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Lietuvos laisvės reikalas keliamas 
Jungt.Tautų kolonizmo komisijoje

Kada Pabaltijo kraštai susilauks 
J. Tautų susirūpinimo, kurio 

susilaukė Afrikos tautos
NEW YORKAS.— Svarstyti ta Kremliaus tvirtinimą, kad 

Sovietų kolonializmo klausimą Pabaltijo valstybės savu noru 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje' įsijungė į Sovietų Sąjungą ir 
yra raginamas specialus septy- kad jos turi teisę atsiskirti nuo 
niolikos kraštų Jungtinių Tau-i Sovietų Sąjungos: “Baltijos vai
tų komitetas, kurį visuotinis stybės buvo 1940 m. karinių 
Jungtinių Tautų susirinkimas jėgų užpultos ir jėga prijung- 
yra sudaręs, kad jis darytų su- tos. Jos tapo Sovietų užkariau- 
gestijas ir rekomendacijas — tos kolonijos ir turi mažiau sa- 
kokia daroma pažanga vykdant Į vivaldybės ir žmogiškų teisių,
deklaraciją prieš kolonializmą,' kaip pvz. Rodezija ir Kenija... BEIRUTAS, Libanas. __ Dik
ir paskiau tai raportuotų sekan- Vadinamoji teisė nuo Sovietų 1 tatorius Tito pakvietė Jungti- 
čioje J. T. sesijoje. Į Sąjungos atsiskirti yra klaidi- nės Arabų Respublikos (Egip-

Šio Jungt. Tautų komiteto nanti; Toįia tdsė .yra bcPras' to) prezidentą Nasserį vizituoti 
pirmininkui ambasadoriui Chan mė dlktaturos šalyje, kur zmo- Jugoslaviją rugpiūčio mėnesį, 
dra S. Jha pasiuntė raštą Tarp- nems yra atimt°s. V1SOS priem_° Tai užvakar paskelbė pusiau 

nės laisvai reikšti savo pažiū- oficiali Vidurio Rytų žinių agen 
ras ir valią”.

Dean Rusk,
Valstybės sekretorius

Tito pakvietė 
Nasserį

tautinė Žmogaus Teisių Lyga.
Pasirašė tos lygos pirmininkas ras lr vau^"- Itūra. Nasseris priėmęs kvietimą
Roger N. Baldwin. Rašte pažy- Į Pabaigoje tas Tarptautinės sulyginai, jei aplinkybės leis.
mima, kad Sovietų argumentas, žmogaus Teisėms Ginti Lygos --------------------
būk patys Pabaltijo kraštai pra memorandumas sako: “Pabalti

jo kraštai laukia, kad Jungtinės 
Tautos panaudos bent tokį pat

šėsi inkorporuojami į Sovietų 
Sąjungą, yra mažos reikšmės

Prancūzai statyk 
atominį laiv^

protingam asmeniui, žinančiam, spaudimo laipsnį prieš Pabalti- 
kaip atkakliai Baltijos kraštai jo kolonialinį prispaudėją, kokį

Valstybės sekretorius Rusk prie 
komunistų sienos Berlyne

Prancūzija veržiasi į atominės galybės valstybes 
Davė Ruskui medžiagos pamąstyti

PARYŽIUS. — JAV Valsty-i 
bės departamento sekretorius 
Dean. Rusk, baigiantis trečia
dienio naktį pasitarimams su 
Prancūzijos vyriausybe, skatino 
prancūzus — kai jiems pavyks 
išvystyti savo atominius gink
lus, kad jie savo pasiruošimus 

' derintų su vakariečių gynybos 
sistema.

Prancūzai gi pareiškė, kad 
atominių ginklų daugėjimas į- 
vairiuose kraštuose yra gyveni
mo faktas, kuris plėsis, ar to 
Kennedžio administracija no
rės ,ar ne. Prancūzų užs. reik. 
ministeris M. C. de Murville 
pareiškė, kad jokių teorijų kė
limas nesulaikys bet kurios tau 
tos nuo atominių ginklų įsigi
jimo, jeigu ji ryšis tam skirti 
pinigų ir energijos.

Dabar belieka klausimas, ar 
prancūzų atominės jėgos bus 
taip koordinuotos su Amerikos

Kitas sekr. Rusk pasitarimas 
su Prancūzijos užsienio reika
lų ministeriu įvyko ketvirtadie
nį, prieš išvykstant Rusk, ku
ris keliauja po Vakarų Euro-

CHERBOURG, Prancūzija.
, , i.i — Prancūzija greitai pradės sta
laikėsi savo nepriklausomybes. ! panaudojo prieš Belgiją, Portu- f tytį atominj povandeninį laivą. | kaiP kad dabar britų bombone- 

Drauge su memorandumu a- gakj4, Prancūziją. Pabaltijo j atskĮej(j£ adm. Claude Bu-! komandos yra suderintos
pie kolonializmą Baltijos kraš
tuose, minėto komiteto pirmi
ninkui ambasadoriui Jha buvo 
nusiųstas toksai kolonializmo 
bendrai priimtas apibūdinimas: 
1) Užėmimas jėga, 2) Svetimų 
dominavimas, neprileidžiant lais 
vo apsisprendimo; okupantas 
uzurpuoja valdžią, pats daro 
sprendimus ir primeta savo po
litinę valią, 3) Kolonizacija, 4) 
Ūkinė eksploatacija. Ar yra o- 
kupuoti kraštai užjūry, ar ta
me pat žemyne — tai skirtumo 
nesudaro.

Toliau memorandume pabrė
žiama: pavergtieji Baltijos kraš 
tai — Lietuva, Latvija, Estija 
— sudaro drastiškiausią ir ryš
kiausią Sovietų Rusijos kolonia
lizmo pavyzdį Rytų Centro Eu
ropoje. Antrojo Pasaulinio ka
ro metu buvę suverenūs ir ne
priklausomi, o taipgi buvę gar
bingi Tautų Sąjungos nariai, 
dabar jie yra žiaurioj svetimų
jų valdžioj, kuri užsmaugė jų 
nepriklausomybę, laisvę ir kuri 
bando sunaikinti jų tautinį ta
patumą. Jų balsas Jungtinėse 
Tautose negirdimas. O tačiau 
jos yra Europos tautos, turin
čios amžiais išlikusias valsty
bines tradicijas, vakarų civili
zaciją ir turėjusias laisvę.

Toliau memorandumas atme-

KALENDORIUS
Birželio 22 d.: šv. Paulinas, 

10,000 kentėtojų, vasaros pra
džia.

Birželio 23 d.: šv. Zenonas, 
Arvydas.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — dali
nai apsiniaukę, švelni oro tem
peratūra.

kraštai Dievo duotais ir žmo
nių paskelbtais įstatymais turi į viršininkas 
teisę susilaukti bent tokio Tarp' 
tautinės Organizacijos susirū
pinimo, kokio susilaukė Afrikos 
tautos ir gentys, niekada ne
priklausomybės neturėjusios”.

— Olandijos vyriausybė va
kar pareiškė, kad Indonezija tu 
retų tartis dėl Vakarų Naujo
sios Gvinėjos..

rin -dės Roziers, laivų statybos ! su JAV strategine aviacija.
Prancūzų užsienio reikalų mi
nisteris pareiškė, kad ta pro
blema gali iškilti, kai Prancū
ziją turės savo strateginę avia
ciją. Dabar dar jos neturi. A- 
merikiečiai kaip tik kliudo to-

— Sovietų diktatorius Chruš 
čiovas, viešėdamas Rumunijoje, 
pažadėjęs užvakar vėl palaidoti 
kapitalizmą, kalbėdamas darbi- kią aviacijos šaką Prancūzijai
ninkams Onesti vietovėje. Bet išvystyti, neduodama informaci 
tik perkūnija jį patį nepalaido- jų apie tokius techniškus įtai- 
jo. Audra pamokė Chruščiovą, sus, kaip automatiško valdymo
kad nereikia perdaug smarkau
ti.

sistema, atominių bombų išmeti
mas, jų įdegimo būdas.

KIPRO PREZIDENTAS MAKARIOS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

O. LABANAUSKAITE, 

mūsų korespondentė Jungtinėse Tautose 

JUNGT. TAUTOS. — Kai vy- I jungimo prie Graikijos. Išėjo,
riausybės galva vyksta pro N.ew kaip žinome, kompromisinis vai- 
Yorką į Washingtoną ar apsis- kas — Kipro sala tapo nepri-
toja čia grįždamas namo, tai jau 
tapo nerašytu įstatymu, kad jis 
lanko Jungtines Tautas ir asam 
blėjoje pasako kalbą, jei asam
blėja tuo laiku posėdžiauja ir 
jei, žinoma, jo kraštas yra Jung 
tinių Tautų narys.

Neseniai Washingtono sve
čias buvo Kipro prezidentas ar- 
kiv. Makarios, kuris prie Jungt. 
Tautų akredituotiems korespon
dentams jų klausinėjamas pa
sakė, kad svarbiausias jo ke
lionės tikslas buvo pasitarimas 
dėl pagalbos gavimo Kipro ūki
nei bazei praplėsti (Berašant 
šį rašinį jau paskelbta, kad jo 
misija Washingtone yra pasi
sekusi) .

Arkiv. Makarios Jungt. Tau
tų rūmuose yra buvęs daug kar 
tų tada, kada vyko kipriečių 
kova su anglais dėl salos atjun-

klausoma respublika su žymiais 
įsipareigojimais saloje gyvenan 
tiems turkams. Šitų turkų, Tur
kijos remiamų, pasipriešinimas

Saulė teka 5:16, leidžias 8:29. gimo nuo Anglijos ir jos pri-

ISTORINIS LIETUVIŲ ŽYGIS 
LIETUVOS LAISVES REIKALU

Rezoliucijoms remti komiteto oficialus pranešimas

LOS ANGELES, Calif. — Re sėkmingu. Respublikonų parti- 
zoliucijoms, įneštoms į JAV-bių jos lyideriai pažadėjo remti re- 
Senatą ir Atstovų Rūmus Pa- zoliucijų pravedimo reikalą be 
baltijo kraštų bylos reikalu, jokių rezervų. Talką šiame rei- 
remti komiteto vadovybė ir eilė kale pažadėjo ir visa eilė de- 
narių buvo suvažiavę 1962 me-, mokratų senatorių ir kongres- 
tų birželio mėn. 13 -15 dieno- j manų. Rezoliucijoms pilnai pri- 
mis į Washingtoną specialiam tarė ir pats Atstovų Rūmų pir- 
žygiui. Pagrindinis šio suvažia- Į mininkas J. W. McCormack ir
vimo tikslas buvo aplankyti vi
sus Senato ir Atstovų Rūmų 
užsienio reikalų komisijų narius 
ir su jais pasitarti rezoliucijų 
pravedimo reikalu.

Suvažiavimo dalyviai, pasis
kirstę grupėmis po 2-4 asme
nis, aplankė daugiau kaip 60 
senatorių ir kongresmanų ir su

pažadėjo savo paramą. IT.

Sirija susirūpinusi dėl
Nasserio agentų 

BEIRUTAS, Libanas. — Nors 
Sirijos vyriausybė ragino su
daryti federaciją su Jungtine 
Arabų Respublika, bet sirai pa
reigūnai ėmėsi griežtų priemo-

pą, siekdamas sustiprinti drau- jais turėjo pašnekesius bei pasi- pubjįkos prezidentui Nasseriui 
giškumo ryšius. tarimus Pabaltijo klastų bylos j agCntų infiltraciją iš kaimyni-

iškėlimo Jungtinėse Tautose r.ei ; nį0 Libano
Rusk Berlyno mieste i kalu. Be to, buvo aplankyti de-

BERLYNAS. - Valstybės se- ™krat« ir resP“WikM"! P«W»l 
. , . ~ r. i • v., lyderiai genate ir Atstovų Rū-kretonus Dean Rusk, vieseda- J „„ ,, , , „ , muose. 1962 metų birželio 13 d.mas 23/2 valandos Berlyne, pa- 1
reiškė vakar, kad komunistų pa
statyta siena prie Berlyno pa
sienio vieną dieną bus nugriau
ta. Rusk buvo atvykęs į Vaka
rų Berlyną sustiprinti gyvento
jų moralę.

Po vizito Berlyne, Rusk nu
skrido į Bonną tartis su Vaka
rų Vokietijos kancleriu Adenau 
erių.

šiame žygyje dalyvavo estų ir 
latvių. Suvažiavimo dienomis

Tuo pačiu metu sirų grupės, 
priešingos Jungtinės Arabų Res 
publikos prezideniui Nasseriui 
atviriau ir balsiau šneka prieš 
bet kokią “nasseristų diktatū
rą”. Sirija atsiskyrė nuo Jung-

lietuvių veikė šešios grupės. Pas tinės Arabų Respubiikos praė-
kutinę suvažiavimo dieną kiek
didesnę lietuvių grupę priėmė

I Atstovų Rūmų 
(“Speaker”) John W. McCor
mack.

jusi rugsėjo menes}.
Sirų užsienio reikalų minis- 

pirmininkas1 įerįs Okeili pareiškė, jog Li
banas naudojamas veiklai prieš 
Siriją. Dabar susisiekimas tarp 
Sirijos ir Libano yra .griežčiauRezoliucijoms Remti Komite

to vadovybė laiko šį žygį labai kontroliuojamas.

RAUDONOJI KINIJA STIPRINA KARINES JĖGAS 
PRIEŠ ŪUEMOY IR MATSU SALAS

WASHINGTONAS. — Ken- • landą ir Pietų Vietnamą, 
nedžio administracija giliai su- Kai kurie Washingtono poli- 
sirūpino, nes Kinijos komunis- tiniai sluoksniai mano, kad rau
tai pradėjo stiprinti karines po- donųjų karinių jėgų stiprinimą
zicijas pajūryje priešais nacio
nalistų valdomas salas: Que- 

Įmoy ir Matsu. Tai aukštas pa
reigūnas pareiškė užvakar nak
tį-

Pasak žvalgybos pranešimą, 
per paskutines dvi savaites rau 
donieji kinai sutelkė daug ka
rinių dalinių Fukien provincijos 
apylinkėse priešais Quemoy, 
Matsu ir Formozos salą, kur 
Chiang Kai-sheko nacionalinė 
vyriausybė turi būstinę.

*
Administracijos pareigūnai 

spėlioja, jog stiprinimas raudo
nųjų karinių jėgų gali būti pa
siruošimas užpulti nacionalistų 
salas prieš Jungtinių Amerikos 
Valstybių žygius pietryčių Azi-

Tačiau Baltieji Rūmai ir kiti 
administracijos šaltiniai pareiš
kė, kad raudonųjų kariniai stip 
rinimai gali reikšti ofenzyvinę 
grėsmę.iššaukusi baimė, nes Chiang 

Kai-shek ruošiasi pulti žemyną, 
kurio neteko prieš 13 metų.

Kai kurie nacionalistai teigia, 
jog jau laikas Chiango kari
niams daliniams žygiuoti į Ki
nijos žemyną, nes ten. kyla ne
ramumai dėl maisto trūkumų! bartiniai raudonųjų judėjimai 
ir pramonės susilpnėjimo. j yra daug didesni nei pirmesni.

Panašių dalykų yra buvę pra
eityje, įtampai padidėjus, ypač 
pažymėtini 1958 m.

Pareigūnai pabrėžė, kad da-

žuma, einant susitarimu, yra 
įjungta į respublikos valdymą 
susitarime nurodytose funkci
jose, arkiv. Makarios buvo klau1 joje. Mat, Amerika savo kari-
siamas, kaip jam sekasi bend
radarbiauti su turkais.

— Skustis negaliu — atsa-
jungti salą prie Graikijos ir nu- kė arkivyskupas, tačiau į toli-
lėmė kompromisą.

Kadangi arkiv. Makarios bu
vo ne tik diplomatinių (viešai), 
bet ir karinių (slaptai) kovų 
vadas, tai daug kam rūpėjo pa
klausti, ar jis kompromisu pa
tenkintas, o gal dar tebesvajo- 
ja apie salos prijungimą prie 
Graikijos.

Atsakymas buvo tikrai dip
lomatiškas (jei tuo žodžiu su
prantamas tikrosios minties pa 
slėpimas) — jis nepasakė nė 
taip nė ne, tik išsisuko primin
damas susitarimą, bet savo jaus 
mų neišdavė. Nuolaidas, girdi, 
reikėję padaryti, nes to reikala
vusios buvusios aplinkybės.

Kadangi turkų kipriečių ma-

mesnes diskusijas tuo klausimu 
nepanorėjo gilintis.

— Ką jūs manote apie greit 
prasidedantį Vatikano susirinki 
mą ir popiežiaus Jono XXIII 
pastangas suvienyti krikščioni
ją — iškėlė tą klausimą jam 
vienas korespondentas todėl, 
kad jis yra ne tik Kipro res
publikos prezidentas, bet ir sa
vos bažnyčios arkivyskupas.

— Dar bus daug sunkumų su 
vienyti krikščioniją, bet Ro
mos susirinkimas gali būti di
lelis žingsnis pirmyn teisingu 
keliu — atsakė arkiv. Maka

nių dalinių yra permetusi į Thai
S

rios.
(Nukelta į 6 psl.)

Belgijos planas Ruanda ir 
Urundi kraštams

JUNGTINES TAUTOS, N. Y. išvesti iš ten savo karių, ne.s 
— Belgija birželio 19 idieną įtei, bijo, kad nepasikartotų Kongo 
kė Jungtinėms Tautoms smul- j istorija..
kų planą išvesti belgų karinius ----------------
dalinius iš Ruanda ir Urundi 
trijų mėnesių laikotarpyje, 
dviem afrikiečių teritorijoms j
tapus nepriklausomoms 
1 dieną.

liepos

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

Belgijos pasiūlytas uždelsi
mas “pastatė ant kojų” afrikie
čių ir Sovietų bloko atstovus, 
pareikalaudami visus karinius 
dalinius išeiti nepriklausomybės 
paskelbimo dieną. Belgija pareiš 
kė, kad kariuomenė reikalinga 
palaikyti tvarką, nes belgai tu
ri tose teritorijose atsakomy
bę (Belgija valdo Ruanda ir 
Urundi kaip Jungtinių Tautų 
patikėtinis).

Belgijos užs/enlo reikalų mi
nisteris Paul-Henri Spaak gy
nė belgų poziciją palikti dar

Remia Europos Bendrąją Rin
ką — Kalbėdamas Pasaulinės pa
rodos operos rūmuose Seattle,
Wash., Adlai E, Stevenson, JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tautose, 
pareiškė, kad Bendroji Rinka pa
sidarė tokia galinga jėga Euro- 3 mėnesius savo kareivius Ru- 
poje, jog pirmąjį kartą po II Pa-
saulinio karo Sovietų blokas yra 
gynimosi pozicijoje. (UPI)

anda ir Urundi apylinkėse; ten 
esą 900 karių. Belgai neskuba

— Sltridimo inžinierių streiko 
prieš Trans World Airlines ne
bebus. Prezidentas pagyrė in
žinierius; sakoma, kad sutartis 
tarp tarnautojų ir kompanijos 
esanti gana gera.

Paskutinėmis žiniomis, Eas- 
tern ir Pan-American linijų skri 
dlmo inžinieriai nesiskaito su 
padaryta sutartimi.

— Izraelis ir Sirija vakar su
siginčijo dėl izraelitų karinio 
automobilio, kuris peržengęs si
rų pasienį.

— Laoso princas Phouma, nu
matytas koalicinės vyriausybės 
premjeru, rytoj išvyks į Pa
ryžių, kur dalyvaus dukters su 
tuoktuvėse, nors ir nepasiseks 
sudaryti vyriausybės.
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XII-JŲ SPORTINIŲ 
ŽAIDYNIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS VARŽYBOS

Kanados Lietuvių dienos metu.' 
Dabartinis šios taurės laikyto
jas yra Clevelando Žaibas.

Faskas
XII-jų Š. Amerikos lietuvių 

sportinių žaidynių lengvosios ! XII-JŲ ŽAIDYNIŲ FUTBOLO 
atletikos varžybos įvyks 1962 ; ir LAUKO TENISO 
m. liepos 7—8 d. Toronte, Ont. VARŽYBOS

Žaidynes vykdo Kanados
sporto apygarda, talkininkau
jant Toronto LSK Vyčiai ir To
ronto PPSK Aušrai, 
i Lengvosios atletikos varžy
bų programa: vaitaali

Vyrams: 100 m, 200 m, 400 ,
m, 800, 1,500 m, 3,000 m; 110• o • •• m. Kanadosm kliūtims; 3,000 m ėjimas; j 
tolį, į augštį, su kartimi, tri- 
šuolis; rutulys, diskas, ietis;
4 x 100 m estafetė; olimpinė es
tafetė (800 mx400 m x 2000 
mx200 m).

XII-jų Š. Amerikos lietuvių 
i sportinių žaidynių futbolo (Soc- 
cer) ir lauko teniso varžybos 
įvyks 1962 m. rugsėjo 1—3 d. 
Windsore, Ont., Labor Day sa-

Daniele šeimoje. Newark, N. J., trejetukas švenčia pirmą gamta- 
dienj kieme įrengtame baseine. (UPI)

bužiai entuziastingiems futbolo vyje. A komanda įveikė B ko- 
mėgėjams padarė nemenką įs-imandą 2:0. Jaunieji žaidikai po 

Žaidynės bus vykdomos 1962 pūdį. Žiūrovai gausiai plojo. 1 rungtynių buvo pavaišinti LFK
Lietuvių dienos Po pasirodymo šokėjams padė

ką išreiškė rungtynių organi
zatoriai ir kiti oficialūs asme
nys.

Kitos tarptautinės lygos fut
bolo rungtynės bus liepos 6 d.

FASK-to ir KLB-nės Win- 
soro apylinkės susitarimu, žai
dynes rengia Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Windsoro apy

Moterims: 60 m, 100 m; 80 m. 
kliūtinis; į tolį, į aukštį; rutu
lys, diskas, ietis; 4x60 m estą- to LKS Kovui.

linkės valdyba bei Kanados Lie- i Žais Graikijos Panathinaicos
tuvių Dienos Organizacinis ko
mitetas, talkininkaujant Detroi-

— Michigan valstybes keliuo 
se praėjusiais metais automaši- ! 
nos užmušė 3,436 stirnų.

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopeila®. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban
\ dažai. Spec. pagalba kojoms j 

(Arch Supports) ir t.t
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPKDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI j

5430 So. Kedzie Avė. |
Priima ligonius pagal susitarimą., i 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1&62 nuo 2 iki 9 v. p. p. ! 
kaskied, Išskyrus trečiad. ir šeštad. i

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITATKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
’len. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5076

i
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fetė.
Jauniams A kh: 100 m, 200, 

400 m, 800 m; 70 yd. kliūtinis; 
1 mylios ėjimas; į tolį, į aukštį, 
sukartimi; rutulys (12 lb.), dis
kas (High School), ietis (mo
terų) ; 4 x 100 m estafetė.

Januliams B kl.: 60 m, 100 
m; 60 yd. kliūtinis; į tolį, į 
aukštį, su kartimi; rutulys (8 
lb,); diskas (moterų); ietis 
(moterų); 4x100 m estafetė.

Mergaitėms A kl.: 60 m, 50 
yd. kliūtinis; į tolį, į aukštį; ru
tulys, diskas, ietis.

Mergaitėms B kl.: 50 m, į to
lį, į aukštį, diskas, beisbolo 
Sviedinukas, 4x50 m estafetė.

Jaunių ir mergaičių A klasei 
priklauso nevyresni kaip 1944 
m. gimimo, o jaunių ir mergai
čių B klasei — nevyresni kaip

1947 m. gimimo.
Dalyvavimas yra atviras vi

siems Š. Amerikos lietuviams 
sportininkams, atlikusiems 1962 
m. registraciją ŠALFASS-je.

Varžybos vyks York Memo- 
rial Stadium, Elington Avė ir 
Keele St. kampas.

Dalyvių registracija turi būti 
atlikta iki birželio 30 d. šiuo 
adresu: Vytautas Bireta, KSA- 
dos Vadovas, 204 Rusholme 
Rd., Toronto 4, Ont.

Kaip jau ansčiau buvo skelb
ta, 1962 m. yra skiriami I-sios 
Lietuvių Tautinės olimpijados, 
įvykusios 1938 m. Kaune, prisi
minimui. Ta proga visos Kli
jų Žaidynių varžybos yra pra
vedamos atitinkamoje dvasioje 
ir pirmųjų trijų vietų laimėto
jams vyrų ir moterų klasėse 
yra įteikiami specialūs medaliai.

. Smulkesnės informacijos bei 
varžybų nuostatai yra išsiunti
nėti visiems sporto klubams. 
Dalyvių registracija vykdoma 
per sporto klubus. Klubams ne-

Varžybų programa
Futbolas (Soccer) — vyrams 

ir jauniams A kl.
Lauko Tenisas — vyrų vie

netas, moterų vienetas, jaunių 
vienetas, vyrų dvejetas, moterų 
dvejetas, mišrus dvejetas, jau
nių dvejetas.

Jaunių amžiaus riba futbole 
yra nevyresni kaip 1943 m, gi
mimo; tenise — 1944 m. gimi
mo.

ir Austrijos Wiener S. C. Pa
piginti rungtynių biletai gauna
mi LFK Lituanicos būstinėje.

LITUANICA LAIMĖJO
Birželio 17 d. Marąuette par

ko aikštėje, LFK Lituanica ne
sunkioje draugiškų rungtynių

Lituanicos minkštaisiais gėri
mais. Žiūrovai nuotaikingai ste
bėjo aikštėje vykstantį “kie
tą ir atkaklų” žaidimą.

RAMS - LITUANICA 5:1
LhK Lituanica žaidė drau- 

gisaas tuiooio rungtynes su vo- 
Kiecių Kams birzeno iu d. Li
tuanicos rezervas laimėjo 2:1, 
o pirmoji Komanda, žaisdama 
nepilname sąstate, pralaimėjb 
net 1:5. Reikia pastebėti, Kad 
Kams komanaa zaiazia pirmo-

Rez. HE 8-1070

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Puiaski Rd. (Cravvford 
Med ai Building). tol. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MT 8-0001,

kovoje, įveikė vengrų Hawks; Je divizijoje. Kažin, ar galime 
futbolininkus 5:1 pasekme, i pateisinti tokį rungtynių orga- 
Įvarčių autoriai: A. Glavinskas i mzavimą, nes panašūs pigūs
3, H. Jenigas 1, M. Mikalaus
kas 1.

— LFK Lituanicos globoja
mi Gimimo šv. Panelės Mari-

pralaimėjimai vargu ar padeda 
Lituanicos vardui. Rams yra 
rimtas kandidatas perėjimui į 
kitų metų Major diviziją ir 
pneš juos žaisdama LituanicaI jos parapijos mokyklos futbo- 

Lauko tenise dalyvavimas liniukai birželio 10 d. sužaidė turėjo išstatyti savo pagrindi 
yra atviras visiems registruo- , draugiškas rungtynes tarpusa- nį sąstatą.
tiems S. Amerikos lietuvių ____________________________
sportininkams. __ _ ■

Šis pranešimas yra prelimi- j IVI U O Ų |\ O L O hl I J O O E 
narinio pobūdžio. Tolimesnės i
informacijos bus skelbiamos Nevvark, N. J. 
vėliau. Klubams bus išsiuntinė 
jami varžybų nuostatai bei de 
tališkos instrukcijos.

Faskas

I Ig. Kelmelis svečius pakvietė 
, vaišėms.

Iškilmingi 40 vai. atlaidai i Vakare prasidėjo iškilmingi 
Per Sekminių šventes prasi- mišParai ir šv- valanda, skiria- 

dėję 40 vai. atlaidai baigėsi ant

Ofisas: 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 VVest OOtli Place 
Tel.: REpublic 7-7808

D r. S. BIEŽIS
CHIRUF GAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 Iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 6Srd St.
Kampas 63-čios ir California 

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

t rečiad. Ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

i DR. PETER T. BRAZIS
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7lst Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ešt pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

ma už kenčiančią Lietuvą ir per 
sekiojamą Lietuvos Bažnyčią.

Mišparus cėlebravo kun. B. 
Gauronskis, asistavo kun. Gra-

žaidynės įvyks liepos 14-15 apypiinė, didžiulė švč. Trejybės j ’^No^TuvTartipilnė didžiulė

PABALTTEČIŲ ŽAIDYNES
radienio vakare. Per visas tris 
40 vai. atlaidų dienas dalyvavo •

1962 m. Pabaltiečių vasaros ^aug apylinkės kunigų ir veik

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
/ai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v 
šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligonius j g 

! priima, pagal susitarimą.

d. Udora, Ont., 50 mylių į šiau
rę nuo Toronto. Ten yra estų 
vasaros stovykla, kur yra visi 
sporto įrengimai. Programoj 
lengvoji atletika, plaukimas, 
lauko tenisas ir futbolas. Leng
vojoje atletikoje ir plaukime 
dalyvavimas visiems laisvas, 
tenise dalinai apribotas. Regist
racija vyksta ligi birželio 29 
d. Fasko adresu: 1211 Carlyon 
Rd., Cleveland 12, Ohio. Futbo
lą atstovauja lietuvių rinktinė. 
Smulkesnių informacijų yra iš
siuntinėta klubams.

JUGOSLAVAI ĮVEIK® 
MEKSIKIEČIUS

Birželio 15 d. Chicagos Sol- 
dier Field stadione, arti 15,000 
žiūrovų minia, antru kartu pa
sidžiaugė tarptautinės lygos

bažnyčia tikinčiųjų, šv. Cecili
jos parap. choras, ved. Kl. Bag
donavičiaus, su solistais K. Lau 
rinaičiu ir L. Stuku, dir. A. Ka- 
čanausku, puikiai giedojo miš
parus. Turiningus pamokslus 
sakė tėvas Kęstutis Butkus, 
pranciškonas.

Pačios didžiosios iškilmės vy
ko atlaidus baigiant.

Baigus Lietuvių Katalikų Re
liginės Šalpos direktorių darbin- Peru valstybėje, Puno mies- 
gą posėdį, įvykusį Newarko pa- te Maryknoll misijonieriai turi 
rapijos klebonijoje, dalyvaujant j kunigų seminariją, į kurią įsto- 
vysk. V. Brizgiui ir direkto-i jo 43 jauni indėnai, pasiryžę 
riams iš visos Amerikos, prel. tapti kunigais

bažnyčia tikinčiųjų, bet buvo 
pasigesta šventoje valandoje už 
Lietuvą tų, kuriems labiausiai 
tie dalykai turėtų rūpėti, tai 
naujosios kartos ateivių. Jau 
po tiek išgyventų metų Ameri
koj, būtų laikas ir jiems įsi jung 
ti į šiuos didingus atlaidus ir y- 
patingai. kai tokia gražia inten
cija jie pravedami. Dalyvis

HEALTHY FOOD RESTAURANT
/^D f f f LIETUVIŲ VALG1ĮKL
>3 3236 South Halsted S»et

priklausą sportininkai, norintie-. futbolo rungtynėmis. Žaidė Ju- 
ji dalyvauti, kreipiasi tiesiai1 goslavijos Hajduk ir Meksikos 
pas rengėjus. ) Guadalajara. Favoritais buvo

Tel.: DAnube 6-9837
Julija O. Bičiūnienė Chicago 8, Illinois

DR. J. G. BYLA-BYLAITIS
Nervu-smegenu chirurgija, ligos

2737 VVEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehiU 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-0960

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

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

8132 S. Kedzie Avė. WA 6-2670 
Valandos pagal susltarlma. Jei ne
atsiliepia skambinti RU 3-0001. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpeclalyhS akušerija Ir moterų ligos 

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

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

Atostogose iki birželio 24 d.

Lengvoje atletikoje klubiniam 
nugalėtojui tenka Ateitininkų 
Federacijos pereinamoji taurė, 
įsteigta 1958 m. Pereitais me
tais šią taurę laimėjo Clevelan
do LSK Žaibas. Lengvojoje at
letikoje surinkti klubų taškai 
skaitysis prie bendro visose 
XII-jų Žaidynių varžybose su
rinktų taškų skaičiaus. Dau
giausia taškų varžybose surin
kęs ' klubas gauna ALB-nės 
Centro Valdybos didžiąją perei-

laikomi meksikiečiai, kurie šį 
kartą žaidė sustiprinti keturiais 
valstybinės rinktinės futboli
ninkais, grįžusiais iš pasaulio 
futbolo pirmenybių.

Kuone visą rungtynių laiką 
meksikiečiai dominavo ir gali
ma buvo laukti jų pergalės. De
ja, išėjo atvirkščiai ir rungty
nes 2:1 laimėjo jugoslavai. Šiuo 
Įhlbnėjinrul jugosflavai uždirbo 
du taškus.

Tą pat dieną, dviems atski-
namąją taurę, įsteigtą 1958 m., j rais pasirodymais, Jaunimo 
kuri yra įteikiama per paskuti-! Centro studentų ansamblio tau- 
nes varžybas, šiais metais pas- j tinių šokių grupė, vadovaujama 
kutinės varžybos bus futbolo ir Leokadijos Braždienės, pašoko
lauko teniso pirmenybės, rug
sėjo 1—3 d. Windsor.e, Ont.,

mūsų šešis tautinius šokius. 
Dailūs šokiai ir spalvingi dra-

Pasaulio žinomiausias radijo 

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

Didelis pasirinkimas įvairiausių radijų, televizijų, 

phonografų ir oro vėsintuvų.

FRANK’S TV & RADIO, Ine.
3240 So. Halsted St.

9

CA 5-7252
J

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso Ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nriima nagai susitarimą

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOliSA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 03 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
Sešt. nuo 1 iki 4 vai
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

8844 Wrst 63rd Street
Vai. kasdien nuo I— 4 p. p. ir 6

milllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllliS

Telefonas: GRoveheU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marąuette Rd.
Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, 
uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

. DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 r 4-7 Treč. ir šeš
tad. tik lO-l"

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akiniu, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. Y A 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. tki 2 p r

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
756 VVest 35th Street

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

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

Dienos metu tel. CA 5-5010

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

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

chirurgija
Ofisai: 79B8 S. Western Avė tel
GR 6-0091; 892 E. 169tb St., Harvey^ 
III., tel. EDison 3-4888; 80 N Mi
gau Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
0449 So. Puiaski Rd. Tel. LU 2-6775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, DI. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071,

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 

■penktad. nuo 1—4 p. p., 6:89-8:80 
vai. vak šeštad 1 -4 vai . trečiad

■ ei. ofiso ir buto Ol.ympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. I5th St., Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63d. St. 
Ofiso tel. RElianee 5-441 o "

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

Penkt. tik 1-^-8 p. m.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsUiepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Parfe Rd.

(Damen Avė. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v.
• . P- p- ir Pasai apointmentą.
Tel. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5960

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
;nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo

6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p Šeštad. 11 

vai. ryto iki 8 vai p. p.
Ofice tel. RE 7-1168

Res. tel. VVAlbrool 5-3765

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekviena diena 2—4 lt 

vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nue
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL BUSIT ARIMĄ.

DR. VYT. TAURAS
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-6577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS

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

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-619B

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinkit tel.: HB 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas- 
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS .tR CHIRURGAS 

SpedalybS — vidaus ligos
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Ava. kampas) 
■Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.: 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
SpecialybS: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

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

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
Trečiadieniais uždaryta.DR. JONAS V. MILERIS

NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 
5430 Su. Kedzie Avenue

PAGAL SUSITARIMĄ
Tel. HE 4-1562

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIVS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.DR. JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA-CHIRURGE 
Vidaus Ilgos

10748 S. Michigan, Chicago 28. Hl 
Telef. offiso: PUllman 5-6766 

Namų: BEverly 8-3946
PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., žežt 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-81M
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 VV. Marųnette Road

Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 Iki 8 ▼. v. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. Ir penkt. 1-7 tfal. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTČJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak. 
T-oj )r vrtkmod. tik vuiritarn*

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Stalgiai susirgus arba susižeidua 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.



Valst. sekr. Dean Rusk kelionė ir

AMERIKOS POLITIKA
Šiomis dienomis Jungtinių 

Amerikos Valstybių sekreto
rius Dean Rusk lankosi Va
karų Europos sostinėse. Savo 
misija jis sieks labiau sukon- 
soliduoti NATO — šiaurės At 
lanto sąjunga,,. Jo atsilanky
mas penkiose Europos sostinė
se turi tikslą suplanuoti nau
jų žygių, laisvąjį, nekomunis
tinį pasaulį pastatyti ant stip
resnių ekonominių kojų ir duo
ti jam saugesnius pagrindus. 
Jisai nesąs susirūpinęs Vakarų 
Europos valstybių vieningu
mu, nes bendri reikalai jas 
riša gana tampriais ryšiais. Ta 
čiau reikia galvoti, svarstyti 
ir nutarti, kas toliau daryti. 
Anot Rusk, reikia ieškoti prie 
monių, kaip ant tos puikios 
struktūros pastatyti dar vie
ną aukštą.

Jungtinių Valstybių vyriau
sybė yra palanki ir nori, kad 
į Europos bendrosios rinkos 
sąjūdį ir Anglija įstotų. Tuo 
svarbiu reikalu jam teks kal
bėtis su europinių valstybių 
vyriausybių galvomis, pirmoje 
eilėje su Prancūzijos preziden
tu Charles de Gaulle. Su pas
taruoju, šiuo metu gal pačiu 
dinamiškiausiu politiku ir vals 
tybininku Europoje, Raskui 
teks" kalbėtis ir atominių pa
būklų reikalu, nes tuo požvil
giu prancūzai nenori pasilikti 
kitų valstybių užnugaryje.

Prieš išskrisdamas į Euro
pą, Valstybės sekretorius tik 
tarp kitko tepastebėjo skirtu
mus, kokie paskutiniuoju lai
ku reiškiasi tarp Jungtinių 
Valstybių, de Gaulle ir dr. A- 
denauerio, Vakarų Vokietijos 
kanclerio. Tie skirtumai reiš
kiasi ryšium su NATO orga
nizacija.

Dean Rusk Europoje išbus 
dešimt dienų. Per tą trumpą 
palyginti laiką turės daug ap
važiuoti ir daug nudirbti dar
bų laisvųjų tautų vienybei su
stiprinti;

Prieš keletą savaičių kalbė
damas užsienio politikos rei
kalais. D. Rusk kiek plačiau 
dėstė Jungtinių Valstybių po
litikos klausimus. Jisai konsta 
tavo, kad mūsų politika yra 
pozityvi, kad iniciatyva yra 
mūsų, bet ne komunistų ran
kose. JAV strategija yra lai
mėjimo strategija, nes ji supi
jusi su didžiausiais žmonijos 
reikalavimais ir giliausiomis 
aspiracijomis.

Ta kalba Rusk išryškino ke
turis Jungtinių Valstybių poli
tikos elementus, kuriais Ame
rika ir jos sąjungininkai sie
kia apsaugoti laisvąjį pasaulį 
nuo agresijos.

Pirmuoju šios politikos ele
mentu laikoma reikalas dar 
glaudesnio ir produktingesnio 
bendradarbiavimo laisvojo pa
saulio su industrinėmis tauto
mis, vis labiau didinant Atlan
to bendruomenės efektingumą 
ir santykių su Pacifiko tauto
mis stiprinimą. Anot sekr. 
Rusk, bendradarbiavimas su 
Europa vyksta NATO gynybos 
struktūra, sistematingais poli
tiniais pasitarimais ir kitomis 
priemonėmis. Sekr. Rusk labai 
vertinąs Japonijos, kaip galin
gos ir dinamiškos valstybės, 
vaidmenį, kokį ji gali ir priva
lėtų vaidinti laisvojo pasaulio 
bendruomenėje.

*
Antrasis svarbus klausimas 

yra Lotynų Amerikos, Azijos 
ir Afrikos reikalai. Ten veda
ma kova už pramonės išvysty
mą, gyvenimo lygio padidini
mą, gyvenimo sąlygų moder- 
ninimą ir socialinės gerovės. 
Todėl sekr. Rusk ir galvoja, 
kad nuolat stiprėjanti Vakarų 
Europa gali žymiai daugiau 
padėti Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms, kurios rūpinasi va 
dinamųjų atsilikusiųjų kraštų 
ekonominiu, kultūriniu, socia
liniu ir net politiniu stabilizavi
mu bei stiprinimu. Ta pačia 
proga jisai pareiškė savo pa
sitenkinimą, kad dinamiškoji 
(ekonominiu požvilgiu) Japo-

n'ja ir Kanada vis stipriau ir 
efektingiau ateina talkon vi
sais tais reikalais besirūpinan
čiai Amerikai.

“Mes siekiame tokios tautų 
bendruomenės, kuri pripažįs
ta vieni kitų nepriklausomybę, 
tokios bendruomenės, kuri nuo
lat siekia artimo ir pozityvaus 
bendradarbiavimo tvarkos ir 
teisės pagrindais” — kalbėjo 
Dean Rusk. Toliau jis konsta
tavo, kad taikingas ir tvar
kingas pasaulis negali būti at- 
steigtas dekretais. Jis turi bū
ti statomas dalimis.

*
Reikia pasakyti, kad savo 

kalbą sekr. Rusk baigė gal per 
daug optimistiškai. Jis supo
nuoja, kad statydami pasaulio 
bendruomenę tvarkos ir tei
sės pagrindais, bus galima su
rasti priemones ir komunisti
nes tautas į ją įtraukti. Jis 
galvojąs, kad ir komunistai tu
ri tuos pačius siekimus su Va
karais kovoti prieš anarchiją 
ginklavimosi ir atominių pa
būklų atžvilgiu, kad ir jie no
rėtų išvengti destruktyvaus ka 
ro. Turėdamas tai galvoje, p. 
Rusk ir sako, kad mes turime 
kantria; ir ryžtingai daryti 
pažangą sutartimis, kuriomis 
būtų galima pasiremti ir ku
rias būtų galima įvykdyti.

Šie teigimai lyg būtų pana
šūs į Walt Rostowo planą, ku
riuo siekiama tam tikru atsar
gumu keisti Jungtinių Valsty
bių santykius su Sovietų Rusi
ja ir jos satelitais. Žinoma, ta
sai planas dar nėra viešai pas
kelbtas, nes pats prezidentas 
būk tai dar nėra jo peržiūrė
jęs. Ir, žinoma, mes, kaip ir 
daug kas, norėtume, kad tas 
planas iš Baltųjų rūmų neišei
tų, kad jis nebūtų vykdomas.

Besilankydamas Berlyne, va
kar Dean Rusk pareiškė, kad 
geležinė uždanga, skirianti Ry
tus ir Vakarus, turi būti su
laužytą. Labai gerai. Tik rei
kia apsižiūrėti, kad tasai už
dangos sulaužymas neišeitų 
Sovietų naudai ir kad Krem
liaus pavergtųjų tautų laisvi
nimo reikalas nebūtų palaido
tas.

Labai gerai, kad sekr. Rusk, 
nuvykęs į Europos sostines, 
stengsis tartis ir stiprinti lais
vosios Europos bendruomenę, 
kuri viso pasaulio likimą spren 
džiant gali turėti beveik le
miantį vaidmenį, tačiau bet 
koks mėginimas švelninti san
tykius su Sovietais, manant, 
kad Sovietų Rusija ir kitos ko
munistinės valstybės jau su
švelnino savo užsieninę bei vi
daus politiką ir pasidarė su- 
kalbamesnės, būtų padaryta 
pagrindinė klaida ir visos p. 
Rusk pastangos būtų tuščios.

Tikriausias kelias atstatyti 
tvarkingą ir taikingą pasaulį 
labai gerai ir teisingai yra at
pasakotas jo pareiškime, kurį 
jis padarė prieš išskrisdamas 
Europon, ir pirmoje jo pasa
kytos ir mūsų čia komentuo
jamos kalbos dalyje. Tos li
nijos ir reikėtų laikytis.

Šioje vietoje jau keliais at
vejais buvo pasakyta, kad So
vietų Rusija ir visas komu
nistinis frontas tik jėgos po
litiką tesupranta. Kai dar spar 
čiau augs Amerikos ir jos są
jungininkų karinis ir ekono
minis pajėgumas, kai stiprės 
laisvojo pasaulio vienybė, ko
munistiniai režimai bus privers 
ti švelninti savo politiką. Tuo 
tarpu to sušvelnėjimo dar ne
matome. Nei Kremlius nei Pei- 
pingas į nuolaidas Vakarams 
dar nėra palinkę. Chruščiovas 
tik prieš porą dienų pareiškė 
savo viltį, kad su Amerika jam 
nereiks kariauti ginklu, kad 
įgyvendintų joj komunizmą. 
Komunizmą įgyvendinsią pa
tys amerikiečiai. Vadinas, sa
vo originalaus tikslo Kremlius 
nėra išsižadėjęs ir jis jo neiš
sižadės. Būkime atsargūs ir 
akylus!

TREČIOJI JĖGA“ IR PAVERGTŲJŲ 
REIKALAI

Ar tos jėgos susidarymas pakeliui Lietuvos išlaisvinimui
PRANAS RASLIRR

Šiuo metu daug kalbama ir 
rašoma apie “trečiosios jėgos” 
ar trečiojo lemiamo veiksnio ben 
droje politikoje iškilimą. Tą tre
čiąją jėgą žąda sudaryti ūkiš
kai ir politiškai susicementavu- 
si Vakarų Europa.

Paprastais apskaičiavimais 
galima įrodyti, kad Vakarų Eu
ropos valstybių federacija sa
vo medžiaginiu ir dvasiniu pa
jėgumu prilygtų Amerikai ir 
toli prašoktų Sovietų Sąjungą. Į 
Dėlto nereikia daug aiškinti, i 
kad toks Vakarų Europos susi- | 
jungimas būtų didelis laimėji
mas kovoje su bolševizmu. Su
sijungusi Vakarų Europa pati 
galėtų rūpintis savo saugumu • 
ir nesudarytų šiam kraštui tuo ‘ 
požiūriu jokio apsunkinimo. O , 
bendros Vakarų Europos ir A- į 
merikos pajėgos ne tik patikrin 
tų laisvojo pasaulio kraštus nuo 
raudonojo imperializmo puoli- ; 
mų, bet ir praskintų kelią pa
vergtų' kraštų išlaisvinimui.

Teorijoje tai visa yra pakan
kamai aišku. Bet, kai prieinama 
prie praktiško Vakarų Europos 
apsijungimo idėjos vykdymo, 
neišvengiamai susiduriama su 
daugybe kliūčių, kurios tą vyk
dymą sulėtina, o kartais ir vi
sai sustabdo. Neminint jau is
toriškai susiklojusių Vakarų Eu 
ropoję priešingumų tarp atski-1 
rų valstybių ir tų valstybių pri
sirišimo prie suverenumo sąvo
kos, Vakarų Europos vienybės 
idėjai tenka nugalėti ir išorinius ; 
spaudimus, kurių vieni siekia 
tos idėjos vykdymą pasukti į 
tam tikras vėžes, o kiti — visai 
tą vykdymą užgniaužti. Pirmie
ji pareina iš šio krašto, antrie
ji — iš Sovietų Sąjungos.

Atlante srities ar Vakarų 
Europos Bendruomenė?

Šis kraštas norėtų Vakarų Eu ( 
ropos ateitį susietį su platesne 
geografiniu požiūriu Atlanto 
Bendruomene, į kurią, be Va
karų Europos valstybių, įeitų 
dar Jungtinės Valstybės, Aiagli 
ja ir Kanada. Tokios bendruo- ( 
menės pagrindu pasiliktų NATO 
paktas, kad ir papildytas kai i 
kuriais vėlesniais susitarimais. 
Vadovaujantį vaidmenį Atlanto 
bendruomenėje turėtų, žinoma, 
Amerika, kaip pajėgiausias bend 
ruomenės narys. Laisvojo pašau

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Pietuose, už bažnyčios bokštų, apsikaišiusios ža
lumu ir boluojančiais debesų pūkais, kilo aukštumos, 
traukėsi ir tolo nuo miesto, jog tik per rūkus matėsi 
jų vingiuotos nugaros, įrėžtos padangės mėlynume ir 
nusėtos gaiviais miškeliais. G čia pat, kairėje, beveik 
ranka pasiekiami, stiepėsi ant kalno sunkūs ąžuolai, 
grūmojo miestui, lingavo ir murmėjo, regis, grasin
dami šokti žemyn ant mūrų ir juos sutriuškinti pla- 
šiai išsikerojusiomis šaknimis.

Šiame noustabaus grožio paveiksle visomis pusė
mis narstė linksmi ir vikrūs žmonės, ėjo ir grįžo, 
slėpėsi liepų šešėliuose, tai vėl margu drabužiu švie
tė saulėje, ir nei vienam veide nematei skausmo, nc- 
užtikai net ir menkiausio sielvarto grūdelio.

— Jaunystės miestas, — pagalvojo Tomas ir, 
nusileidęs nuo laiptų, pasuko bažnyčios link. Ėjo be 
tikslo, tik staiga atgautu regėjimu pasigrožėti, tik 
paklaidžioti ir pasižvalgyti, tik susipažinti su tuo, kas 
paskutinėmis savaitėmis įvykę.

Alėjos bulvare žaidė trapi vėsa, baltais saulės 
lopeliais, prasisunkusiais pro šakas, apsikaišiusi, ty
la ir ramybe apsigaubusi. Suoluose sėdinėjo žmonės, 
sklaidė laikraščius, knopsojo į atverstas knygas, 
žvalginėjosi ir kažką mąstė, lyg negalėdami suprasti, 
iš kur tokia grožybė ir sielos ramumas žemėje atsi
rado. Net ir ■ tie, kurie kažkur skubėjo, žengė iškil
mingai ir oriai, kad šitos ramybės nesudrumstų. Tik 
šaligatviuose, nuo bulvaro atskirtuose gatvės ruožų, 
maišėsi netvarkinga minia, garmėjo visomis pusėmis,

...Žengt naujais tėvynės tiltais,
Vieškeliais naujais.

Žydi obelys prie kelio,
Žydi ir žydės. —
Sūnūs už tave, šalele,
Tvirtai čia stovės.

Dunda žemė po mūs kojų į 
Dunda nuo griausmų. —
Už tave, šalie gimtoji, ...

Daina tvirtėjo ir garsėjo, nes ją savo aukštai iš- 
I keltomis galvomis nešė kuopa kariūnų, iš kažkur 
mieste atklydusių. Saulėje žėravo balti diržai, vei
duose rymojo gražiausių metų ryžtas.

; — Už tave, šalie gimtoji, ... Jaunystės kraštas...
j— sušnibždėjo Jasaitis. Staiga lyg iš gelmių iškilo 
i Šukys.

— Atostogauji, kad vidurdienyje tinginiauji bul- 
(varc, kojas ištiesęs? — kalbėjo jis smaigai, per pe
čius plodamas, ir šalia sėsdamasis. _ Žinau: ištrūk
ti gera, kai viršininkai nemato. Drybsai ir žiūrinėji 

! merginų kojas. O tų kojų įvairumas — kaip medžių 
(girioje: čia stora, čia plonesnė, čia grakšti, kaip sta
tulėlė, čia vėl iškrypusi, kaip gaspadoriaus vartai.

■ Prisimerki lengvai, o kojos tik šmykšt, krypt, šmykšt, 
krypt pro akis...

— Kojų pasižiūrėti nedraudžiama, — juokavo 
Tomas.

— Moteris, brolau, tam ir sutverta, kad ja gro- 
žėtumeisi. Paganai akis, pasigėri, ir palengvėja šir
dis. Ar ištvertum, jei moterų nebūtų? Tik eik ir rū
pinki, dirbk ir vark — štai koks vyro likimas. Bet 

i jei kokia gražuolė po kojomis pasimaišo — visi rū- 
, pėsčiai kiaurai žemėn prasmenga. Nagi, va, matai,
Į koks stebuklas švytruoja? — baksterėjo alkūne To
mo pašonėn ir nuvedė galva.

— Prisipažinsiu, kad šiandien dar ne kaip ma
tau. Vos tik prieš valandėlę rūpesčius nustūmiau. 
Kažkaip apsvaigęs jaučiuosi.

— Diplomą gavai? Sveikinu! Didelis žmogus esi. 
O man kaip tik reikia protingo patarimo.

Šukys surimtėjo, pasitaisė kaklaraištį ir atsisė
do tiesiai, kaip strėlė, jog asaitis net įsmeigė į jį akis. 
O Šukys žiūrėjo prieš save, išrietęs galvą, susimąs
tęs, ir pradėjo:

Turiu išnešti lemiamą sprendimą. Arba — arba.
— Na na? Iš tarnybos atleidžia?
— Et, tarnyba! Niekai, brolau! Pats greitai ją 

mesiu. Čia kas kita.
— Tai gal kokiu direktorium rengiesi pasida

ryti?
— Nejuokauk, prieteliau! Noriu kalbėti rimtai, 

nes ateitį sprendžiu.
Pritilo ir atsiduso, o Jasaitis stebėjosi neregėtu 

Šukio rimtumu ir orumu.
— Sakysiu tiesiai: esu įsimylėjęs. Iki ausų įklim

pau, jog net ir pats nesuprantu, kaip.
— Še tau! Menkas rūpestis. Veskis pas kunigą, ir 

problema išspręsta.
— Tu vis juokais... Reikalas visai kitoks, kaip at

rodo. Mergina, brolau, tokia, kad reikia daug galvoti. 
Nemanyk, kad raštininkė iš banko. Ministerio duktė!

(Bus daugiau)

lio politikos gaires nustatinėtų, 
kaip ligi šiol, Washingtonas.

Tačiau vadovaujantiems Va
karų Europos kraštams tokios 
perspektyvos neatrodo masinan 
čios. Tie kraštai, kad ir būda
mi dėkingi Amerikai už pastaty 
mą Vakarų Europos ant kojų 
po Ii pasaulinio karo, mano, 
kad ta Europa jau yra pribren
dusi pati tvarkyti savo reika
lus ir kad Amerikos globa jai 
nereikalinga. Dėl Washingtono 
palinkimo į santykių išlyginimą 
su Sovietais tie kraštai Ameri
kos globos net prisibijo.

Vakarų Vokietijai svarbiau
sias politinis uždavinys yra ne 
status quo Europoje išlaikymas, 
o Vokietijos apjungimas, kitaip 
sakant, to status quo griovimas. 
Siekdama to savo tikslo, Vaka
rų Vokietija išlygino santykius 
su savo istoriniu priešu — Pran 
cūz.ja ir sudarė su ja nerašytą 
sąjungą. Kai Washingtono poli
tikos dėka Vokietijos suskaldy
mas gali susilaukti tarptautinio 
pripažinimo, kancleris Adenaue
ris galvoja apie Vakarų Euro
pos federaciją, kaip apie tą tre- 
č.ąją jėgą, kuri Europos reika
lus galėtų tvarkyti, išeidama iš 
pačios Europos interesų.

Nepatenkintas “perminkšta” 
VVashinktono politika su Sovie
tais ir Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle. Ir, kai jo planai grą

žinti Prancūzijai jos turėtą gar- j 
bę ir didyaę, vadovaujant ap- i 
jungtai Europai, neranda Wash 
ingtono pritarimo ir dažnai net i 
pašiepiami, šiandieninė Prancū-' 
zija yra tvirtai pasisakiusi už 
aprėžtą Vakarų Europos Bend
ruomenę. Vargiai tą nusistaty
mą pakeis ir valstybės sekreto
riaus kelionė į Europą.

9 ką mes, lietuviai,, galėtume 
pasakyti apie “Trečiąją jėgą”? j

Ar tos jėgos sudarymas bus j 
palankus, ar kliudys Lietuvos I 
išlaisvinimui ? Čia, rodos, ture- Į 
tų būti savaime aišku, kad, kol 
Karaliaučius vadinasi Kalinin
gradu, Lietuvos išlaisvinimui 
perspektyvų nėra. Tik su Vo
kietijos apjungimu Lietuvos, 
kaip ir kitų pavergtų kraštų iš
laisvinimo problema pasidarys 
aktuali. O kai Vakarų Vokieti
ja, būdama vadovaująs apjung
tos Europos narys, neišvęngią- 
mai rūpinsis pašalinti Vokieti
jos suskaldymą, “Trečiosios jė
gos” sudarymas bolševikų už
grobtų kraštų išlaisvinimą gali 
tik pagreitinti.

Dėlto mes tokios jėgos su
darymą galėtume tik sveikinti. 
Ir būtų nesusipratimas iš mūsų 
pusės bet kurias rimtas pastan 
gas ta kryptimi pašiepti, kaip 
kad raudonųjų įtaigojamoje 
spaudoje jau yra atsitikę.

Karališkoji šeima arklių lenktynėse. Viršuje Anglijos karalienės 
motina Elzbieta ir princesė Margareta, o apačioje karalienė Elz- 1 
bieta. ir princas Ehillip. (UPI)

kapstėsi ir grūdosi krautuvių duryse. Niekas nega
lėjo pasakyti, kas iš kur atėjęs ir kur eina.

asaitis prisėdo suole ir gaivinosi. Akimis klai
džiojo po medžių lapus, stebėjosi jų mirguliavimu ir 
įmantriu sukinėjimusi ant miklių kotelių, sekė minią 
šaligatviuose, kuri, regis, ant savo pečių nešėsi tolyn 

! ir tolyn jo paskutinių dienų rūpesčius, džiaugėsi vai
kais, krykštaujančiais prie poilsiaujančių moterų. Pa
kilo tik tada, kai viskas aplink buvo pažįstama ir iš
tirta, bet ir vėl už kelių žingsnių prisėdo, vėl klaidžio
jo akimis ir stebėjosi, kol nuo bažnyčios pasigirdo dai
na:
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Nesutarimai Vakarinėj Vokietijoj

JAV užsienio politika pasėjo nesutarimus 
laisvuose vokiečiuose 

GEBIM1N AS GALVA

Keisti polėkiai, dar keistesni 
planai ..... ‘ •

Valstybės departamento už
sienio politikos planuotojas 
Walt W. Rostow jau anksčiau 
yra padaręs keistų pareiškimų, 
kuriuose nedasakytais žodžiais 
užsklendžia JAV polėkius pasi
priešinti Sovietų užsienio poli
tikai. -Jo “slaptajame” rašte, 
kuris jau plačiai atpasakotas 
spaudoje, peršamas JAV ir So
vietų veiklus politinis sambūvis. 
Jis perša JAV prezidentui pa
miršti idėjinius skirtumus, ieš
koti sutarimo, mesti viltis, kad 
kapitalizmas laimės, o komuniz 
mas pralaimės, pripažinti dvi 
Kinijas ir, savaime aišku, dvi 
Vokietijas. Rostow savais žo 
džiais dėsto Chruščiovo siūly
mus, kuriuos oficialiai priimti 
neturėta drąsos. Jis skelbia 
Kremliaus mintis raštuose, pra
nešimuose ir kalbose.

Rostow asmuo ir jo nusitei
kimai jau senai kėlė įtarimus 
Jo posūkis toli siekia: leisti 
tautoms savo likimą apspręsti, 
nenaudoti jėgos, su Sovietais 
skatinti sanbūvį, kuris JAV ves 
tų į sunykimą.
Atgarsys Vakaru Vokietijoje

Rusk pasitarimai su Gromy
ko ir ilgai užtrukusios derybos 
su Sovietų ambasadoriumi Dob 
ryninu net mažiausių JAV vil
čių nepateisino. Soviėtai šiomis 
derybomis daug laimėjo, nes jos 
sukėlė aistras Prancūzijoje, o 
ypatingai vakarinėje Vokietijo
je. Krikščionių demokratų par 
tijoje įvyko skilimas. Kancleris 
K. Adenaueris bandė savo siū
dinu užbėgti Washingtonui už 
akių. JAV prezidentas jį atme
tė, kad tik didžiosios keturios 
valstybės — JAV, Anglija, 
Prancūzija ir Sovietai — tur? 
rūpintis vakarinio Berlyno sau
gumu.

Bonnos užsienio reikalų mi- 
nJsteris G. Schroeder bandė pai 
tijos nesutarimus švelninti, pri
pažindamas laikinus pasitari
mus dėl Berlyno ir darydamas 
neįtikėtiną prielaidą — rasti bū 
dą vokiečiams susijungti. 
Pasipriešinimas JAV politikai

Krikščionių demokratų žymio 
ji dalis aiškiai priešinasi JAV

; politikai vesti derybas su Sovie
tais, Berlyno sąskaiton įpainio
ti eilę svarbių klausimų ir ga- 

į lop pripažinti rytinę Vokietiją, 
j t. y. galop palaidoti vokiečių su 
| sijungimo mintį, šios linkmės 
vadas yra buvęs užsienio reika
lų ministeris H. von Brentano, 
kuris neseniai lankėsi VVashing- 
tone. Jo žodžiais, geriau palikti 
neišspręstą vakarinio Berlyno 
klausimą, negu mokėti kainą, 
kurią JAV siūlo Sovietams

K. Adenaueris gegužės mėne
sio pradžioje, lankydamasis Ber 

i lyne, nurodė, kad pasitarimai 
! su Sovietais nieko gero neduo- 
; šią. Birželio 17 d. vakariniame 
Berlyne pasakytoje kalboje jis 
nepaprastai aštriais žodžiais 
puolė rytinę Vokietiją, reikalau 
damas iš kalėjimų paleisti po
litines aukas. Šį kartą jis pasi
tenkino perskaitymu David 
Dean Rusk mažai ką sakančius 
žodžius apie vokiečių tautos kan 

i čia s ir galimą jos susijungimą.

Berlyniečių nusivylimas 
t ' •
i Berlyniečiai žino, kad jie pir- 
j mięji gali būti įtampos auko
mis. Ankstesnį JAV užtikrini
mą ginti vakarinį Berlyną nau
ji politikos vėjai Washingtone 
nupūtė lyg dulkę. Anuomet jie 
drąsiai šnekėjo ir elgėsi, nes 
jautė atramą. Nūnai, patyrę 
Rusk nepertraukiamus pasitari
mus su Sovietais, berlyniečiai 
ima svyruoti. Jie gerai žino, 
kad tūkstančiai yra kalinami 
rytinės Vokietijos kalėjimuose 
už politinę veiklą, jie atsimena 
Vokietijos ir Berlyno padalini
mo kaltininkus ir nuvokia, jog 
vakarinio Berlyno sala gali bū
ti nušluota, kaip šapas srovėje. 
Vakarų berlyniečiams apsupi
mas yra mirties siena, kurią 
pastatė W. Ul'brlcht ir jo talki
ninkas saugumo viršininkas, nu
sikaltėlis Erich Mielke, 1932 m. 
nužudęs du policininku, o ją 
sutvirtino David D. Rusk, kuris 
leidosi į piligrimo kelionę Eu
ropos sostinėse atgailauti. Ar 
Berlynas, Bonna ir Paryžius ti
kės jo žodžiais?

Mes Dievo prašome kas mums 
i patinka, o Dievas mums duoda tai, 
I ko mums reikia. — Leon Bloy
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MODERNUSIS SAMDINYS

Nenoras imtis atsakomybės pasaulį veda pražutin 

PRANAS RAZMINAS

Visuomeniniame ir valstybi-. tenka visokių profesijų ir nusi- 
niame gyvenime kiekvienas zmo teikimų žmonių. Lietuviškame

PO AŠTUONIOLIKOS METŲ 

PAŽADINO GAIDŽIAI

Anąjį šeštadienį atsitiko taip, j nio rytą, lietui lijant, mane pa- 
kad su mielais mūsų muzikais žadina gaidžiai. Pašoku iš mie- 
Paustu Strolia ir J. Bertuliu gų ir nebesuprantu kas čia da- 
bėgome iš Chicagos. Juk būti rosi? Tikrenybė, ar tik koks 
pabėgėliais — mums jokia nau- malonybinis sapnas? Bet. ro-

PABĖGĖLIAMS IŠ KINIJOS
Formozos katalikų vyskupų 

patvarkymu visose to krašto 
katalikų bažnyčiose Sekminėse 
buvo meldžiamasi už tūkstan
čius kinų, kurie bando pabėgti

į Hong Kongą. Tą dieną taipgi 
visose bažnyčiose buvo praveda 
ma rinkliava tokių pabėgėlių 
naudai.

idiDninn E L EI TRO IĮ! C 5

gus turi tam tikrų įsipareigoji
mų. Kasdieninėje kalboje sam
diniu vadiname tą, kuris kam 
nors tarnauja. Nėra keista ir 
tai, kad samdiniai tarnauja sam 
diniams. Dar daugiau: net tur
tingiausieji žmonės turi gana 
didelių įsipareigojimų savo val
diniams. Išimties nesudaro nei 
diktatoriai, nei karaliai.

Samdinio dvasios bruožai

gyvenime ji turi gerą dirvą. Sun 
kiai pateisinamas per didelis 
politinis susiskaldymas užtrenkė 
duris naujoms jėgoms, kurios 
jau antrą dešimtmetį stovi kori
doriuose, laukdamos ir nerimau 
damos. Broliškųjų namų nesan
taika neneša Viešpaties palai
mos.

(Samdinio dvasia pasireiškia 
visokiose gyvenimo aplinkybėse 
ir visokiose formose. Modernio
jo samdinio veidas nėra ryškus. 
Nei jis herojus, nei jis išdavi
kas. Jis ištikimas iki tam tik
ros ribos. Jame slypi ir egoiz
mas, ir dalinė ištikimybė. Jo 
egoizmą tramdo reikalas gyven
ti socialinėje aplinkoje, o išti
kimybę palaiko egzistencijos bū 
tinybė.

Kiekvieną galima įtarti tu
rint samdinio dvasios bruožų, 
jei numodamas ranka į visuome 
ninius, socialinius, politinius ir 
kultūrinius reikalus, tesirūpina 
tik savo paties siaurais polin
kiais. Neigiamoji samdinio dva
sia neturi atsakomybės jausmo 
prieš kitus žmones, prieš būsi
mas kartas. “Po mūsų nors ir 
tvanas”, seniai pasakė prancū
zų karalius. Samdinys gyvena 
tik šia diena, perdaug nesisielo
damas rytojumi, o juo labiau 
kitų ateitimi ir gerove. “Sam
dinys bėga, nes jis samdinys, 
ir jam nerūpi avys” (Jon. 10, 
II -16). Taigi jam rūpi tik savo 
kailis ir savo gerovė, o kitų ne
laimės yra už jo intereso ribų. 
Dažnai jo rūpestis baigiasi kū
no reikalavimų patenkinimu.

Jis nėra kultūros žmogus ir 
tuo pačiu nėra kultūringas žmo
gus. Tačiau jam suprantamiau
si ir mieliausi yra civilizacijos 
laimėjimai: blizgąs automobilis, 
skanus valgis ir gėrimas, malo
ni nerūpestinga draugystė ir 
kiti kūno malonumai, lengvai į- 
gyjami pinigais bei kitais tur
tais.

Dvasinio pasaulio laimėjimai, 
dvasinis herojizmas, pasiaukoji
mas kitų labui, ištikimybė iki 
mirties ir kitos dvasinės verty
bės, jei jau ne paikas dalykas, 
tai jam bent ne prie širdies.

Nesirūpinimas ateitimi
Jis ir savo tautai, ir savo 

tautos kultūrai, ir laisvei, ir net 
savo paties likimui yra abe
jingas. Jis pasiteisina nežinąs, 
kaip ten bus po mirties. Jis tu
rįs gyventi. O jeigu jis negali 
įgyti to, ko jis nori, netenka 
noro gyventi. Jis nemato atgai
vos nei kultūrinėje veikloje, nei 
aukštesniame dvasiniame gyve
nime. Rūpintis jaunimu? — jo 
vaikai jau “išauginti”. Į kultū
rinę ir visuomeninę veiklą, jo 
supratimu, veržiasi tie, kurie ne- ! 
žino, kur sveikiau laiką praleis
ti, kaip atsikvėpti. Be to, jis 
girdėjęs, kiek ten daug egoiz
mo, rietenų, kiek ten trošku
lio pirmauti...

Tiesa, samdinio dvasia įsiver
žia ir į kultūrinius plotus, į po
litiką, tik jos veiklos rezultatai 
dažnai liūdni: viskas sujaukta, 
suskaldyta, supiudyta.

Į samdinių dvasios eiles pa-

Jaunimas nusigręžia nuo 
vyresniųjų

Mes pakenkėme paskui mus 
žengiančiai kartai, kuri baigia 
nusigręžti nuo savo vyresnių
jų. Tai vaikai, pasiryžę nesekti 
tėvų pėdomis dėl pačių tėvų pa
darytų klaidų. Jie kuria, nors 
mums ir nepatinkamą, savo veik 
los pasaulį. Dar blogiau, kad 
didelė dalis mūsų jaunosios in
teligentijos užbaigia savo šio
kią ar tokią visuomeninę veik
lą su įgyjamu diplomu.

Mūsų brolių nesantaikos ba
la neišdžius be jų pačių pas
tangų. Taip ir ima baimė, kad 
visa palikta mirčiai, tai žiauriai 
taikytojai ir vienytojai. Kaip 
visa panašu į aną giminės gin
čą dėl nenaudingos balos. By
la užsibaigė, kai abi šalys išmi
rė, o kemsynas — ir tiktai jis 
— atiteko svetimiesiems. 
Samdinys, besijaučiąs karalium

Samdinio dvasia nėra vergo 
dvasia. Samdinys turi namus, 
kuriuose jaučiasi karaliumi. Jis 
iškilmingai pražygiuoja gatve, 
išdidžiai atsilanko į susirinki
mus, į Dievo namus. Jis viskuo 
naudojasi be jokio atsakingu
mo. Jis nori būti pažįstamas 
ir kitus pažinti. Bet tegu niekas

Dvi Vasario 16 gimnazijos koms 
leivčs — šokėjos

jiena. Bėgome iš Vilniaus, iš 
Kauno, iš Kretingos, o dabar 
dulkinamės iš Chicagos. Bet 
taip toli, kaip anuose metuose, 
nubėgti nepasisekė... Tenutrau 
kerne tiktai iki Hammond, Ind.
Faustas savo geležinį žirgą va
ro su visokiais išraitymais, kol 
sustoja prie 7217 S. Kentu'cky 
Avė., gražios Michalinos ir Bro 
niaus Ginčauskų rezidencijos.

Viduje daug šviesų ir dar 
daugiau klegesio. Reiškia, ne 
mes vieni esame “pabėgėliai” 
iš Chicazos. Pasitinka mus ma-

sia, kuri, kaip ir pats žmogaus ionQs šeimininkai ir sodina užu 
gyvenimas, įgaunąs vis naujus stalų }r> žįnoma, ne už tuščių, 
pavidalus. Tačiau samdinio dva- Į<aįp anuomet Prūsų žemėje. O teiravau seimininką:

dos, kad ne. Matau ir girdžiu, 
kaip čia pat prabėga trauki
nys ir išmislingai gieda gai
džiai... Vienas čia, kažkur arti 
kaimynystėje, kitas atsiliepia 
kažkur tolybėje. Ir gieda visiš
kai lietuviškai, be jokio sveti
mo akcento, taip pat, kaip ir 
tenai, Būdvietės sodžiuje. Be
ne jau praslinko aštuoniolika 
metų, kaip begirdėjau tokias 
giesmes.

Taip, giedojo tikri gaidžiai. 
Čia tau, brač, ne Chicaga.

M. ir B. Ginčauskų reziden
ciją supa žali medžiai ir miške
liai, tyla bei ramybė. Aš pasi-

gl0%, 20%, 30% pigiau mokėsite^; 
d už apdraudą. nuo ugnies ir auto-S 
®mobilio pas XI FRANK ZAPOLIS| 
M 3208 K West 05th Street S
8 'Jhieago 42, Illinois A
ATel.: GA. 4-8054 ir GR. 6-4330.
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Viskam žemiausios kainos Ir garantija

3321 S. Halsted St.-CLiffside 4-5665Į

šia yra tiek sena, kiek sena 
ir pati žmonija. Ji jau visu gai
valu iškilo Kaino . pokalby su 
Dievu.

Kainas, pirmojo žemės vyro 
ir pirmosios motinos sūnus, drį 
so taip įžūliai atsakyti Viešpa
čiui į Jo klausimą: “Kur tavo 
brolis?” - “Nežinau! Argi aš (keturioliktąia. 
trolio sargas?” Kažin ar nebus 
Kaino atsakymas — modernio-

garbingo svietelio iau pilna, net 
iš Rockfordo ir kitų vietų. Su
sirinko visi čia pagerbimui Gin
čauskų dukrelės Aurelijos, jos 
aukštesniosios mokyklos baigi
mo proga. Lietuvaitė niekada 
nepasiduos kitiems. Iš 250 tos 
mokvklos abiturientų, ji baigė

Kasgi nežino mūsų gabiosios
... x , . liaunos balerinos Aulernos Gm-io samdinio atsakymas į savo V , . „ , . •causkaites. Daug kartų iau iiaplinką: as niekuo nesidomiu,

nesidomėkite ir jūs manimi...
Kai mes tampame savo pa

veldėtos žemės ir savo idealų 
samdiniai ir kai mūsų rūpesčiai 
suvedami į siaurus egoistinius 
rėmus, paveldi žemę ir joje vieš 
patauja tie, kurie, nors ir bai
siai nevykusiomis idėjomis, su
geba mus nustumti į vergų da
lios paveldėjimą.

Pasaulis slidžiai rieda į vergo
nedrįsta jam užkrauti naštos ar dali^- Milijonai išprusintų protų 
atsakomybės. Ne jo žemė, ne i paklusniai tarnauja nustatytai 
jo daržas. linijai be jokių sąžinės sukrė-

Problemos, kurias iškelia lie- timų. Sąžinės balsas iš daugelio 
tuviško samdinio dvasia, yra gyvenimo sričių radikaliai iš
ganą aktualios. Ar tik ne dėl skirtas. Išmintingiausias diplo- 
tos dvasios taip lietuviškojo gy ' matas turi savo krepšy pluoštą 
venimo ratai girgžda? instrukcijų, kažkieno suredaguo

Samdinio dvasioje yra ne tik tU> nuo kurių dvasios ir raidės

didžiai pasekmingai džiugino lie 
tuviškąją visuomenę savo ta
lentu įvairiuose parengimuose ir 
ne kartą nusinešė laurus jau
nųjų menininkų varžybose. Vi
si žinome, kad beveik visos jau
nutės mergaitės mums būtinai 
prižada būti balerinomis, bet 
kiek paaugusios dažnai savo pri 
žadą pamiršta... Bet Aurelija 
mūsų neapvylė: pažadėjo, tai ir 
įvykdė. Ji ne tik talentinga ba
lerina, bet ir veikU, pareiginga 
jūrų skautė. Aurelijos tėvelis 
yra Chicagos jūrų skautijos tė
vų komiteto narys. Ir tą sek
madienį ankstų rytą, svečiams 
vos baigus klegėti, ji viena sa
vo nauja mašina išvyko į skau
tų stovyklą. Baletas buvo dėl 
viso ko, o toliau Aurelija yra 
pasiryžusi studijuoti mediciną.

— Gaidžių giesmes tai savo 
ausimis girdėjau, bet sakykite, 
mano mielas, ar tose giriose 
dar randasi meškų?

— Ot, dievai žino, — juokia
si šeimininkas. — Dėl viso ko, 
reiktų, pasiėmus strielbą, ap
vaikščioti ir gerai apžiūrėti.

— Ir dar dėl viso ko, prikal
kite prie medžio tokią iškabą: 
“Saugokitės meškų ir indėnų”.

Ir iškeliavome paliai Michi- 
•ganą į tolimas keliones.

Alb. Valentinas

neklusnumo, asocialumo, bet ir ne§'ah nukrypti be rizikos savo Todgl v}si iįnkėjOme ateityje jai
prieštaravimų. Dažnai jis iš ank karjerai ar . net egzistencijai 
sto nusistatęs neigti tai, kas Ten s^žinė neturi 3okios reikš'
jam nepatinka. Jis diskusijose 
negatyvus, užsispyrusiai nieki
nąs kitų teigimus. Jis neturi 
atlaidumo dvasios. Neigdamas 
bet kurį autoritetą, tariasi pats 
galįs išspręsti visus savo bui
ties klausimus.

mės, kaip nevertingas žmogaus 
veiksmų balsas, o už instrukci
jų pluošto dažnai slepiasi dau
gėjantis pasaulyje vargas, skau 
smas ir nekaltųjų mirtis.

Kainas — samdinio dvasios 
pavyzdys I

Čia paliesta tik keliais bruo- j 
žais moderniojo samdinio dva- j

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

būti tokia pat sėkminga dakta
re, kaip kad buvo balerina.

—o—
Su savo maloniais bendrake

leiviais nebegrįžau į aprūkusią 
Chicagą, nes turėjau “slaptus 
planus” pasileisti tolyn Michi- 
gano mėlynąja paežere Sandū- 
nai — Union Pier ir dar dievai 
žino kur... Ir štai medžiuose pa- 
skendusiame, žaliame Hammon- 
do priemiesty anąjį sekmadie-

Šv. Tėvo žodis turistams

Popiežius Jonas XXIII spe
cialioj audiencijoje priėmė So
cialinio Turizmo trečiojo pasau
linio suvažiavimo, įvykusio šio
mis dienomis Milane, dalyvius. 
“Nuolat kylanti gerovė, — ka! 
bėjo šv. Tėvas, — leidžia vis 
didesniam asmenų skaičiui lai
kinai atitrūkti nuo savo kasdie
ninio darbo ir laisvai pakeliau
ti po pasaulį. Šalia fizinio ir 
dvasinio poilsio kelionės turi 
ugdyti žmogaus asmenybę ir 
palengvinti žmonių tarpusavio 
bendravimą. Pažinimą kitų tau
tu. ju papročių, vieni kitų su
pratimą ir pagarbą, tarpusavio 
pagalbą — visa tai ugdo ir ska
tina socialinis turizmas. Turiz
mo dėka praturtėja žmagaus 
asmenybė, nugalimas individu
alinis ir kolektyvinis egoizmas. 
Baigdamas Šv. Tėvas kvietė So 
cialinio Turizmo suvažiavimo 
dalyvius, plečiant turizmą, ne
užmiršti dvasinių ir religinių 
vertybių, kuriose žmogaus as
menybė atranda savo pilnatvę.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
iadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 Iki 
6:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2418 

7159 So. Maplewood Avė.. 
Chicago 2», IU.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Savings
antį -JS/tan £r$ssociatiott

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

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

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

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

MILDA BU1 CK , INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, Ilk, Tel. LA 3-2022

Kas tik turi gerų skonį,
V i s k ų perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

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

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

6211 South Westem Avė. krautuvė

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956—1961 metų modelių 
garantuotų automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantijų.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki'8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

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

Current Dividend up to 414%

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



i mažas lietuvių kolonijas ne tik 
šiaurinėje Amerikoje, bet pa
siekti ir kitus kontinentus.

V. K,

ŠV. KAZIMIERO LIT. 
MOKYKLOS UŽBAIGTU VES 

1962 m. birželio 9 d. naujo-

CLEVELANDO VYKŲ 
■ OKTETAS

Clevelandas didžiuojasi, turė
damas Čiurlionio ansamblį,
Clevelando lietuviai katalikai 
gėrisi Šv. Jurgio parapijos cho
ru, Clevelando lietuvių vardą 
kelia ir prieš dvejus metus įsi
kūręs judrusis oktetas, vado- ' sios parapijos salėje Šv. Kazi- 
vaujamas Ryto Babicko, inži- miėro lituanistinė mokykla bai- 
nieriaus, Čiurlionio ansamblio gė penktuosius mokslo metus, 
koncertmeisterio ir jauno bei šia proga buvo kviesti tėve- 
talentingo muziko. Šis vyrų ok- liai, kurių atvyko nemažas bū- 
tetas jau yra davęs eilę kon- relis.
certų ir susilaukęs gražių įver- i Mokyklos vedėja M. Kižienė 
tinimų. Ir šio sezono pabaigai pravedė programą. Buvo įneš-
vyksta į Kanadą, į Weland duo
ti Joninių šventės proga kon
certą.

Clevelando vyrų okteto reper
tuaras susideda iš lietuvių liau

ta vėliava, sugiedotas himnas, 
visiems mokiniams išdalinti pa
žymėjimai, įteiktos dovanėlės 
geriausiems mokiniams, tarti 
sveikinimo ir atsisveikinimo žo-

dies, liet. kompozitorių dainų džiai ir, sugiedojus Marija, Ma- 
ir šokių (šlagerių), Pietų Ame- rija, baigėsi trumpas, iškilmin- 
rikos dainų ir šokių melodijų, gas mokyklos užbaigimo aktas, 
operų ir operečių ištraukų, dai- Pažymėjimus įteikė mokyk- 
nų iš amerikiečių “musieals” los vedėja. Geriesiems moki- 
ir filmų, amerikiečių populiarių niams tėvų komiteto dovanas - 
dainų ir šokių bei įvairių leng- knygas įteikė dr. V. Ramanaus-
vų muzikinių dalykų.

Liet. liaudies dainos, lietuviš
ki šokiai, išpildomi Okteto, yra

kas tėv. kom. pirmininkas. 
1981—62 mokslo metų geriau
sieji mokiniai yra: 1-mo sky-

paties vadovo R. Babicko ir ki- riaus geriausia mokinė L. Gar- 
tų lietuviškų kompozitorių har- : laite, antras A. Vasaris, tre- 
monizuoti. Į čia R. Balytė. 2-ro skyriaus ge-

Cktetas, koncertavęs įvairio- riausi mokiniai — A. Grauži- 
se lietuvių kolonijose, žino ir nytė ir M. Bcnnett, antrieji D.
labiausiai klausytojams patin
kančius kūrinius. Iš lietuviškų 
kūrinių publika labiausiai mėgs

Eieiinytė ir B. Kazėnas, trečio
ji Z. Gruzdytė. 3-čio skyriaus 
geriausia mokinė A. Kavaliū-

ta A. Račiūno “Į kovą”, “Oi kad naitė, antra S. Brizgytė, tre- 
aš augau” — liaudies daina — \ čia D. Juodėnaitė. 4-to skyriaus 
harm. R. Babicko, “Mergyte geriausia mokinė R. Jokubaity- 
jaunoji” Bendoriaus; Pietų tė, antras V. Brizgys, treti J. 
Amerikos šokį — Bolero — Juodėnas ir R. Čepulis. 5-to 
Paskųtyrč naktis; daina iš Ka- 1 skyriaus geriausias mokinys A. 
ribijos salų, Gasparo arija (bo- Bielinis, antra M. Jokubaitytė, 
so solo partija, perdirbta ke- trečias A. Razgaitis. 
turiems balsams) iš operos Sveikinimo žodžius tarė mo
“Karnevilio varpai”, Valsas ir 
Vilija iš operetės “Linksmoji 
našlė”, Iii jos daina iš filmo 
“Never on Sunday”, tema iš 
filmo “Breakfast at Tiffany”

kyklos kapelionas kun. A. Gol- 
dikovskis, tėv. kom. pirm. dr. 
V. Ramanauskas ir L. B. 2-ros 
apyl. atstovė 'O. Jokubaitienė. 
2-oji apylinkė paskyrė mokyk-

— Moon River, Lopšinė iš “Po- lai 25 dol. auką mokyklų šven- 
pgy and Bess”, “Žalieji laukai”, tės proga, parodėlės ir sporto 
gėlių valsas P. Čaikovskio, Gra- varžybų dovanoms.
nada A. Laros. , MOkyijĮa užbaigusi darbą, lie-

Tekstų vertimus į Hetuvių k& dėRi aujogio arap.jog 
kalbą atlieka Petras Kudukis,, klebonui kun j Angelaičiui
dažnai perrašydamas ir įvai
rius proginius oktetui tekstus. 
Vertimų darbe talkininkauja 
Dalia Staniškienė — jauna po
etė ir inž. P. J. Nasvytis.

Šiuo metu oktetą sudaro; I- 
ji tenorai: A. Gilys ir M. Mo
tiejūnas, II-ji tenorai — P. Ku- 
dukis ir G. Motiejūnas, barito
nai — M. Aukštuolis ir D. Sta- 
niškis ir bosai — F. Kaminskas 
ir V. Raulinaitis.

Oktetas turi eilę pakvietimų 
koncertams ateinančiam sezo
nui. Jaunajam meniniam viene
tui linkėtina tobulėti, nepailsti 
ir su skambiomis dainomis, iš
pildomomis balsingų dainininkų, 
apkeliauti visas — dideles ir

Abiejų lit. mokyklų ir tėvų šventės programos išpildytojų dalis Neurų sodyboje birželio 10 d. (Nuotr. V. Pliodzinsko)

Nuodingi daiktai

Amerikos medikų dr-ja AMA 
skelbia, kad namuose yra 250,- 
000 dalykų, kuriuose gali būti 
nuodų. Praėjusiais metais ap
sinuodijo 600,000 vaikų, iš ku
rių 500 mirė.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES EOTOUliAFIJOS 
MŪSŲ SI’KUIAUYBfi.

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS UUIS, sav.

VALY M A b 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
Atostogose birž. 8—2 4 d. imtinai.

mės pažymėjimus, bet ir sti- me koncerte gražiai išpildė Šo- 
pendijas. peno Fantaisie ir Liszto Etu-

Clevelando visuomenė džiau- ■ de in flat Major. Laimutė Obe- 
giasi, kad tarp gražaus jaunų-' lenytė studijų metais t dalyvavo 
jų akademikų yra ir dvi jaunos Clevelando lietuvių kultūrinių 
muzikos meno atstovės. Cleve- į parengimų programose ir virš
landiečiams gerai žinomą Cle- 
veland Music School Settle- 
ment, kurioje profesoriauja 
mūsų įžymieji pianistai Andrius

ketverius metus priklausė Čiur
lionio Meno ansamblio kanklių 
orkestrui. Tuo pačiu laiku yra 
pasiekusi pirmaujančias vietas

Kuprevičius, Birutė Smetonie-j Dirvos redakcijos ir Chieagos
nė ir Juozas švedas, fortepiono 
skyrių sėkmingai užbaigė Ma
rytė Gailiušytė ir Laimutė Obe- 
lenytė. Fortepiono skambinimo 
meną, profesoriaus Andriaus 
Kuprevičiaus vadovybėje, ypa
čiai _ sėkmingai baigė Laimutė 
Obelenytė, iš savos Alma Ma-
ter vadovybės sulaukusi gražų i rius
SS M

1

Imigrantų lygos jaunųjų talen
tų konkursuose.

Jaunosios tėvai Zenonas ir 
Stasė Obeleniai džiaugdamiesi 
savo dukrelės sėkmingomis stu
dijų baigtuvėmis, savo namuo
se suruošė gražias vaišes. Vai
šėse dalyvavo pianistas And- 

Kuprevičius, Čiurlionio
Meno Ansamblio meno vadovai, 
Alfonsas ir Ona Mikulskiai, gi
minės bei artimieji. Vaišių me
tu Alfonsas Mikulskis jautriu 
žodžiu sveikino jaunąją muzi
kos absolventę, linkėdamas jai 
geriausios sėkmės; taip pat 
gražiai apibūdino ir Laimutės! 
tėvus, kaip švię.sius ir taurius 
lietuvius, kurie savo vaikučius 
auklėją sąmoningais lietuviais. 
Jiems, tikėkime, nereikės spręs- Į
ti kai kurių mūsų jau “suame-1 
rikonėjusiu” jaunuolių, naivios i 
“problemos”; —' “Kodėl aš tu 

' riu būti lietuviu?”
Audrius Jogąudas

SURADO ŠEŠTĄ POJŪTĮ
Jaunas eikagietis. mokslinin

kas Stephcn Abramš suradęs 
šeštą pojūtį, šalia kitų, kaip re- 

Tą

Laimutė Obelenytė 
įvertinimą bei laimėjusi dvi sti' 
pendijas: VVestern Reserve uni
versiteto, studijuoti muzikos gėjimas, girdėjimas ir t.t.

MOS KOLONIJOSE certe. Tarp arijų, Stasė Dau
gėlienė padainavo Tallat-Kelp- 
šos “Mano sieloj šiandien šven
tė”. Mūsų kompozitoriaus dai
na atkreipė klausytojų dėmesį 
ir buvo parinkta kaip melodin
goji daina. S. J.

Elizabeth, N. L' v
Parapijos gegužinė

Šv.. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos piknikas įvyksta bir
želio 24 d. mokyklos aikštėje, 
Isham PI. Visiems bus progos 
susitikti ir pasikalbėti. Vaikams 
visokių žaidimų. Šeimininkės pa

A L — T O N Y
DEGORATING

Ilgamete patirtis dažyme—dekora-
ruoš įvairių valgių. Gros geras į vime. Pigu, sąžininga, 

orkestras. Prel. M. Kemežis a. burbant? s-885653.’ 
kviečia visus parapiečius ir sve
čius gausiai dalyvauti. A. Z.

B e 4 f o r d , N. H.
Gražiai pasižymėjo lietuvės 
Rūta Daugėlaitė, inž. Daugė-

G lt A

už naujas ir patogias patalpas, 
tėvų komitetui už nenuilstamą 
darbą ir išlaikymą mokyklos, 
L. B. 2 apylinkei už nuolatinį 
mokyklos rėmimą, tėveliams ir 
visiems geros valios lietuviams, 
kurie kokiu nors būdu rėmė 
mokyklą.

PIANISTES LAIMOS
OBELENYTES PAGERB-

TUVES i
Džiugu pastebėti, kad mūsa-1 

sis studijuojantis jaunimas, i 
mokslo metais pasižymėjęs iš- J 
skirtinais gabumais, pirmau- ’ 
jančiai išlaikė kietus egzami- Į 
nūs, ne vienas jų laimėjęs ne ' 
tik aukščiausius mokslo baig-

meno pedagogiką ir Clevelando ( pojūtį jis pavadino nejusliniu 
Music School Settlement — ' suvokimu. Į tai įeina telepatija 
studijuoti fortepiono meną. Lai- įr eilė kitų dalykų: minčių per- 
mutė Cbelenytė pasirinko pas- davimas, jutimas daikto ar įvy- 
tarąją stipendiją, pasiryžusi j kio nenaudojant juslių, ateities

Komiteto pirm. F. Eidimtas įteikia Šv. Jurgio parapijos klebonui 
kun. B. Ivanauskui parengimo apyskaitą ir 1032 dol. čekį. Nuo
traukoje komiteto nariai: V. Rociūnas, A. Buknis, O. Tarutiene, 
kun. Ivanauskas, VI. čyvas, J. Pikturnienė, J. Stempužis ir F. 
Eidimtas.

fortepiono meno studijas tęsti 
pagarsėjusioj Rochesterio East 
man Music School. Lygiagrečiai 
su piano skambinimo studijo
mis, ji numato studijuoti ir mu
zikos pedagogiką.

Jaunoji pianistė Clevelando 
lietuviškai bendruomenei jau 
gerai žinoma menininkė, su sa
vo muzikos menu ne vieną kar
tą sėkmingai dalyvavusi mūsų 
kultūriniuos parengimuose. Lai
mutė Obelenytė yra kilusi iš 
Vilkaviškio, gimusi 1944 m. ko
vo 26 d. Obelenių šeimai pas
toviai apsigyvenus Clevelande, 
Laimutė sėkmingai baigė Šv. 
Jurgio parapijos mokyklą ir 
Notre Dame Akademiją.

Laimutė Obelenytė pianu pra
dėjo skambinti, turėdama tik 
šešerius metus. Pirmapradžiu 
jos mokytoju buvo dainininkas i 
Julius Kazėnas. Pianistui, And- ■ 
riui Kuprevičiui, 1954 m. atvy
kus iš Argentinos į Clevelandą 
ir pradėjus profesoriauti Cle
velando Music School Settle
ment, Laimutė įstojo į jo va- i 
dovaujamą fortepiono skyrių, < 
kurį sėkmingai užbaigė šį pa
vasarį. Jaunosios pianistės sėk
mingų studijų baigmė mokyk
los vadovybės buvo atžymėta 
Laimutės Obelenytės piano re- 
čitaliniu ir bendrame Music 
School Settlement šių metų bai
gusiųjų studijozų koncertu, ku
rio programoje dalyyavo ir Cle
velando Moterų Simfonijos or
kestras. Laimutė Obelenytė ta-

įvykių atjautimas ir t.t.

los duktė, kuri lanko West High 
Manchester viduriniąją mokyk
lą, yra paskutinėje jos klasėje 
ir yra priimta į National Honor 
Society.

Gegužės mėn. Plymouth mo
kytojų kolegijoje įvyko “Idea
lusis Jungtinių Tautų” suvažia
vimas, į kurį buvo išrinkti po 
du mokinius iš didesniųjų vi
duriniųjų mokyklų. Jų tarpe bu 
vo ir Rūta Daugėlaitė, kuri at- Į 
stovavo Pietų Afriką. Rūta bu- i 

! vo apsirengusį to krašto tauti- ' 
niais rūbais, ir kas svarbiausia į. 
— turėjo gerai pasiruošti Pie
tų Afrikos klausimu, gerai iš
studijuoti to krašto geografinę 
padėtį, ekonomines ir politines 
problemas.

Stasė Daugėlienė, mūsų ge
rai žinomoji solistė, giedojo Man 
chester Meno Instituto meti
niame koncerte solo partiją 
Haydno mišiose. Koncertas įvy
ko instituto salėje. Taip pat 
Daugėlienė dainavo Notre Dame 
kolegijos koncerte Mancheste- 
ryje, mokslo metų pabaigos kon

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

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

O V I N G

I

R. ŠERĖNAS perkrausto balčius 
ir kitus daiktus. Ir iš to.’k Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. 5-8063

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgę metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-8209 Chicago, III.

jfi

■ mF 1

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chicago 32

Viliojantis — maistingas 
ekonomiškas.

Kiekvienai progai — 
paruoštas servavimui.

Mėsos skardinėse, aukš
čiausios kokybės, gauna

mos visur su gerai 
žinoma etikete

<2 |Z 1 s E L F
OSERVICE

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

JUNE — BIRŽELIS, 21—22—23 D. D.

ATALANTA-KRAKUS-TALA
TIKRAI IMPORTUOTAS LENKIŠKAS

KIAULIENOS RULIADAS
Puikaus skonio, liesas, sultingas. Gali būti servuojamas šiltas 

ar šaltas. Gaunamas patogiose l]/2 ir 3 sv. skardinėse.
VISADA REIKALAUKITE IMPORTUOTO LENKIŠKO 

KIAULIENOS RULIADO

ATALANTA-KRAKUS-TALA

1

ii

Cusenier Imported 3 Star Cognac Fifth $3-98
Jupiter Imported 25 Yr. Old Brandy Fifth $5-59
ST. ANNE FINE CALIFORNIA

BRANDY Fifth $2-98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. Fifth $4-89
RICCA DONNA IMPORTED VERMOUTH

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1-19
SKAIDRIOJI VODKA 80 PROOF Fifth S2-98
Lang’s 8 Yr. Old Imported

Scotch Whislty Fifth $4.49
Imported Po’ish Wisniowka,

Zubrowka or Krupnik Fifth $4.98
ESCORIAL GRUN 112 PROOF GERMAN

LIQUĘUR Fifth $5-98
PFEIFFER’S CAN BEER

Case of 24—12 oz. Cans Case $2-79

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

■ CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tek LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AMIHIC. P1RM' ir KETV.............................. 9 v. r. Iki 8 p. p.

ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
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KIPRO MAKARIOS J. TAUTOSE
J. Tautų asamblėjoje, kuri da
bar sukviesta posėdžio Ruanda 
- Urundi klausimo svarstyti. 
Kalbėdamas čia pirmą kartą 
kaip nepriklausomo Kipro pre
zidentas, Makarios padėkojo J. 
Tautoms už pagalbą nepriklau- 

: somybės siekiant ir išaugštino 
į J. Tautas kaip pasaulio viltį 
siekiant taikos ir gerovės. Kad 
ir didžiausia pasaulio galybė, 
anot Makarios, negali nesiskai

(Atkelta iš 1 psl.)
Žydas ar arabas — bet tegul 

jis lieka neišryškintas — labai 
domėjosi ir tokiu klausimu 
ar Kipras balsuos teigiamai už 
rezoliuciją, raginančią arabus 
ir Izraelį tartis ir susitarti, jei
gu tokia rezoliucija pasirodys 
ateinančioje Jungt. Tautų sesi
jos .darbotvarkėje? Arkiv. Ma- 
karios atsakė, kad dabar dar 
anksti pasakyti, ką Kipras tuo 
klausimu darys.

— Ką Tamsta galėtum pasa
kyti dėl Berlyno ar apskritai 
dėl Vokietijos suvienijimo? — 
buvo klausimas iš amerikiečių 
korespondentų būrio.

Šiuo klausimu arkiv. Maka- 
rios buvo labai aiškus — be 
vokiečių tautos balso nereiktų 
to klausimo rišti. Pakartotinai 
paklaustas, kaip jis supranta to 
balso pasireiškimą, arkivysku
pas nesvyruodamas atsakė, kad 
jis turėtų pasireikšti per lais
vus rinkimus.

Jau yra buvę balsų, kad dau
giau svorio ir atsakomybės tu
rį Jungtinių Tautų nariai ga
lėtų turėti ir daugiau balsų, 
nes jų pareigos sunkesnės, jie 
daugiau moka pinigų J. Tautų 
aparatui išlaikyti. Ir arkiv. Ma- 
karios buvo paprašytas tuo kiau 
simu pasisakyti. Jis nedvejo
damas pareiškė, kad tokiai re
formai negalįs pritarti. Jei to
kia reforma praeitų, J. Tautos 
nustotų daug savo moralinio 
kapitalo.

— Koks likimas britų bazių 
Kipre? — šis klausimas nušvie
tė Makarios veidą saulėtu šyps
niu.

— Nemanau, kad tos bazės 
būtų dabar labai reikalingos. 
Jos tikriausiai neįvels Kipro į 
šaltąjį karą.

Bet ką reiškė tas toks minkš 
tas šypsnys ? Ar džiaugsmą, kad 
bazės buvimas duoda Makarios 
vyriausybei taip reikalingos tvir 
tos valiutos, ar jau praktika pa
grįstas įsitikinimas, kad toji 
britų bazė tikrai nepavojinga 
Kipro nepriklausomybei? Dip
lomatų šypsnius iššifruoti ne
lengva — o arkiv. Makarios y- 
ra puikus diplomatas.

Kipro prezidentas kalbėjo ir

ARCHITEKTŪROS KONKURSAS
Architektūros sekcija, 3210 W. 

Marąuette Rd., Chicago 29, Illinois, 
tel. RE 7-2296.

Antrojo Kultūros kongreso ko
miteto architektūros sekcija, ben
dradarbiaujant Lietuvių Studentų 
sąjungai, skelbia studijinį archi
tektūros konkursą paruošti eskizi
nius projektus lietuvių architektū
ros motyvais šiems pastatams:

I. Bažnyčia. 800 sėdimų vietų. 
Ant kampinio sklypo 180 x 125. 
Tolimesnis programos sudarymas 
paliekamas autoriaus nuožiūrai. 
Privalomi braižiniai: a) Planas 
1/8” (skalėj) mostelyj. Kiti brai
žiniai, kiek reikalingi projektui.
b) Piūvis per visą pastatą paro
dant vidaus architektūra, altorius.
c) Situacijos planas.

II. Lietuvių Tautos namai. Salė 
įvairiems parengimams 800 vietų, 
vestibulis atatinkantis salei, kavi- 
nė-restoranas 200 vietų, virtuvė 
tinkamo dydžio aptarnauti kavi- 
nei-res., dvi klasės lituanistinėm 
pamokom, 25 mokiniam talpinti, 
keturi (4) kambariai po' 200 ket
virt. pėdų posėdžiams, raštinei ir 
kt. Vienas kambarys 800 ketv. pė
dų muziejui, prižiūrėtojui butas 
800 ketv. pėdų, dviejų miegamųjų, 
prausyklos, rūbinės, sandėliai, ka
tilinė ir kiti būtini įrengimai, 
sklypas užmiestyje.

Privalomi braižiniai: Situacijos 
planas bet kokioj skalėj, parodant 
apželdinimo ir automobilių pasta
tymo aikštės. Planai visų aukštų 
1/8” (skalėj), pagrindinis fasa
das 1/8” (skalėj), perspektyva. 
Kiti braižiniai, jei projekto išaiš
kinimui to reikia.

III. Gyvenamas namas 5 asm. 
šeimai apie 1600 ketv. pėdų vidu
riniam sklype 60’ x 125’, Tolimes

MŪS KOLONIJOSE
East Chicago, Ind.

PAMINĖTAS TRAGIŠKASIS 
BIRŽELIS

i LB East Chicagos apylinkės 
valdyba suruošė birželio įvykių 
minėjimą pereitą sekmadienį 
parapijos salėje. Nepaisant di
delio karščio (salėj buvo apie 

i 93 laipsnius), susirinko apie 50 
| žmonių. Minėjimą atidarė vie
tos LB pirm. Kazys Valeika, 
pasiūlęs žuvusius už Lietuvos 
laisvę pagerbti minutės susi
kaupimu. Iš Chicagos pakvies
tas prelegentas, 1941-jų metų 

i Lietuvos sukilimo vadas Levas 
. Prapuolenis pradėjo savo pas- 
I kaitą nuo 1831-jų metų sukili- 
:mo. Daugiau sustojo prie 1863- 
jų m., privesdamas prie 1941- 
jų metų sukilimo.

1 Prelegentas išvedė, kad lietu
vių tauta yra už savo laisvę 
kovojanti tauta. Tik nuolatinis 
už laisvę kovos tęstinumas pri
vedė prie 1941-jų metų sukili
mo. Dokumentų ištraukomis į- 
rodė, kad šis sukilimas buvo 
grynai lietuvių tautos padari
nys. Užmetimai, kad sukilimas 
buvo inspiruotas Trečiojo Rei
cho yra be jokio pagrindo. Tai 
parodo, kad min. K. Škirpa 
buvo vokiečių valdžios suspen
duotas. Jam nebuvo leista iš 
Berlyno išvykti, nes pateikti 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo reikalavimai nacių ne
buvo priimti. Kada min. K. Škir 
pa pareiškė, kad Lietuvoje su
kilimas prieš raudonuosius oku 

J pantus vis tiek įvyks, vokiečiai 
!tam nepritarė. Lygiai nepritarė 
i nepriklausomos Lietuvos laikino
sios vyriausybės 
galiausiai, prieš

darbams, ir, 
vyriausybės,

nis programos sudarymas palieka- 
\mas autoriaus nuožiūrai. Privalo- 
'mi braižiniai: planas 1/8 (skalėj), 
j Pagrindinis fasadas 1/8” skalėj.
1 Perspektyva. Situacijos planas, 
parodantis kiemo išnaudojimą 
’1/16” (skalėj) mostelyj. Kiti brai- 
! žiniai, jei reikalinga.
i Visi braižiniai atliekami ant 
i 20” x 30” iliustracinių kartonų 
I (illustration board). Perspektyva 
gali būti pakeista modelio fotogra
fija. Projektuose daugiausia kreip
ti dėmesį, išvystant lietuviškos ar
chitektūros bruožus modernioj, ar
chitektūroj.

Konkurse gali dalyvauti visi. 
Piniginės premijos skiriamos tik 
architektūrą, inžineriją ir meną 
studijuojantiems studentams. Už 
geriausius darbus bus skiriamos 
I, II, III garbės premijos. Už ge
riausius studentų darbus bus ski
riama I premija 100 dol., II prem. 
75 dol., III prem. 50 dol.

Visi pateikti darbai jury komi
sijos atrinkti bus patalpinti spe
cialiam leidinyje, kaip pavyzdžiai 
lietuviškos architektūros studi
joms. Projektai bus išstatyti pa
rodai Kultūros kongrese Chicagoj 
Studentų sąjungos suvažiavime 
(padarytos kopijos). Jury komisi
ja bus sudaryta iš Kult. Kongr. 
Architekt. sekcijos narių, Liet. 
Inž. Archit. sąj. nario, Profesorių 
sąj. nario.

Projektus pristatyti iki spalio 
25 d. Architektūros sekcijai — jos 

! vadovui J. Mulokui, 3210 W. Mar- 
! ąuette Rd., Chicago 29, III. Tel. 
'RE 7-2296. Projektai turi būti 
; pasirašyti slapyvardžiu, kartu pri
statant voką su slapyvardžiu ant 
viršaus, tikrą pavardę įdedant į 
vidų. — Architektūros Sekcija

tyti su moraliniu J. Tautų svo
riu.

Paliesdamas prabėgomis ne
senas J. Tautose svarstytas pro 
blemas, Makarios ilgiausiai su
stojo prie laisvo apsisprendimo 
teisės, kuri turi būti taikoma 
visur ir visiems. Vieną tautą 
jis vardu paminėjo ir toji garbė 
teko vokiečiams (liečiant Vo
kietijos suvienijimą). “Laisvo 

■ apsisprendimo principas turi 
i būti taikomas visur. Joks spren 
j dimas, kuris nėra pagrįstas lais 
vu apsisprendimu ir kur nėra 
teisingumo bei demokratijos 
principų ženklų negali būti ge
ras ir pastovus sprendimas’’.

turėjusios didelį autoritetą tau
toje, norą, jos veikimą sustab
dė. Tada prasidėjo rezistencija, 
kurioje lietuviai pasirodė ypač 
vieningais. Vokiečiams nepavy
ko net suorganizuoti SS legio
no, tuo tarpu, kai kituose na- 

j eių užimtuose kraštuose tokie 
■ legionai buvo įsteigti.

Minėjimui pritaikintą meninę 
dali atliko vietinės pajėgos, ak
toriai, režisoriui Z. Moliejui va
dovaujant. N. Aukštuolienė pa
dainavo J. Strolios “Parveski 
mus” ir B. Budriūno “Šauks
mas”. Domarkaitė padeklama- 

ivo K. Inčiūros “Mano tėviškė” 
ir B. Brazdžionio “Šaukiu aš 
tautą”. Pats Z. Moliejus perda
vė F. Kiršos “Mano malda” ir, 
pianui pritariant, N. Mazalaitės 
“Legenda apie nežinomą karei
vį”.,

Akompanavo A. Rimkus.

K. Valeika padėkojo visiems 
atsilankiusiems: paskaitininkui 
ir programos atlikėjams, pri
mindamas, kad iš Chicagos į 
minėjimą yra atvykęs JAV LB 
Informacijos komisijos pirm. J. 
Vaičiūnas. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Dalyvis

Kur praleisti atostogas?
Pennsylvanijos Pocono 

kalnai
Tik čia. galėsite pamatyti visą. gam
tos grožį, rasti ramybę ir gerą. poilsį, 
kuris po sunkaus visų metų darbo, 
kiekvienam yra labai reikalingas, 
ECHO VALLEY LODGE. Tai vieta, 
kurioje Jūs su ar be šeimos, lietu
viškoje vasarvietėje praleisite laiką, 
kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose 
prisiminimuose; kartu suteiks Jums 
poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinku
mą.
ECHO VALLEY LODGE Jūs rasite 
be poilsio, puikų restoraną, erdvius 
atskirus ir patogius kambarius su 
visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikia teniso-krepši
nio aikštele, gerą lietuvišką maistą 
ir malonų patarnavimą.
ECHO VALLEY LODGEbe viso ki
to poilsio ir žaidimų, Jūsų patogu
mui ir patarnavimui yra puiki, di
delio tipo maudyklė (s\vimming pool) 
3U nuosavu mažu ežeriuku ir 20 ak
rų puikaus miško.
Priimami užsakymai taipgi vestuvių 
puotoms, iškyloms, organizacijoms 
ar pavienėms grupėms.
ECHO VALLEY LODGE atidaroma 
nuo liepos 4 dienos i,r veiks visus 
ištisus metus.
Lietuviai savininkai Julius ir Elena 
Garinai visus maloniai kviečia at
vykti. Iš anksto kreiptis.

ECHO VALLEY LODGE
ECHO LAKE, PENNA.

Tel.: Stroudsburg 424-1920

Apie meilę, šeimą 
ir konfliktus

Mūsų literatūra praturtėjo ver
tingu Kotrynos Grigaitytės nove
lių rinkiniu “Veidu prie žemės”. 
Autorė yra taipgi žinoma poetė. 
Užtat šioje knygoje jos sakiniai 
teka su filminiu vaizdumu, išsi
reiškimų turtingumu. Čia daug 
^oteriško ševlnumo, psichologiško 
įžvalgumo, kūrybinio talento. Ga
biai mezgami dialogai. Novelėse 
kalbama apie meilę, šeimą, vidaus 
ir tarpusavius konfliktus, iškylan
čias asmenines ir šeimines pro- 
I blemas. Stilius gyvas, charakteriai 
į ryškūs. Temos — daugiausia iš 
! lietuviško gyvenimo, tėvynėje ir 
] tremtyje. Knyga turi stiprią in- 
trygą ir daugelis, ėmę skaityti, ją 
norės užbaigti vienu pradėjimu. 
Šiame leidiny yra 13 novelių, pa
rodančių autorės didelį kūrybinį 
išradingumą. Aplankas P. Jurkaus. 

'Knyga turi 205 pusk, kainuoja $2. 
Išleido Lietuviškos Knygos klubas, 

j Gaunama “DRAUGE”.

MARęUETTE PARKO CENTRE
Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva 

radijatoriais šildymas. 2 auto. gara
žas. $12,000.

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

(i kamb. mūras. Labai modernūs 
įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas 
rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600.

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

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

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

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

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

Tik §15,700 už G kamb. namą. 
Naujas alyva šildymas. Alumin. lan
gai.

Arti mūsų. Beveik^ naujas 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alu
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū
sys. Garažas. 219,800.

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

Namas kaip pasakoj 6 kamb. mūr. 
namas. Apie 40 p. lotas. 2% vonios, 
Įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai, 
garažas. $26,000.

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. Ilsi Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

^SAVAITiSGERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 1% a. — 5 apačioj su 2 

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

Mūrinis 2x6, po 3 mieg., 3 šild. 
gazu, platus lotas, garažas, 44 ir 
Rockivell, skubiai už $20,800.

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

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

REAL ESTATE

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, 
j geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
'butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai, 
į Gausite 13% investavę j pirmus mortgage.

Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, UL, CL 7-6675

Medinis namukas, 3 miegamieji,
' i gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 

nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
I sodelis. Tik $12,000.

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

Mūrinis ant 80 p. sklypo. Idealu 
1 ar 2 asmenim. $12,900.

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

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

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

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

HELP WANTED — MOTERYS

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

ANGELATR BRIDAU MFG.,
317 W. Adams, DE 2-1492

DIXON PUBLIC HOSPITAL
in DIXON, JUijiois, has ekcellent 
immediate Operiiiigs for

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

REGISTERED NURSES 
Licensed PRAC1TCAL NURSES. Ali 
Shifts open. Good Salaries plūs Dif- 
ferential for Shift Work.

MEDICAI, TECHNOLOGIST 
Experienced preferred, Near - by 
Rooms and Apartments available. 
Liberal Personnel Policies. Wire, 
Write, Apply, oir Call

DIRECTOR OF NURSES.
Ph-one for an Appointment 

Dixon, Illinois 2841111

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

Jieškoma MOTERIS prižiūrėti 
vaikus.

Skambinti 778-4085

Reikalmgch padavėjos Lakeside 
VILLA vasarvietėje, skambinti 
TRiangle 2-4963 (collsct), Milda
žis, Beverly Shores, Ind.

PBOGOS-OPPORTUNITIES

IDEAL EOR CAPITAL GAIN 
ILL HEALTH EORCES SALEI

Established For Many Years 
Near Wisconsin Delis

DRY CLEANING PETROLEUM 
PLANT

On Main Street and heart of Vaca- 
tion land. Good going yr. round 
business. Boolks show excellent pro- 
fits and terrific potential of inereas- 
ed business. Deal diirect with owner, 
iow rentai and overhead. Asking 
$18,000 or best off.er. Get your mo- 

į nej’ back in a couple of years and 
' earn excellent living. Terma,

MAUSTON DRESS CLUB
Mauston, Wis. VI 3-6371

IŠNUOMOJAMA -- FOR RENT

Išnuom. 3-jų kamb. butas, su 
vonia. Karštas vanduo. 4514 S. 
Wood St., 1-as aukštas iš prie
kio. FRontier 6-6531.

Išnuom. apšildoma krautuvė su 
5 kamb. buteliu. Tinka delikatesų 
kr., užkandiniai arba bet kokiam 
bizniui, Bridgeporte. Nuoma $150 
mėn. Apžiūrėjimui skambinti iki 
2 v. p. p. 523-5882.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
K E AL ESTATE REAL ESTATE

Biznio mūras prieš parką. 2 mo
dernūs butai. Maisto prekyba apie 

i $50,000 metinės pajamos. Garažas.
! Už $38,800.

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

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

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

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

Naujas 5% kamb. mūras. Alumin. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas, 

j $1 9,800.
Prieš parką liuksus įrengtas 5% 

kamb., 7 metų, mūras. 1% vonios. 
Alum. langai. Garažas. $22,200.

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

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

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

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

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

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

NAMAS SU PAJAMOM
iy2 aukšto mūr. narnas, arti 68-os 
ir Hoyne. 6 kamb. 1-me aukšte, 
modern. vonia. 3-jų kamb. butas 
2-me aukšte. Karštu vand.-gazu 
apšild. 2 maš. garažas. Kaina 
$19,500; $4,000 įmokėti. Skambinti 

i VVAlbrook 5-2888, po 6 v. v.

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

OL 6-2233

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

Tel. OL 6-2234

Prie 65-os arti Piilaski puikus 
5 didelių kamb. mūrinis. Viršuj 
galima įrengti 4 kamb. Karšto 
vandens gazo šild. Dvigubas ga
ražas. Savininkas priims rimtą 
pasiūlymą. LU 1 -0401.

Cicero-Parkholine. Mūr. pajamų 
namas, 4—2—1 kamb. Kaina nu
žeminta dėl ligos, tik $18.500.

Tel. 656-2233

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 įmokejimas. Atdara 
apžiūrėjimui sekmad. nuo 1 iki 6 
vai. Skambinti statybininkui —

HEmlock 4-4255

Savininkas parduoda liuksus pa
jamų mūr. namą. 5% ir 3 kamb. 
“Radiant” šildymas. 5 metų senu
mo. 6116 S, Kolim Avė.

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

Atdaras apžiūrėjimui sekmad.
2 iki 4 vai.

6519 S. OAKLEY AVĖ.
Naują 4 miegamų kamb. namą 

parduoda statybininkas. 2 vonios, 
gazu-karštu vand. apšild., kom
binuoti žiem. langai ir sieteliai. 
Nebrangiai,

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

j lĮį aukšto mur. 5 kamb. apačioj Arti 12-os ir Harlem. 16,500. 
i ir 3 kamb. viršuj. Rūsys. Gazu šil-
dymas. Arti 64os ir Francisco. " butų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 

i $17,500, ; sklypas. Mūr. garažas. Marąuette
| 5 kamb. mur. Uždaras Porčius. • ParRo apylinkėje $59,900.
Alyva šildymas. Garažas. Arti 66-os 
ir Washtenaw. $17,900.

6 kamb. mur, octagon. Moderni- ' h,rf„, ‘ i Azuotas. 1% vonios. Nauja karštu ‘ ?° J. nnegJ- Alyva, karštu
vand. šiluma. Garažas. Arti 63-os ir , vandeniu šildymas. Mūr. garažas. 
Pulaski. $21,500. I Arti 60-os ir Washtenaw. $49,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIJJS

B E LL-VA R PAS 
REAL ESTATE

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

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. jot. 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.
2456 W. 691h Si. RE 7-8399

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

Sav. Išeina pensijon ir parauoaa 
Dclavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. narna Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

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

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

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

2. Parltholme 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 narnas: 4—S— 
2—2. Tik $12,500.

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

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

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

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 VVest 15 Street, Cicero
Tek: 656-2233, OL 2-8907 

OL 2-9589

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

RE PUBLIC 7-8949 
2301 VV. 69th St., Cbicago

STAN KUS
COHSTRUCTIOH C0, |

1
Atlieka planavimo ir staty- g 
bos darbus, gydytojų ofisų, ® 
gyvenamųjų ir prekybos pa- g 

i® statų. Jūsų pasirinkimui tu- g 
g rime virš 300 įvairių stan- ffi 

dartinių projektų. §
SOfiso ir namų telefonas: » 

PRospect 8-2013 ||

i 2741 WEST 69th St.
Chicago 36, Illinois B

1

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 S®. Rc®kwgli Sfreef
Tet GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westera Av*, 
Chicago », HL 
T©1. VI 7-8447

5% kamb. mūr. 3 mieg. 2 m. se
numo, 60 p. sklypas. Gazu šildymas.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (2

( TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
S kambarių mur. bungalow Mar- 

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

i METU 2 BUTŲ MŪR.
Po 5% kmb. (po tris miegamus). 

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

I 2 šildymo sistemos. Gražiai sutvar
kyta aplinka. $48,000.

TTK $17,900.
5 kmb. 13 meti; 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 MUR. BUNGALOIV

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

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 

I Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
t kamb. butas: viršuje — 6 kamb. 
Į gražus poilsio kambarys rūsyje 
i $380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

VASARVIETE
I Su baru ir restoranu Beverly Sbc 
| res, Tnd. (Sandūnuose). $12,000 gry
no j metus. Savininkas duos paskolą.

! P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7įsi Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Marą. Park. Mūr. 2x4_ garaž. ;$20,900. 
Gage Park Nauj. mur. 3 mieg. d. 
lot, turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. §16,850.
Turime gerų bargenu, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa
jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
gomery g-vėje. 4 ir 5 kam!)., rūsys 
ir pastogė. šildymas karštu vand. 
Garažas. ' ’ • f r

A. Herkus Real Estate
: 2405 W. 51st St. WĄ 5-5030

Tik $16,500, į vakarus nuo 
VVestern, arti 51-os. 3 mieg., 8
metų mūrinis, 30 p. lotas.

LU 1-0400

Platinkite '"Draugę”.

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

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

A. ABALL ROOFIMG
Įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS

Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ty
nos (gutters) iki 8 metų išsl- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

S 43 i S. Kedzie Avenue
Cbicago 23, Hliuois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0413

VACYS
Į ~CONSTRUČTI^'ca

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

= <

i 2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

“MIBA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
STS-070S CL 7-2094 Cbicago, HL

A »



Grasinant skridimo inžinieriams streikuoti prieš Trans World 
Airlines, Darbo sekretorius Arthur J. Goldberg klausosi savo 
egzekutyvinio pagelbininko Steve Shilman patarimo Washingtone. 
Goldberg deda pastangas išspręsti inžinierių ir jų darbdavių gin
čą. (UPI)

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

MOKSLO METŲ UŽBAIGI
MAS BRIGHTON PARKE

Lituanistinė klasė abiturientų 
išleistuves ir mokslo metų už
baigimą suruošė birželio 3 d. 
parapijos salėje. Salėn susirin
ko gausus būrys tėvelių ir sve
čių. 3 v. p. p. mok. S. Jony- 
nienė atveda mokinius. Moki
niai sodinami skyriais prie sta
lų. Atskirai, iškilmingai ateina

Po trumpos pertraukėlės pra 
sidėjo meninė dalis. Pradėjo ma 
žieji I ir II sk. mokiniai. Visi 
sutartinai dainavo, šoko ir dek
lamavo.

III — IV sk. berniukai pasi
puošę jūreiviškai, įžygiavo sce
non sudainuodami pajūriais pa
mariais. Žygis ir daina sužavė
jo visus žiūrovus.

Montažą motinai atliko V-

žiavo keturios moterys susidū
rė su ugniagesių vežimu, grįž
tančiu po gaisro. Nelaimė įvy
ko prie Michigan ir 24-tos g. 
Sužeistos važiavusios moterys 
ir keturi ugniagesiai.

KELTUVAS PUOLĖ 8 AUKŠ
TUS

Prie Marina City statomų 
moderniškų apartamentinių na
mų, arti Chicagos upės tarp , 
Dearbornir State gatvių, iš aš-

DRAUGĄS, penktadienis,. 1962 .m. birželio mėn. 22 a

Pasaulinių futbolo pirmenybių baigme 

Chilėje (IV)

vienuoliktoji abiturientų laida, 
į Jie sėdasi prie garbės stalo, tai 
jų paskutinė diena šioje mo
kykloje.

les ir
į gražiausius eilėraščius.

Pagaliau, svarbiausias pasiro 
sveikinimu šios dienos šventę. Įdymas ~ vaidinimas Raudonke 
Tėvų k-to pirm. E. Eidukas pa- Puraitė‘ sk- mokinės bu-

: kviečia prezidiuman švietimo įVo medžiai- ^lės, drugeliai, 
atstovą J. Tamulį, Brighton Raudonkepuraitė IV sk. mok. 
Parko Liet. B-nės pirm. Rimšą, Juodviršytė Lidija ir vilkas IV 
parapijos kleboną prel. D. Mo- : sk- mok- Damijonaitis Algiman 

ir m-los vedėją S. M. ,'tas- Medžiai kalbėjo, gėlės, dru
geliai šoko, raudonkepuraitė ir

Mok. S. Jonynienė atidaro

zerį

VI sk. mok. Jaunieji balseliai į tunto aukšto krito žemyn kel
tuvas, kuriuo važiavę septyni 

deklamavo mamytėms I darbininkai buvo sužeisti.

Evangelistą.
Prel. D. Mozeris sukalba in-

Ivokaciją. i vus.
! Mok. S. Jonynienė duoda i šiuos visus pasirodymus rėži 

Jei prieš antrąjį pasaulinį dimą: ritmingai, tiksliai žaisda-' 1961-62 m. apyskaitinį praneši-;savo ir^Pa™oš® ^k- dony 
karą Italijos rinktinei 2 kartus mi, jie žavėjo žiūrovus, gi če- mą. Šiuos mokslo metus baigė
iš eilės pavyko išsikovoti nuga- koslovakai buvo kur kas šaltes- 151 mokinys. Didžiausias sky
lėtojo vardą pasaulinėse futbo-; ni, santūresni, bet savo tvirtu vįus buvo 1-sis, su 27 moki- 
lo pirmenybėse, tai dabar tai žaidimu pelnė daugelio stadio-! niaįs įr mažiausias Vll-sis sk.

vilkas užbūrė mažuosius žiūro-

P. GANVYTAS

ATIDARYS NAUJĄ AERO
DROMĄ

Pritaikintom iškilmėm Wau- 
kegano Memorial aerodromas

iiūnmimiiitiiiiiiimiiiiiimimuiimt
TELEVIZIJAS

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

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

rnillllllllllllllilllimilIlIlIlIlillIlIlIlIMIin

pakartojo Brazilija. Praeitą nan suėjusių 70.000 žiūrovų 5 j-nokiniais vill-ii sk bai-_i__  t • . • -i i i • • _  rx_  1 ^4^.,_ 4-4-:-- n____  _ I °sekmadienį valstybiniame San- simpatijas. Savo “betoninį fut- 
tiago stadione šio krašto rink-1 bolą”, kuriuo jie rungtynėse iki 
tinė įveikė čekoslovakus 3:1 finalo buvo pasižymėję, nes jie
(1:1) ir tuo pakartojo savo 
1958 metų laimėjimą Švedijoje 
To laimėjimo daugumas žinovų 
bei mėgėjų ir tikėjosi; taigi.

gė 18 mokinių. Pirmaisiais bai
gė dvi mokinės: Miliauskaitė 
Daba ir Macnoriūtė Aldona. 
Toliau seka eilės tvarka: Au-

beveik išimtinai tik gynė, prie
šininkų kombinacijas ardė, de
moralizavo, gi patys pasiten- kus Algimantas, Bernotaitė Vir 
kindavo sklandžiai pravestais =jkia, Brinką Raimundas, Čia- 

perdaug netikėtumų šios pirm e-1 retesniais puolimais, — jie pas Leonardas, Galvydis Povi- 
nybės nesukūrė; bene ryškiau- baigmėje pakeitė labai puikiai las, Gorinąs Vytautas, Mintau-■
šia, tur būt, bus faktas, kad išvystytu balansu tarp gynybos tas Linas, Mitkutė Irena, Rau- i
Čekoslovakija pateko finalan.; ir puolimo. Jei ne jų vartininko linaitytė Audronė, Ruibytė Ja-! 
Jiems tai jau antrą kartą pasi- nesėkmė, ypač 3-jo įvarčio at- nįna; Sirutavičius Borisas, Spar !
taikė. 1934 metais jie baigmėje j žvilgiu, žaidimas gal dar būtų ^y(-g Valerija, Seismaras Sigi-1

nienė. Mokytoja daug darbo ir . 
sumanumo įdėjo išleisdama vai
kučius scenon, paruošdama vai
dinimą.

Po programos vaišės. Vai- ! 
šėms vadovavo t-vų kom. narė J 
Maenorienė, o dovanų dalini- J 
mui t-vų kom. narė Vilutienė.

Visi skirstėsi pabuvoję gra
žią sekmadienio popietę lietu
viškoj nuotaikoj, lietuviškos 
dvasios mokykloj. E.

TURTUOLIŲ GYVENAMOS 
VIETOVĖS

Iš dešimties visos Amerikos
po pratęsimo pralaimėjo prieš' ir kitaip pasibaigęs. Tuo neno- tag, Šimaitis Vytautas Vakse- vietovib> kurių gyventojų šei-
italus.

Svarbiausios rungtynės
rimą pasakyti, kad brazilai lai- Marytė, Vijeikytė Jūratė.
mejo nepelnytai — tačiau baig- T. . ... •, . , ... .. , Jiems pažymėjimus jteikiaminės pasekmes gal netikslios.! , ,

Prieš baigminį žaidimą spau- 2:1 ar 3:2 būtų tiksliau atitikę Pre • • 1 °zens ir ovanas ny
da plačiai spėliojo rungtynių žaidynių eigą. gomis mokytoja ir tėvų k-to
eigą; .nors mažai kas teikė vii-J Brazilai, pakartodami savo 
čių europiečiams, visgi buvo, iaįmėjimą, vėl panaudojo 8 žai- 
bandoma atspėti pačią rungty- j <įėjus iš Stockholme įvykusių 
nių taktiką. Atsižvelgiant į tai,, varžybų prieš 4 metus. Pagrin-
kad iki tol čekoslovakai, nors ir jįe pasįrėmė Botafogo ir FC; jį sk. 7 mok., II-jį sk. 8 mok., 
sužaidė 5 rungtynes, tepasiekė Santos klubais. Pirmasis rink- j T-TT-ji sk. 3 mok. IV-ii sk. 7 
6 įvarčius, manyta kad bus ga- tinėn pastatė N. Santos, spal- j k V-ii sk. 4 mok. Vl-ii sk. 
Įima laukti į gynybą sukauptų vingą puoliką Garrinchą — 7 ’ ’
jų pastangų. Tačiau 15-oj mi- j dukterų tėvą, Zagato ir brazi-
nutėj čekoslovakai jau buvo pa-, jų rinktinės režisorių Didi, gi 
siekę pirmąjį įvartį. Saugas, iš Santos klubo krašto spalvas PažanS°s padarė Žemaitytė Re-
Masopust iš 7 metrų atstumo gįntį stojo Zito, Mauro, kuriam »*na VI sk- mok. Visiems ge- 
stipriu žemu smūgiu nurungė — kaip komandos vadovui per
brazilų vartininką Gilmar. Tai-Į į-as rungtynes — po žaidimo, 
gi, čekoslovakai nesiribojo vien■ buvo įteikta Rimet taurė, Gyl- 
savo vartus apsaugoti, bet iš- mar įr pei6j šiandien plačiai 
vystė visapusišką žaidimą. Ta- [ skaitomas geriausiu žaidėju pa- 
čiau jau 2 min. vėliau puskairis1 gaulyje. Gi kadangi brazilai

pirmininkas. Pirmosios mokinės 
dar gauna dovanas, auksinius 
laikrodėlius.

Vienais penketukais baigė I-

3 mok., VHI-jį sk. 8 mok. Per 
visus mokslo metus daugiausiai

bus atidarytas naudojimui atei
nantį sekmadienį 2 vai. p. p. 
Jo įrengimai kainavo $650,000. 
Ilgiausias nusileidimo takas bus 
4,800 pėdų.

Pirkite JAV Apsaugos
Bonus!

—o--
Retnkit dien. “Draugą”

Amarildo, pakeitęs dar vis su
žeistą Pele, vikriai apgavęs 
garsųjį čekoslovakų vartininką 
Schroiff, išlygino. Taip ir bai
gėsi pirmasis puslaikis.

Pažaidus antrojo kėlinio 24! vykusiai sužaidė; nepavyko 
min. Amarildo iš kairės vartų jiems pakilti iki Švedijoje prieš 
link pasiuntė aukštą pasuotę, ir 4 metus parodytos klasės. Am- 
atrodė, kad ši pralėks visus 
prie vartų susibūrusius žaidė-

daugumą rungtynių turėjo žais
ti be jo, tai jų laimėjimas dar 
svaresniu tampa. Tačiau abi 
baigmes stebėjusių nuomonė,

zius savo atsiėmė. Pasirodo, 
kad brazilai buvo pati seniau- 

jus, tačiau staiga iš kažkur at-, šia rinktinė šiose pirmenybėse, 
siradęs saugo pozicijoje žai- Jų komandos amžiaus vidurkis 
džiąs Zito galva iš vieno metro 29.7 metai, palyginus su “jau-
atstumo kamuolį nulenkė į var
tus. Čekoslovakai visais gali
mais būdais pradėjo spausti, 
tačiau šį kartą laimė buvo ne 
jų pusėje. Nors brazilų gynikas 
ir ranka palietė kamuolį, ta
čiau teisėjas šiuo atveju nesky
rė baudinio, nes, jo nuomone, 
Santos nenaudojo savo rankos 
kamuolio sulaikyti; čekoslova- 
ko žaidėjo smūgis palietė ran
ką. Nors čekoslovakai ir pro
testavo, tačiau tas jiems nieko 
nepelnė. 78-toj minutėj tas pats 
gynėjas D. Santos savo prieši
ninkų vartų link paleido visiš
kai nepavojingą šūvį, tačiau dėl 
stiprios saulės to kamuolio tra
jektoriją klaidingai apsprendęs 
čekoslovakas vartininkas pra
leido jį, ir čia pat stovėjęs 
centro puolikas Vava kamuolį 
pasiuntė į tuščius vartus. Taip 
ir užsibaigė kova dėl meisterio, 
nors čekoslovakai dar despe
ratiškai bandė atsigriebti.

Baigmės priešininkai

Brazilai, kaip ir jiems įpras
ta, parodė tikrai spalvingą žai-

mos metinis uždarbis prašoka 
$20,000, trys yra Chicagos prie
miesčiai. Winnetkoje vidurinis 
šeimos metinis uždarbis siekia 
$27,051; Glencoe $26,307 ir Ri- 
ver Forest $20,753.

SUSIDŪRĖ SU UGNIAGE
SIAIS

Aštuoni asmenys buvo sužei- j 
sti kai automobilis, kuriame va 1

riausiems mokiniams buvo įteik 
tos dovanos — knygos.

Mokyklą baigusius ir visus' 
mokinius bei tėvelius ir svečius 
sveikino: prel. D. Mozeris, m-' 
los vedėja, švietimo atstovas, 
B. P. Liet. B-nės pirm. ir tėvų i | 
kom. pirm.

:Septintojo sk. mokinių vardu •
kad šį kartą brazilai nebetaip kalbėjo mok. Juozapavičiūtė, j 

Aštuntokų vardu su mokyto- Į 
ja ir mokiniais jautriu žodžiu; I 
atsisveikino mok. Miliauskaitė.

Mok. S. Jonynienei ir m-los, j 
vedėjui S. M. Evangelistai bu
vo įteikta gėlių ir karštai pa
plota.

mausia" Urugvajaus rinktine 
23.5, stebina ne vieną. Negali
ma užmiršti, kad brazilų krašto 
didžiuliai plotai tropikinio kli
mato zonoje, gi vistiek jų rink
tinėje žaidė ir puikiai savo rolę 
atliko kad ir toks 37 metų gy
nikas N. Santos.

Ir šiose baigminėse rungty
nėse brazilai panaudojo savo 
dvigubą kombinacinę sistemą. 
Priešininką puldami jie naudo
josi 4:2:4 sistema (keturi gina, 
keturi puola), gi besigindami 
greitai persiorientuodavo į 
4:3:3 taktiką. Jų pasuotės ža
vėjo visus savo tikslumu; bet 
virš 30 m. atstumo pasiųstas 
kamuolys savo skirton vieton 
ateidavo centimetriniu tikslu
mu.

Dėl trečios vietos kovojo Či
lės ir Jugoslavijos rinktinės. 
Rungtynes 1:0 laimėjo čiliečiai, j 
Šios pasaulinės futbolo pirme-[ 
nybės parodė, kad Čilė, be ki-Į 
tų šiame kontinente jau gerai j 
žinomų futbolo pasaulyje vals-j 
tybių, iškilo kaip nauja šioj; 
sporto šakoj pajėga.

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

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

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistine)

5000 Wesi I6th Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympic 2-0951

A A.

FRANJC YURKUS
Gyveno 4532 S. Honore St.
Mirė birželio 19 d., 1962,

3:35 v. p. p., sulaukęs senat
vės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kre
tingos apskr.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

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

Kūnas pašarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės pyks šešt., birže
lio 23 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje ivvks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Ho 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė žen
tas ir anūkai.

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

A. -f- A.
JOHN C. JACOBS

JOKUBAUSKAS
Gyveno 837 W. 34th Place. Te], VI 7-8704

Žuvo nelaimėje birželio 20 d., 1962, 2 vai. p. p., sulaukęs 
61 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 59 .m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marcslla. (Jakštaitė), 
augintinis sūnus Raymond Yurgilas, marti Stella, augintinė 
duktė Julia Whipple, žentas Howard, 5 anūkai, teta Konstan
cija Šurkus su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 
S. Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., birželio 25 d., iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus nulydėtas į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai 

Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips, tel. YArds 7-3401

A. + A.
URSULA LAZAUSKAS

(URBONAITE)
Pagal pirmą vyrą Paukštis 

Gyveno 5659 South Nordica Avenue, Chicago, Illinois.

Mirė birželio 21 d., 1962 m., 7:15 vai. ryte, sulaukusi 69 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Vainuto parapi

jos. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Bernice Remkus, 

žentas Charles, 2 anūkai: Geraldine Moody, jos vyras Don- 
ald ir šeima; ir Charles Remkus, Jr., jo žmona Gail, brolis 
Williaim Urbon, brolienė Anna ir šeima, sesers vaikai: 
Charles Genis, jo žmona Marie ir šeima; Bernice Stegwell, 
jos vyras Stanley ir šeima; Charles Urbon, jo žmona Martha. 
ir šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas penktadienį 6 vai, vak. John F. 
Eudeiko koplyčioje, 4330 So. California Avė. Ladotuvės j- 
vyks pirmadien.į birželio 25 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į St. Joseph parap. bažnyčią, 5614 S. 72nd Court, 
Summit, Illinois, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės.

Laid. direkt. John F. Eudeikis, Tel. LAfayette 3-0440.

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

ir kitų papuošimų ,
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMBR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — GEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

. F. EUDEIKISO IMDOTOVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2
v 4330-34 South California Avenue

______Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS ■— GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. lllth St., PR 9-1355 ir 9-1358

Laidotuvių Direktoriai
MZEHMANS

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VZBTA 
REpublU T-8600 REpublk T-S6M.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003
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METINIS PIKNIKAS

X Domia Ramin ir jos sesu
tė iš Colorado išvyko atostogų 
Floridon. Donna Kamm yra il
gametė Moterų sąjungos CV 
ižd. ir sumani Chicagos apskri
čio pirmininkė. Ji taip pat yra j mokyklos. Kursas, sudarytas nes gražūs medžiai, vešlios pie- 
Sanitarijos Distrikto patikėti- j diskusijų pagrindu, vyks 10 sa- 
nio Balčio sekretorė ir visų ge- Vaičių vieną kartą per savaitę, 
rų darbų rėmėja. I Norintieji daugiau informacijų

X Ona Laurens susirgo ir i gali kreiptis Henry George 
dabar guli Šv. Pranciškaus li-| School, 6034 N. Winchestcr Av., 
goninėj, 12948 Grcgory, Blue; chicago 26, III. SHcldrake 3- 
Island. Ji yra Moterų s-gos 20 5263.

X Šv. Kazimiero Seselių Rė
mėjų sk. Brighton Parke ruo
šiasi gegužinei, kuri įvyks Vy- 
įčių daržely liepos 8 d. 1 v. p. p.

i Atvykę turės progos maloniai 
praleisti vasaros dieną ir kartu 

j prisidėti prie tų gerų darbų, 
kuriuos seselės dirba ne tik mū 
sų tarpe, bet ir kitose vietose.

X Suaugusiems bendro išsi- dybos, Route 83 ir 63 gatvė, 
lavinimo kursas vakarais bus j Clarendon Hills, Illinois. Vieta 
vedamas nemokamai įvairiose ' yra maždaug 20 mylių nuo Chi 
Chicagos vietose Henry George cagos. Ideali vieta, piknikui,

vos, aukšta vieta ir nėra jokių 
vabzdžių.

Visi skyriai pasiruošę 
Savo palapines turės Cicero, 

III., Marąuette Park, Brighton 
Park, Bridgeportas ir Town of 
Lake skyriai. Bus gaivinimui 
gėrimų ir lietuviškų valgių. Vie 
na palapinė skirta mėgstan
tiems rūgusį pieną. Bus ir me-

. - . , . , , . . . parke tarp 69 ir 71 g. prie Ca- d ■ ]ietuvišku sūriu TaMtenkinta, kad drauges ir nares liforniio„ paveda kultūrine na “ lietuviškų sūrių iaioi,|iuornijos pravcaa ųuituimę pa vajgių arba maisto nereikesvez 
vakarę. Esant blogam orui, po- įtig - pikniką

Dr. J. Piktinas nuo bir- pietė įvyks Švč. P. Marijos Gi- Į Autobusai išvažiuoja 12 v. rytą 
t-„, — 'mimo par. salėje. Programoje!

— kultūriniai filmai, tautiniai '

kp. veikli narė, antro skyriaus X Alvudas, gavęs iš Parkų
Šv. Pranciškaus Seserų Rėmėjų distrikto leidimą; šį šeštadienį, 
raštininkė ir kitų katalikiškų ,^rželio 23 d , g y y Marquettc 
draugijų rėmėja. Ona būtų pa-

ją aplankytų.
X

želio 8 d., National Science 
Foundation kvietimu, dalyvau
ja psichologinės tyrinėjimų pro 
gramos sudaryme Tallahassee, 
Fla. Iki rugpiūčio 15 d. dr. J. 
Pikūno adresas yra šis: Dr. J. 
Pikūnas, Psychology Depart
ment, NSF, Florida State Uni- 
versity, Tallahassee, Fla.

šokiai, žaidimai, vaikų teatro 
repeticijos, vadovaujant akt.

Autobusai išvažiuoja nuo lie
tuviškų bažnyčių: Marąuette 
Park, Bridgeport, Town of La
ke ir Cicero, Ilk, 12 vai. O bi-

A. Brinkai, šias popietes glo- jjeĮUS galima gauti pas rėmėjus 
arba prie autobusų, išvažiavi
mo dienoje. Geriausia užtikrin
ti vietą iš kalno.

Laimėjimo dovanos
Kaip ir kasmet, taip ir šiais 

metais galima burtų keliu gau
ti labai gražių ir vertingų do- 

3 v. p. p. 5 dienas sa- j vanų p>us jr įvažiavimo premi

boja kan. V. Zakarauskas.

X Vasarinė vaikų aikštelė, 
globojama Alvudo, atidaroma 
Brighton Park Marijos Pečkau- 
skaitės vardu McKinley aikštė
je, Pershing Rd. ir VVestern 
avė. kampas. Veiks nuo 9 v.

■ r. iki
į vaite je.

Kviečiamos visos mamytės 
su vaikais (nuo 3 iki 12-14 me
tų) atvykti su vaikais šį penk-

jos. Visai dienai bus galima di
džioje aikštėje pastatyti savo 
auto tik už 50 centų.

Pelnas skiriamas K. K. Lai-
tadienį, birželio 22 d. 10 vai. Vui išlaikyti. Nes, šis piknikas ciJa”- Tu°s konsulo žodžius pri ; siems dalyviams - aukotojams i 
ryto, gi vieni tėveliai renkasi tą j rengiamas lietuviškai ir kata- siminiau praeitą sekmadienį Bu padėką, pristatė ir eilę žymių: 
pačią dieną 7 vai. vak. minimoj ūkiškai spaudai palaikyti, pa- čo darže Balfo Chicagos apy- asmenų, kurie, gerbdami Balfą, 

'vietoj. Čia bus išrinkta tėvų ~~ 1"x" 1
komitetas. Esant blogam orui 
tuo pačiu laiku motinos prašo
mos atvykti į M. Šulaitienės 
butą, 4436 S. Washtenaw Avė.,
Chicago 32, III.

pamaldos bus 3 vai., po pietų,

X Birutė Striką itytė, gyv. Ci
cero, III., šį pavasarį baigė Illi
nois universitetą Urbanoj, gau 
dama bakalauro laipsnį iš pe
dagogikos. Malonu konstatuoti, 
kad jaunoji būsima mokytoja 
yra gerai visiems pažįstama Ci
cero lietuvių kolonijoj. Ji daug 
metų dirbo su vietos skautų 
draugove, baigė aukšt. lituani
stinę mokyklą Ciceroj, šiuo me
tu aktyviai reiškiasi skautų aka 
demikų eilėse.

Birutė nuo ateinančių' mokslo 
metų, kaip mokytoja, pradės 
dirbti Chicagoje, kartu tęs to
liau mokslą magistro laipsniui 
įsigyti.

X Skautų Vyčių iškyla bus 
birželio 23—24 d. Union Pier, 
Gintaro vasarvietėj. Programoj 
— pašnekesiai, laužas, šokiai ir 
t.t. Kviečiami visi sk. vyčiai, 
skautės ir visuomenė atsilan
kyti

X Lietuvių Amerikiečių Ad
vokatų d-ja rengia golfo popie
tę ir vakarienę Silver Lake 
Country Club, 147 st. ir 82 av., 
Orland Parke. Bus įvairių dova 
nų. Golfo popietė įvyks rugpiū
čio 1 d.

X Joninių laužas “Gintaro” 
vasarvietėje. Šį savaitgalį “Gin
taro” vasarvietėje, Union Pier, 
Mich., pradedamas vasarojimo 
sezonas. Čia iškilaus Chicagos 
skautų Vyčių Dr. Kudirkos bū
relis ir šešt. vakare 8 vai. iš
pildys .programą Joninių laužė. 
Po laužo ruošiami šokiai. Visi 
kviečiami dalyvauti. (Pr.)

X Jonas Andrišiūnas, 709 
West 31st St.,, švenčia vardi
nes ir užkviečia draugus ir pa
žįstamus birž. 23 ir 24 d. (šešt. 
ir sekm.) atsilankyti į “JO
NAS” taverną. (Sk.)

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

nes savo atsilankymu paremsi-

Chicagos žinios
PALIKO UNIVERSITETUI 

5 MILIJONUS
Harold Swift, to vardo mė

sos išdirbimo kompanijos gar
bės pirmininkas, miręs birželio 
8 d., paliko pusaštunto milijono 
dolerių, kurių 5 milijonai yra 
paskirti Chicagos universitetui.
PIRKO NAUJŲ AUTOMOBI

LIŲ
Chicagos policija įsigijo 51 

naują Plymouth automobilį už 
$79,283 iškeičiant ir senus au
tomobilius. Tai pirma dalis pra 
matytų pirkti 600 naujų auto
mobilių. Policija iš viso turės 
1,860 automobilių.

TIKRINS ŠUNŲ LEIDIMUS

Šią vasarą 38 kolegistai - stu 
dentai tikrins, kurie Chicagos 
šunys savo savininkų dar nėra

aprūpinti šunų leidimais, kai
nuojančiais $2. Už tokį darbą 
jie gaus kiekvienas po $374 
kas mėnesį. Policijos vadas O. 
Wilson sielojasi, kad daugelis 
šunų savininkų šiais metais ne
pasirūpino išsiimti įstatymo nu 
rodytų leidimų.

AUTOMOBILIS VERTAS 
$20,000

Cicerietis Ron Pellegrini kart 
kartomis vairuoja $20,000 ver
tės automobilį, kuris turi ketu-- 
ris Buick motorus. Du motorai 
įkinkyti į užpakalinę ašį; kiti 
du į priekinę ašį. Iš viso yra 
32 cilindrai. Giriamasi, kad po 
8 sekundžių jis jau išvysto 195 
mylias į valandą. Automobilis 
yra filmų ir televizijos artisto 
Tommy Ivo.

Vysk. Motiejaus Valančiaus 
mokyklų šventėje.

lit. mokyklos moki niai, išpildę “Šienapiutę Lietuvoje” Clevelando lit.
Nuotr. J. Garlos

/f l»Fętuyo$ \ 
knyįgų

ką spaudą: “K. K. Laivą”. Iki inžinerijoj.
Šv. Jono šventėje, šekmadie- pasimatymo birželio 24 d., Cla-Į P. Juodikis pradžios mokyklą ! cagą 1913 m. liepos 1 d., buvo i

K. V. , ir gimnaziją baigė Lietuvoje. J pagerbtas United lėktuvų kom
| Anksti netekęs tėvų, dar gim-! panijog) kuri jo vardu pavadp
I nazijoje būdamas, jau turėjo | . „ . „„„, i no naują Boeing 720 sprausmi-l pats rūpintis ne tik duonos kąs o r
niu, bet ir savo ateitimi. 1944!-----------—u

nį, birželio 24 d., įvyksta me- j rendon Hills, III. 
finis Chicagos Tėvų Marijonų '
Rėmėjų piknikas- išvažaivimas. 
Parinkta, gamtos graži vieta, 
Tėvų Marijonų seminarijos so-

INŽ. P. JUODIKIS GAVO 

MAGISTRO LAIPSNĮ

Malonu konstatuoti faktą, kad 
ne tik mūsų lietuviškasis jauni
mas siekia aukštojo išsilavini
mo, bet neatsilieka nuo gyveni
mo ir jau suaugę.

Šių pastarųjų eilėse šiais me
tais matome ir Petrą Juodikį,

m. pasitraukęs į Vokietiją sto
ja į Miuncheno universitetą ir 
per 4 metus jį baigia, gauda
mas diplomuoto elektros inži
nieriaus laipsnį.

Atvykęs į Ameriką jis gauna 
darbą savo srity ir vienoj fir
moj dirba, kaip “rcsearch engi- 
ineer”. Amerikoj sukuria lietu- 
Ivišką šeimą ir augina du sū- 
Inus. Po kiek laiko pradeda stu
dijas vakarais, kurias šiemet ir 
apvainikuoja magistro laipsniu.

' Kadangi egzaminus išlaikė la
bai gerai, tai egzaminų komisi
ja tuoj pat pasiūlė, be paruo
šiamųjų egzaminų, ruoštis dak
taro laipsniui. Be to, jis tuoj 
gavo pasiūlymą pereiti į raketų 
ir satelitų gamybos ir tyrimo 
sritį su žymiai aukštesniu at
lyginimu ir plačiomis galimybė
mis pragyventi.

P. Juodikio uošviai Kregz- 
džiai ta proga savo namuose

gyv. 6614 S. Marshfield avė., suruošė puikias vaišes, kur ne- 
Chicagoje. Jis š. m. gegužės m. mažas būrys artimųjų ir kaimy 
pabaigoj Illinois Institute of nų praleido vakarą linksmoje 
Technology išlaikė egzaminus ir lietuviškoje nuotaikoje. -Svetys

PENKI PRIEŠ BALFĄ
Gen. kons. dr. P. Daužvardis po šalpos ir vienybės organiza- 

vienoje savo kalboje aiškino cija.
Balfo pranešėjas, pareikšda

mas broliškos šalpos vardu vi-
banketo dalyviams, kad Balfas 
yra “lietuvių širdžių organiza-

remti tėvų marijonų darbus. Igardos gegužinėje, kai įvažiavi- atsisakė kitų pakvietimų ir at- 
Šv. Jėzaus Širdies lietuviškos'mo tvarkytojas inž. J. Arštikys vyko ų Balfo gegužinę. Tarp jų

pranešė, kad gauta 500 dol., i buvo prof. Varnas, prof. Vit- 
seminarijos gražioje koplyčioje, j kas reiškia, jog atvyko 500 ma- kus, Draugo administr. kun. 

Yra kviečiami visi lietuviai, šinų arba 2,000 lietuviškų šir- Spurgis, red. kun. Prunskis.
džių. Skaičius gražus, bet liet. Ateitininkų dvasios vadas kun.

galėtų būti didės- Urbonas, dail. Vaitiekūnas, dr.
Bobelis, Balfo direktoriai, kun.

Blinstrubas ir eilė

“sostinėje 
nis.

Balfui rengiant piknikus per Sugintas, 
eilę metų kitos organizacijos kitų. 
susilaikydavo nuo parengimų 
tą pačią dieną. Šiais metais 
kaip iš giedro dangaus trenkė 
perkūnas — iš karto penkios 
gegužinės šalia Balfo; ar tai 
lietuviška, palieku spręsti ki
tiems.

Balfo talkoje

Šiais metais buvo ir porą 
naujenybių. Lietuvos Dukterų 
Draugija įrengė kavinę su savo 
gamybos tortais, punču ir ki
tais skanumynais. Netoli kavi
nės saulutėje A. šantaras su 

j savo bičiuliais kepė jautį. Sėmė 
nienė, Simokaitienė, Januška ir

Sveikinimai

Kun. St. šantaras, JAV LB
Centro V-bos vicepirm. ir kul-klti kruoPščiai tvarkė loterijos 
tūros fondo pirm., šiltais žo- reikalus- Mar^uette Parko Me
džiais Liet. Bendruomenės var- tuviai’ kaiP ir Pridera’ tvarkė 

didžiausią barą, Brighton Par
ko — virtuvės barą, o rosėlan-

du sveikino šalpos darbą dir
bančius ir visus Balfo rėmėjus 
— pikniko dalyvius. diečiai patį mažiausią, kuris at

rodė. lig bičių avilys. Iždininkas: 
Inž. Juozas Miklovas perdavė Kurzikauskas su pasididžiavi- , 

pavergtos tėvynės sveikinimus , mu pareiškėj kad po 15 centų i 
JAV lietuviams, pažymėdamas, surinkta ^g 300 doL Valgyk. 
kad Balfas Lietuvoje yra su
pagarba aukštai vertinamas kai
kad Balfas Lietuvoje yra su, jog tvarkė Markūnie-

nė ir Petrauskas, pranešimus 
Gintneris ir Bružas. Ramono or 
kestras linksmino dalyvius.

Laimingieji

Pikniko metu įvyko dovanų 
laimėjimas. Laimingiausi pasi
rodė: M. Linkevičius laimėjo 
sklypą Floridoje (aukojo D. 
Narutavičiūtė - Wertelkienė), 
kun. Patlaba — miegamo setą 
(J. Lieponio auka), J. Ulickie-i 
nė — paveikslą (auka J. Pauk
štienės), P. Lingis — radijo 
aparatą (auka B. Brazdžionio), 
T. Kulakauskas — televizijos 
aparatą. Viso buvo išleista 70 
fantų.

, Saulutei nusileidus, nenoro
mis pradėta skirstytis. Geguži
nės komendantas F. Sereičikas, 

i adjutantas P. Mažrimas ir iždi- 
; ninkas I. Daukus dėkojo ir šyp
sojosi, kad šis piknikas pajamų i 
atžvilgiu pralenkė ankščiau tu
rėtus piknikus. Dalyviai mato
mai buvo dosnūs. K. Brž.

PAGERBĖ SENĄ LAKŪNĄ

Logan Jack Vilas, 71 metų, 
elektros ^hmutinis perskridęs Michigan 

i ežerą iš St. Joseph, Mich., į Chi

nį. Vilas atliko 63 mylių kelio
nę per valandą ir 15 minučių 
skrisdamas Curtiss lėktuvu.

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

Tel. 434-46110
ParduotuvS atdara lr sekmadie

niais.

MALONIAI KVIEČIAME LIETUVIŠKA VISUOMENĘ!

TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ 

APSKRITIES

Didysis Piknikas
— įvyksta —

1962 m., sekmadienį, birželio 24 dieną

TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS SODYBOSE
Route 83 ir 63 gatvė

Clarendon Hills, Illinois
Bušai išvažiuoja 12 vai. ryte nuo Šv. Jurgio, 

Šv. Kryžiaus, Gimimo Panelės Švč. ir 
Šv. Antano (Cicero, III.) bažnyčių 

BILETAI GAUNAMI:
MARQUETTE PARKE: Dubinskienė, 6605 S. Fairfield Avė. 

BRIDGEPORTE: M. Jaunius, 3315 S. Emerald Avenue
J. Želvis, 3251 S. Green Street 

CICERO, ILL.: E. Dvilaitienė, 1413 S. 49th Court

NAUJOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ DIENA

ir

Pašventinimas' kertinio akmens

NAUJO MARIANAPOLIO 

BENDRABUČIO 

LIEPOS 4-U, 1962 M.

Marianapolis, Thompson, Conn.

PROGRAMA:

11:00 Iškilmingos Mišios ir Pamokslas.
12:00 Kertinio Akmens Šventinimas.
4:00 Metinė Programa — Šv. Kazimiero Choras, 

New Haven, Conn.
5:00 Šokiai prie gero orkestro.

Nuolširdžiai kviečia:
MARIANAPOLIO TĖVAI MARIJONAI

MERGAIČIŲ VASAROS STOVYKLA

DAINAVA
ŠIEMET {VYKSTA LIEPOS 8 IKI LIEPOS 22 D.

• Rūpestinga Nekaltai 
Pradėtosios Marijos 
seserų priežiūra

Priimamos mergaitės 
7 iki 16 metų amžiaus

norintieji platesnių informacijų, kreipkitės:
iki birželio 15 d.
DAINAVA
Immaculate Coneeption Convent 
R. F. D. 2, Putnam, Conneeticutj

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

Iki liepos I d. registracija vyksta ir šiose vietose:
DETROITE
Mrs. V. Kundrotienė 
17315 Parkside 
Detroit 21, Michigan 
Telef.: UN 1-1958

CHICAGOJE
Mrs. S. Tumosienė 
9837 So. Albany Avė 
Evergreen Pk. 42, III 
Telef.: GA 3-6386

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




