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Vėl didelė prancūzu lėktuvo nelaimė Jonas XXIII krikščionių 

vienybės klausimu
VATIKANAS. — Dievo Kū- šamas procesijoje didžiojoje Šv.

ŽUVO 113 ASMENŲ
Lėktuvas skrido iš Paryžiaus į Santiago, Čilėje. 

Sprausminis sudegė džiunglėse

SAN JUAN, Puerto Rico. — 
Prancūzų Boeing 707 sprausmi
nis lėktuvas su 113 asmenų va
kar nukrito į tropikinę girią 
šiauriniame Guadeloupe salos 
pajūryje, Prancūzijos West In- 
dies. Visi buvę lėktuve asmenys 
žuvo.

Lėktuvas skrido iš Paryžiaus 
į Santiago, Čilėje.

Prancūzų sprausminiame lėk
tuve daugiausiai buvo Pietų a- 
merikiečių.

Prieš .devyniolika dienų pran
cūzų Boeing 707 nukrito netoli 
Paryžiaus, ir tai yra trečias 
707 sprausminio keleivinio lėk
tuvo nukritimas mėnesio laiko
tarpyje.

Lėktuvas nukrito Guadeloupe 
saloje, pakilęs iš Orly aerodro
mo užvakar 4:18 vai. vakare 
(Chicagos laiku).

Lėktuvas turėjęs sustoti Bo-

Ben Khedda grįžo 
į Tunisą

TUNISAS, Tunisija. — Prem
jeras Ben Khedda grįžo į Tuni
są, nes jį sutiko problemos, kaip 
išlaikyti jo alžiriečių nacionalis 
tų laikinosios vyriausybės vie
nybę.

Jis atvyko iš Kairo į Tunisą, 
norėdamas išlyginti kai kurias 
skirtinas vyriausybės narių nuo 
mones dėl susitarimo su euro
piečių slaptąja armija amnesti
jos klausimu.

Alžirijoje apsisprendimo re
ferendumas bus liepos 1 dieną. 
Konstitucinis seimas būsiąs iš
rinktas po referendumo. Alži
riečiai nepriklausomybę gausią 
liepos pabaigoje.

*
Tarp alžiriečių vadų vykstan

čios varžybos dėl “šiltesnių” vie 
tų.

Politiniai stebėtojai iškelia 
reikšmingą faktą, kad viceprem 
jeras Ben Bella nesutiko aero
drome nacionalistų vado. Ben 
Bella laikomas premjero Khed- 
dos vyriausiu konkurentu na
cionalistiniame sąjūdyje.

2,400 nauruanų prašo
nepriklausomybės

CANBERRA, Australija. — 
2,400 Nauru salos gyventojų, 
Pacifike, kuri yra Jungtinių 
Tautų valdžioje, pasiūlė pas
kelbti Nauru salą nepriklauso
ma valstybe. Tai užvakar pra
nešė salos vadas Hammer De- 
roburt.

— Chicagos geležinkelio ir 
unijos pareigūnų derybos nu
trūko.

KALENDORIUS
Birželio 23 d.: šv. Zenonas, 

Arvydas.
Birželio 24 d.: II sekm. po 

Sekminių, šv. Jonas Krikšty
tojas, Gegė.

ORAS
Birželio 25 d.: šv. Vilimas, 

Mantinikas.
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — šilta, 
galimas lietus ir perkūnija.

Saulė teka 5:16, leidžias 8:29.

gotoje, Kolumbijoje, Limoje, Pe
ru, ir Santiago, Čilėje.

Lėktuvas, siaučiant audrai, 
nukrito 2^ mylios nuo Pointe 
-A-Pitre aerodromo, išskridęs 
iš Caracaso, Venecuelos.

Armijos skruzdžių
užmušė 4 vaikus

KAIRAS, Egiptas. — Armi
jos baltųjų skruzdžių užplūdo 
miestelius Egipte ir nužudė ke
turis vaikus ir sunaikino keletą 
namų. Tai pranešė laikraštis 
“Al Ahram” užvakar. Skruzdės 
sukėlė paniką tarp 5,000 asme
nų, gyvenančių penkiuose mies
teliuose Beheira provincijoje.

Studentai piauna 
kviečius

PEIPINGAS, Kinija. — Dau
giau kaip 400,000 studentų “iš
vyko” iš Peipingo pagelbėti nu 
piauti žieminių kviečių. Tai pra
nešė Peipingo laikraštis “Va
karinės žinios” užvakar.

Mirė senatorius1 Case
WASHINGTONAS. — Šen.

Francis Case (R., S. D.), mirė pastebėta ukrainiečių spaudoje
ir iškelta per neangliškos spau 
dos konferenciją Washingtone.

Pavergtųjų Tautų Savaitės 
reikalu yra kreipęsi į Mc Cor- 
macką ir paskiri veikėjai. Jo 
rankose yra atsidūrę ir kai ku- 

LONDONAS. Britų vyriausy- rie «Draug0» vedamieji bei 
bė atmeta Filipinų pretenzijas J straipsniai. Turime vilties, kad 

visa ši veikla atneš laukiamų 
vaisių.

vakar Bethesda laivyno ligoni
nėje. Tai pranešė jo įstaiga.

Britai atmeta 
Filipinų pretenzijas

į šiaurės Borneo salas. Britani
ja šią salą bandys įjungti į Ma- 
lezijos federaciją.

Šiandieną mums yra malonu 
— JAV Atstovų Rūmai 215 paskelbti laišką, kurį gavo iš 

(prieš 205) balsais užvakar at- Atstovų Rūmų pirmininko dr,
metė prezidento Kennedžio ūkio 
programą, Rūmams sukilus 
prieš administracijos spaudimą 
ir grąžino įstatymo projektą ko 
mitetui.

Chruščiovas pasakė darbininkams: 
daugiau dirbkite!

Kad jis galėtų darbininkų prakaitu pavergti 
laisvąjį pasaulį

Chruščiovas savo klausyto
jams priminė, jog jis irgi buvo 
angliakasys. Ir priminė tą patį 
dalyką, kaip kad ir rusų dar
bininkams namie, jog “tik dar
bas sukurs komunizmą”.

LUPENI, Rumunija. — So
vietų diktatorius Nikita Chruš
čiovas esąs ne tik sumanus juok 
darys, bet ir neprastas išradė
jas, gal geriau būtų pasakius 
darbininkų išnaudotojas. Gi va, 
Rumunijos angliakasiams užva
kar pasakė, jog komunistai dar 
bininkai privalo sunkiau dirbti, 
jei jie nori gyventi geriau, val
gyti sočiau, ir apsirengti puoš
niau.

Chruščiovas, atvykęs į Rumu
niją išplėšti ko daugiau turtų, 
kalbėjo Lupeni anglies kasyk
lose, kurios yra turtingiausios 
sluoksniais, ir ragino angliaka
sius padidinti gamybą. Chruš
čiovas neprisiminė Rytų bloko 
gamybos problemų.

¥
“Čia yra amerikiečių kores

pondentų”, — pareiškė jis. “Aš 
lenoriu mūsų sunkenybių jiems 
atskleisti”.

Vakarų vokiečių policija kasasi prie Berlyno sienos — Norėdami apsisaugoti nuo Rytų vokiečių 
komunistų sargybinių kulkų, du Vakarų Vokietijos policininkai kasa griovį netoli komunistų sienos 
Berlyne. Vakarų Vokietijos policijai įsakyta atsišaudyti į komunistų atidengtą ugnį skersai rubežio, 
kad būtų apsaugoti bėgantieji asmenys į Vakarus. (UPI)

McCORMACK TIKISI, PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

SAVAITĖ BUS PASKELBTA
WASHINGTONAS. — “Drau 

gas” neseniai buvo pareiškęs 
susirūpinimo dėl Pavergtųjų 
Tautų Savaitės paskelbimo. To
kio paties susirūpinimo buvo

Albertas Tarulis Washingtone:
“Kaip Tamstai žinoma, aš bu 

vau Atstovų Rūmuose Paverg
tųjų Tautų savaitės rezoliuci
jos autoriumi. Tamstai taip pat

“Jūs galvojate, kad atidirbo
te ir dabar galite pailsėti”, — 
pasakė jis. “Bet jūs turite gy
venti geriau, valgyti sočiau, ir 
apsirengti puošniau. Jei jūs to 
norite, privalote nuolat didinti 
savo darbo produktyvumą”. Ar
gi neišnaudoto jas tas Nikita? 
Dirbkite ir dirbkite, nes man 
reikia turtų komunistinei pro
pagandai, o kaip ten bus su 
maistu, valgiu — pažiūrėsim.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir Indija užvakar pasira
šė paskolos sutartį. Amerika 
skolina Indijai $285,000,000.

žinoma, kaip aš esu susirūpinęs už Geležinės uždangos, kurie nie 
išlaikyti neužgesus viltį daugiau 
negu pas 100,000,000 žmonių

Naujausios 
žinios

— Generolas Salanas, buvęs 
Europos Slaptosios armijos (O 
AS) vadas, nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos, pareiškė vakar 
kalėjime, kad jis pritaria slap
tosios armijos ir musulmonų pa
liauboms. Orane, Alžirijoje, at
siradęs naujas slaptosios armi
jos vadas gen. Paul Gardi, ku- 
ris pasiėmė visą atsakomybę už j 
vykdomą terorą Alžirijoje.

— Katangos provincijos pre- Į 
ridentas Tshombe buvo susiti
kęs su centro Kongo vyriausy
bės premjeru Adoula. Abu ta
rėsi, kokį vaidmenį turės Ka- 
tanga centro kongiečių vyriau
sybėje.

— Laoso koalicinė vyriausy
bė bus greitai paskelbta.

— Naujosios Zelandijos ir 
Prancūzijos atstovai Jungtinė
se -Tautose teigia, kad ši tarp
tautinė organizacija neturi ga
lios pakeisti Pietų Rodezijos 
konstitucijos.

— Britų vyriausybė susirūpi
nusi Kinijos komunistų karinių 
dalinių telkimu prieš Quemoy 
ir Matsu salas.

— Sovietų Siąjunga užvakar 
pranešė, kad jos naujokų re
gistracija sumažinta nuo 18 iki 
17 metų.

— Seniausia vienuolė. Belgi
jos seniausia vienuolė Lucie 
Cneut mirė birželio 21 d., išgy
venusi 103 metus.

— 800 britų vaikų į Leningra
dą, Daugiau kaip 800 britų ber
niukų ir mergaičių laivu išplau
kė į Leningradą švietimo rei
kalais, kur susitiks su rusų vai 
kais.

— Buvęs Britanijos premje
ras SSIir Winston Churchill, 87 
metų, lėktuvu nuskrido į Mon- 
te Carlo dviem savaitėm ato
stogų.

— Liberijos prezidentas Wil- 
liam V. S. Tubman užvakar at
vyko į Izraelį 10 dienų vizito.

kiną komunizmą ir tikisi bei 
meldžiasi, kad tik būtų greičiau 
išvaduoti iš komunistinės ver
gijos”.

Taigi Pavergtųjų Tautų sa
vaitės reikalas dar nepalaido
tas. Jis remiamas labai stiprių 
pečių.

CHINA
^•<Kienow

100

Kaohsiung^'^Tai,un®
FORMOSA\yn9T

Kinijos komunistai stiprina sa
vo pėstininkų ir aviacijos jėgas 
priešais Matsu ir Quemoj (žiūrėk 
žemėlapyje) salas, kurias valdo 
nacionalistinė vyriausybė, turinti 
būstinę Formozoje. (UPI)

AMERIKOS VALSTYBĖS SEKRETORIAUS«

PAVADUOTOJAS NETIKI Į KOMUNISTŲ 

TAIKIĄ KOEGZISTENCIJĄ
Komunizmas negali laimėti be prievartos, nė viena tauta 

komunizmo nėra pasirinkusi laisva valia

GENEVA, Šveicarija. — Ri
chard N. Gardner, JAV Valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas, 
ketvirtadienį kalbėdamas Gene- 
vos Amerikiečių klube, pareiš
kė, kad jis netiki, jog komunis
tų pasaulinėje strategijoje būtų 
vietos taikiai koegzistencijai, 
nes komunistai žino, kad bet 
kokioj taikioj koegzistencijoj jie 
pralaimėtų. Gardner toliau kal
bėjo; “Chruščiovas turi žinoti 
tai, ką mes visi žinome, kad 
komunizmas negali laimėti be 
prievartos ir kad nei viena tau
ta komunizmo nėra pasirinkusi 
laisva valia. Dėl to jų “taikios 
koegzistencijos” sąvokon įeina 
“išlaisvinimo” karai prieš jų va

no procesijos metu ketvirtadie
nį vakare popiežius Jonas XXIII 
savo pasakytoje kalboje pabrė 
žė krikščionių vienybės reika
lą, pažymėdamas, kad krikščio
nių suvienijimas tėra galimas 
tik katalikų Bažnyčioje. Primi
nė, kad mistinio Kristaus kūno 
— katalikų Bažnyčios — la
biausiai regima žymė yra vie
nybė, kaip to norėjo Bažnyčios 
dieviškasis įsteigėjas.

Popiežiaus žodžiai buvo išvers 
ti į eilę kitų kalbų ir perduoti 
per Vatikano radiją, panašiai, 
kaip tai daroma su popiežiaus 
kalėdinėmis ir velykinėmis kal
bomis. Ketvirtadienio vakare, 
prietemoj, Šv. Tėvas buvo ne-

Rusk ir Adenaueris 
sutarę visais 

klausimais
BONNA, Vokietija. — Vals

tybės sekretorius Dean Rusk 
vakar turėjo pasikalbėjimą su 
Vakarų Vokietijos kancleriu A- 
denaueriu ir kitais vokiečių pa
reigūnais.

Pasak politinių stebėtojų pra
nešimų,- Valstybės sekretorius 
Rusk ir kancleris Adenaueris 
sutarę visais politiniais klausi
mais, įskaitant ir priėjimus prie 
Berlyno.

Dar viena nauja rezoliucija 

Amerikos Kongrese
, LOS ANGELES, Calif. — Se- 

j natorius Roman L. Hruska (R.
I — Nebraska) 1962 metų birže- 
Į lio mėn. 8 d. įnešė į JAV-bių 
Senatą naują rezoliuciją (S1. 
Con. Res. 77) Lietuvos ir kitų 
pavergtųjų kraštų reikalu. Se
natorius Hruska savo rezoliuci-)
ja reikalauja sovietų pasitrauki
mo iš Lietuvos ir visų kitų pa
vergtųjų kraštų; sovietai reika
laujami sugrąžinti į savo gim
tuosius kraštus visus politinius 
kalinius, kurie šiuo metu yra 
laikomi Rusijos kalėjimuose ir 
vergų stovyklose; anot šios re
zoliucijos, Jungtinės Tautos tu
rinčios pravesti laisvus rinki

dinamus ‘supuvusius režimus’ ”.
“Tai tik rodo, — kalbėjo Gar 

dner, — kad komunizmas sau 
savinasi teisę įsikišti bet kur 
pasaulyje, kur tik gali jėga pa
dėti primesti komunizmą. Mes 
dabar esame tokios intervenci
jos liudininkai Berlyne ir Viet
name”.

Gardneris vadovauja Valsty
bės departamento padaliniui, ku 
ris rūpinasi tarptautinių orga
nizacijų reikalais. Dabar jis yra 
narys amerikiečių delegacijos 
Tarptautinės Darbo organiza
cijos posėdžiuose Genevoje. Jis 
taipgi pareiškė, kad JAV nėra 
visai patenkintos Jungtinėmis 
Tautomis, kokios jos dabar yra,

Petro aikštėje. Tai pirmas kar
tas po 1950 Šventųjų metų, ka
da tokia Dievo Kūno procesija 
su giesmėmis buvo sudaryta di
džiojoje Šv. Petro aikštėje.

Trumpai iš 
visur

— Graikijos ir Turkijos pa
sienyje atidarytas naujas til
tas; kelias tarp Salonikos ir 
Istanbulo sumažėjęs 50 mylių.

— Prancūzų katalikų šalpos 
organizacija Paryžiuje įsteigė 
tris centrus pabėgėliams, atvy- 
kusiems Paryžiun iš Alžirijos.

— Saldumynų statistika. A- 
merikietis maždaug sunaudojo 
17.2 svaro saldainių, įskaitant 
20 procentų čekolado gabalų 
1961 m. nei buvo 1960 m. Tai 

j neseniai pranešė JAV saldumy
nų įmonė.

— Australija ir Kanada ban
dys užmegzti artimesnius pre
kybinius ryšius tarp šių dviejų 
kraštų.

— Jordano karalius Hussein
ir jo žmona princesė Muna, at
vykę užvakar į Atėnus iš Kip
ro, pradėjo kelionę Europoje. 
Po trumpo vizito, jie išskrido 
į Italiją.

mus Lietuvoje ir kituose komu
nistų pavergtuose kraštuose. Ši 
rezoliucija savo turiniu yra be
veik tokia pat, kaip kad Kuchel 
- Lipscomb ir kitų senatorių ir 
kongresmanų rezoliucijos, kurių 
jau buvo 9. Tarp šios ir kitų 
rezoliucijų skirtumas tik tas, 
kad čia be Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos suminimi ir kiti pa
vergtieji kraštai.

Senatorius Roman L. Hruska 
yra čekų kilmės ir šia savo re
zoliucija užsipelnė visų geros 
valios lietuvių padėkos. Jo ad
resas: The Honorable Roman
L. Hruska, Senate Office Build- 
ing, Washington 25, D.C. IT.

tačiau ta tarptautinė organiza
cija visgi pasilieka vertingas 
veiksnys JAV, Europos ir viso 
laisvojo pasaulio reikalus spren 
džiant.

Jis taipgi pareiškė, kad JAV 
ateinančių mėnesių bėgyje pa
reikš drąsų ir konstruktyvų kri
tikavimą Jungt. Tautų trūku
mų. Tikimasi, kad tai padės ge
riau suderinti Jungt. Tautų ū- 
kinį veikimą ir finansuoti Jungt. 
Tautų taiką siekiančius veiks
mus, o taipgi Jungt. Tautų žy
gius padarys veiksmingesniais 
ir tvarkingesniais, išvystant sėk 
mingesnį stebėjimą ir taikius 
problemų sprendimus.
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Mildred Grincevičiūtė, Lietuvos vyčių Kearny, N. J., kuoposi pir
mininke, įteikia lietuviško stiliaus kryžių valstybės gubernatoriui 
Richard Hughes, neseniai įvykusio minėjimo proga. Panašus kry
žius bus dedikuotas seimo metu prie lietuviškos Sopulingosios 
Dievp Motinos bažnyčios. Kryžių dirba dail. Jenas Subačius, Lie- 
ttuvos vyčių Kearny kuopos pavedimu ir rūpesčiu.

tūros komisijos pirm. Frank 
Vaškas iš Newark, N. J. Buvo 
svečių: Joseph Sable, Constan- 
ce Mack, Mary Motecus, Ann
Baronas, Ann Mitchell ir mūsų Birželio 7 d. Toronto B-nės jos konsulus, kitiems, pagal kon 
nenuilstamas darbuotojas Jo- apyl. v-ba, Prisikėlimo parapi- sulų paprotį, prisistatęs raštu, 
seph Boiey (Bulevieius), buvęs jOs salėje, suruošė oficialų Lie- Numatąs vizitą ir į Ottawą, Fe- 
centro pirm. Sesijos baigtos tuvos konsulo Kanadai dr. J. deralinės Kanados valdžios sos- 
malda, kurią atkalbėjo kun žmuidzino ir ponios priėmimą, tinę, nes norįs prisistatyti Ka- 
Stanievich. Po posėdžio buvo Tuo pačiu buvo konsulo prista- nados vyriausybei ir padėkoti 
užkandis ir draugiškas pasisve
čiavimas, už kurį tariam apsk
rities valdybai nuoširdų ačiū.

F. V.
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except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 
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Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign.
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BAYONNE, N. J.
Liepos 1 d. įvyks N.Y.—N.J. 

apskrities vyčių metinis pikni
kas Šv. Mykolo darže, 15 East 
Second St. Pradžia 3 vai. po

tymas vietos lietuvių kolonijai, už malonų jos dėmesį pavergtai 
Kadangi priėmime dalyvauti Lietuvai ir sutikimą priimti Lais

negalėjau, to,dėl telefonu pap- vos Lietuvos reprezentantą —I 
rašiau Lietuvos konsulo priima- konsulą. Dabar gi, lyg ir tam 
mas su vizitu. J tikro interregnumo metu, tenai

Gerb. konsulas dr. J. Žmui- dar nevykstąs. Vyksiąs po Ka- 
dzinas mielai sutiko mane pri- nados rinkimų (po birželio 
imti. Malonus buvo oficialios 18 d.).
lietuviškos įstaigos aplankymas. Lietuvos konsului, kaip ir vi-

Prenumerata: Metams
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

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

% metų 3 mėn. 1 mėn. 
$7.00 $4.00 $1.75
$6.00 $3.50 $1.50

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

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. ,
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piet. Įžanga $1.00. Šios pramo- į Ear malonesni šeimininkai, kaip lu kitų valstybių konsulatams, j 
gos komisija: kun. P. Žemei- žmonės ir kaip lietuviai. Todėl leidžiama laisvai atlikti visi kon 
Kis, Constance Mack, Rita Mis- mano būta — tarytum tikrai suliariniai veiksmai. Lietuvos 
kewitz ir Martin Rusgi prašo lietuviškam savosios tėvynės konsulato iškaba neužilgo bū-, 
jus atsilankyt ir atšvęst savo kampely. Aplinkuma ir patys sianti prikalta prie įstaigos, o 
draugus. F. V. šeimininkai kupini nuoširdumo atitinkamų švenčių progomis — į

lietuviui ir visam tam, kas lie-; būsianti iškeliama ir Lietuvos

L|% 5» 3S11

current dividend on investment bonus

DETROIT, MICH.
■ Vyčių 79 kuopa prašo visus 
narius ir bendradarbius atsi- 

: lankyti į šv. mišias liepos 1 d.

' tuviška. Sienos papuoštos lietu vėliava.
vių dailininkų: Domšaičio, dai- Malonu buvo su konsulu dr. 
lininko veterano (gim. 1880 J. Žmuidzinu, kaip su prityru- 
m.), dabar gyv. Pietų Afrikoj, siu diplomatu, ta tema pasikal-

. V.a^‘ -ryfc° Dievo Apvaiz- vįenQ į- gabiausių mūsų saržis- bėti ir daug ką iš tos srities
NAUJOS ANGLIJOS VYČIAI Andreikis, gyvenanti Waterbu- ^os bažnyčioje; laikykim parei- tų įr karikatūristų> penčylos, išgirsti. Po to mūsų kalba nu- 

Conn * buvo sužeista didžiu-j c a Yvau 1 priėmime Sv. o- dakar gyvenančio Australijoj krypo į įvairią rašytinę kūry
Buvęs Illinois - Indianos apsk ~ ! munijos. Po pamaldų visi ke- . ~ ..................... , . ., ., , , , kame viesule. Marcele veikia r . ir pačios seimininkes Zmuidzi-i'ities (dvasios vadas kun. Pet- . „. , Rausim su mūsų Vytukais (jau- . _ . .... ., . .... , • ne vien vyčių eilese, bet daug v. , / / . -į . menes, kuri yra dailininke, kuras Cinikas, MIC, atliko meti-................. .. nameciais) ir jų šeimom į Dai- ... . .. . ,, .. dirba įvairiose parapijos organi- ; 4 rimais, spinta — užkrauta lie-

rekolekcyas Ievų Maryon, a ,.ose navos stovyklą, Manchester, tuv,6komis knygomis, konsulo ,knygų ir turįs savo kūrybos
vienuoyne 1 oinp.on, ont. Vyčių maldos ir nuoširdūs U1 1VY s mUjli seimy- ^arbo kabinete stovi pastatyta, rankraščių. Pasisakė esąs susi-

Irena LandansKas įs Provi- “ . . ... . ; nisitas išvažiavimas. , , 1__ : x m . .
tjence yra paskirta sporto dra- , . .. . __ .., ‘ ■ , • • , - , • Ehzabeth lietuvių parapijos vi- CHICAGO, ILL.kuziu pirkėjos pageibmmke di- . . . ’

bą — žurnalistiką ir literatu- | 
rinį žanrą, nes dr. J. Žmuidzi-; i 
nas yra ir rašytojas, išleidęs

4ĮĄ% DIVIDENDĄ MtE-KAM UŽ VISAS TAUPYMO SĄ-T.AS.
4 metų investment bonus sąskaitom mokam 4%% dividendą 

kas pusmetį ir ekstra (Ą% nėr metus išmokam pabaigoj 4. rųetiį.
Už pinigus padėtus iki 10 d. mėnesio, dividendai 

skaitomi nuo 1 d. to mėnesio.
INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $10,000.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

■ dar nepakabinta, Lietuvos kon- registravęs Toronte gyvenan-
! sulato iškaba su vytimi ir kt.

džioje Sbepard krautuvėje. Ji karui j° kun'gystės jubiliejaus Chieagos ir apylinkės vyčių Nors visus konsulo dr. J. 
dažnai vyksta į New Yorką ir prog£L Jonas metinis išvažiavimas įvyks lie- Žmuidzino užsimojimus ir dar-
kitus miestus šio darbo reika
lais.

Marianapolio alumniečių me- Lietuvos Vyčių centro vai 
tiniam susirinkime Thompson, dybos susirinkimas įvyko šeš-; 
Conn., birželio 3 d., J. Stoškus tadienį, birželio 16 d., Robęrt 
buvo išrinktas alumnų staty- Treat viešbuty. ’ Sesijas pra
bos vykd. komisijos pirminiu- dėjo pirm. Robęrt Boris mal
ku. da, kurią atkalbėjo centro dva-

Apskrities metinis piknikas stos vadas kun. J. W. Stanie- 
įvyks rugsėjo 16 d. Klaipėdos vien iš Detroito, Mich. Iš mū- mai 
parke, Providence, R. I. Komisi- gų organizacijos vadų dvasiškių 
jos nariai: VViliiam Grigas, Ca- dalyvavo: kun. P. Žemeikis iš 
iol Tagman, Eleanor Anusaus- Bayonne, N. J., kun. S. Raila 
kas, Stephen Wilinsky, visi iš ,š Brooklyn, N. Y., kun. P. To- 
Worcester, Mass., ir Ann Wa- toraitis ir prel. I. Kelmelis iš 
laska, J. Stoškus, Nijolė Jur- Newark, N. J. Svarbesnieji 
gelevičius ir Birutė Paulaus- svarstymų punktai buvo sei-i 
kas, iš Providence, uoliai dir- mo komisijos raportas. Seimas] 
ba, kad piknikas būtų sėkmin- įvyks rugp. 15—19 d. Spren- į 
gas. ; džiant iš raporto, šis seimas

NEVVARK, N. J.

cius plunksnos žmones ir, kai ; 
galutinai apsitvarkysiąs tarny- 
biškai, mėginsiąs juos sujungti, j 
suartinti, pagal galimybę su- ' 
prašyti į bendras sueigas ir t.t.

Besikalbant, apie pusantros 
valandos laiko prabėgo kaip ke
lios minutės. Po to, įsijungus 
dar dail. Žmuidzinienei, apžiū-

pos 4 d. Bučio darže; vieta ge- bų planus jau buvau girdėjęs 
rai žinoma. Žaidimai ir lengty- ] duotame konsulo pasikalbėjime 
nes jaunamečiams — Baseball' “Tėvynės prisimiųimų” radijo 
— Volleyball — įSoccer. šokiai; valandos vedėjui J. R. Simana- 
nuo 2 iki 7, muzikantai “To-! vičiui, bet juos dar kartą per- 
ny’s Happy Tones”, vadovau-1 kalbėjom, prisiminėm. Toron- 
jant rony Samoškai. Visokių tas konsului patinkąs (ligi šiol, rėjom jų turimus lietuvių kūrė- 
skanių ir sočių lietuviškų vai- jis gyveno Montrealy), o ir dar. jų menQ darbug ir> gayęs reyi_ 
gių. Stalai šeimoms. Laimėji- bo gausa — neleidžianti nuo- ! zito pažadą> paiikau šios mielOS 
mai — pirma dovana $125.00, bodžiauti. Lietuvos užs. pasų! lietuviškos poros pagtogę. 
antra $75.00, trečia $25.00 ir išdavimai, palikimų bylų reika- 
ketvirta $25.00. Visi vyčiai tu- lai, įvairūs minėjimai, vizitai
ri tikietų; jeigu nepasiūlys, tai ir kt. Ligi šiol, esą, vizitavęs
pareikalaukit. Pabaltijo kraštų ir V. Vokieti-

DAR APIE KŪRIMĄSI FLORIDOJE
J. KANAPECKAS, Miami, Fla.

PAJIEŠKOjIMAi
Bronė Laukšienė (Šukytė) jieško 

savo brolių — BLADO, VACLOVO, 
ANTANO IR JONO ŠUKIŲ, gimu
sių ir augusių Besčių kaime, Luo
kės vai. Manoma, kad vienas jų 
atvyko į Detroit, Mich., o vėliau 
persikėlė į Chicago, III. Taip pat

Perskaitęs “Drauge.”- balandžio kaip šiaurinėse valstybėse, bet čia jieškau pusseseres GALMINAI 
Naujos Anglijos vyčių susi- turės būt vienas iš pasėkmin- 30 d ir gegužės 17 d. straipsnius žieminių drabužių nereikia. Be to, TĘS (vyro pavardė nežinoma), ki 

kaupimo savaitgalis birželio 22 pjausiu. Juozas Sakevich, jubi- j apie kūrimąsi Floridoje, norių ir čia labai trumpą laiką namai rei- lusios iš Kuršėnų miesto. Jieško-
d. Komisijos pirmininkas yra ! hejaus komisijos pirm., Prane'ir Ui: ^į)^^ telperatūra dienos 
Al. Jaritis iš Boston, Mass. Te- šė apie jų veiklą. John Olevitz įr winter Ha-'metu daugiausia esti 85”-90(', kar-

iš South Boston, Mass., pra- Ven yra tik 211 mylių atstumas, tais iki 95". Naktimis apie 70«- 
nešė, jog 50 m. jubiliejaus sei- bet kaip matyti iš aprašymo yra . 75°. Beveik ištisą žiemą galima 

-io«q ™ v,iem 19__ kai kuriais atvejais nemažas skir- maudytis.

vų pranciškonų vienuolyne 
Maine įvyks susipažinimo va
lia rienė prieš rekolekcijas.

Sekmadienį, birželio 24 d., 
Hųdson, Mass., vadovauajnt

mas įvyks 1983 m. rugp. 12— 
18 d. Daugiau iš valdybos da rumas. įmonės, turėję atraičius ir ap-

mieji arba apie juos žinantieji pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: Berthia 
Lukas, Golden Harvest Motei, De 
Kalb, Hl. Tel. De Kalb 6-3483.

Jieškomi iš Vainuto m., Taura
gės apskr. kilę STASYS ANDRE-

1) Floridos valstybėje nuosavy-; sigyvenę čia, džiaugiasi, kad to JAUSKAS (tėvo vardas nepraneš-
lyvavo: vicepirm. Helen Shieldsibės iki 5,000 dol. yra laisvos nuo ; skausmo nebejaučia. ita) gim apie 1921-22 m., ir LEO-

kun. J. Paulauskui, ruošiamos s Philadelphia, Pa., VVilliam mokesčių, jei savininkas pats ta-j 5) Kaip čia, taip ir šiaurėje pa- S ANDREJAUSKAS s. Jono, 
me name gyvena, nepaisant kelių i sitaiko didesnių ir mažesnių vėtrų £’m- apie 1916-18 m. Jieškomi as- 
butų tas namas būtų. Šita lengva-;ar liūčių ir padaro didesnių ar tnenys 1948 m. gyv. Wasserburge i 
ta yra visiems, tik reikia kasmet > mažesnių nuostolių. prl Maino, Vokietijoj. Jieško jų./

uicvcianu lyiial. XX xvxx«. xxxx tarp gruodžio 1 d. iki kitų metų1 6) Čia žemė yra lygi. Nors vyks-;pusbrolis Mykolas Andrejauskas,
kus iš Worcester Mass redak- balandžio 1 d. nuvykti j apskritiesta labai didelė namų statyba, bet &yv. Radvilišky. Jieškomieji arba 
kus is Vvoicester, Mass., reaaK užpildyti pareįškimą ir žemės yra užtektinai. Į apie juos informacijų gal, suteikti

T.nroHa KaaRPi i« i.hir.A- pasįra^y£į Miami priemiesčiuose, apie Hal- prašomi rašyti adr.: A. Grigalių-
Pareiškimą reikalauja užpildyti landalei Hollyvvood, Dania ir Fort nas’ 5Ū2 W. 8th St., Davenport,, 

kontrolė, neš kai kurie nanių sa- į Lauderdale už_ 2-jų ir 3-jų mie- Iowa-
vininkai tame name negyvena. gamų naujutėlius namus prašo

2) Kaip čia, taip ir kitose vals-1 $7,500—19,000 dol. Sklypai bus
Po to p. Stoškus praleis kiek Edw. Daniels iš Worcester, ;tybgse kelia mokesčius. (apie 50x80 pėdų ir didesni, čia

Joninės. Visi apskrities vyčiai į Grigas iš Worcester, Mass., raš- 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau-1 tininkės Ursula Yankauskas iš 
ti šiame parengime. ' Cleveland, Ohio, ir Rita Pin-

Birutė Stoškus iš Provideir
ce lydi savo 9 metų sūnų Po
vilą pas tėvus saleziečius Ce-

torė Loretta Kassel iš Chiea
gos, III., garbės narys Alek-

dar Lake, Indiana. Jos sūnus sandras Alexis iš Waterbury, 
dalyvaus berniukų stovykloj. Conn., ritualo komisijos nariai:

bus miesto kanalizacija, vanduo 
ir daug kur šaligatviai.

sunkiau. Vidutinio eimžiaus rasti- Sklypų kainos nuo $2,000 ir
™ AT • A nėse ar jauniems nėra taip sunku, dauSlau- Uz skl^’ kek 

Worcester, Mass., Naujos Ang-: atingaį jauniemg nuo juros, prašo 30,000—35,000
nines savo ūkyje Johnston, R. ilijos apskr. pirm. Larry Jano- ~ Tiesai čia atlyginimas mažesnis |aa^ia agi^k^naklypųray^dgai
I. Kun. Martinkus yra Provi- | ____________________________________________ _ , siaa ’ F J
dence vytukų dvasios vadas.

laiko, lankydama gimines ir į Mass., Ed. Rudis iš So. Boston,
vyčius draugus Chicagoje. 

Šeštadienį, birželio 23 d., kun.
Vaclovas Martinkus ruošia Jo-

Mass., ir Ann Klcm iš Kearny, 
N. J.; Bernice Kavadaras iš

3) Čia didelių dirbtuvių nėra, 
todėl senesniems darbą gauti yra

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

Tel. 434-4«<10

8-PIECE GLASSWARE SĖT

t • 'i f < t r

Šiuos 8 puikius 10 uncijų Libbey stiklus pado
vanosime Jums, jei atidarysite $200 ar didesnę 
sąskaitą arba tiek pat pridėsite prie jau turimos. 
Viena dovana pagal sąskaitą dovanų nėšių- , 
sime — pasiūlymas galioja nuo birželio 25 ir 

baigiasi liepos 14 d. j,

4

3430 South Halsted Street 
Chicago 8, Iflinois ;č;:

'Aisete over $21,000,000.00 į 
ALBERT I. AUKERS; «resioent.

SUKAKTUVINIS
IŠPARDAVIMAS

Kiekvienas gauna ypatingą šventės dovaną. Dabar yra 
laikas prisiminti pageidavimus rudens ir žiemos sezonui Jūsų 
artimųjų anapus vandenyno:

N. A. vyčiai turės iškylą prie 
jūrų sekmadienį, liepos 29 d. 
Vyčiai ir jų draugai susirinks 
prie Ccean Beach Park, New 
London, Conn.

Naujos Anglijos apskrities 
valdyba susidaro iš: dvasios 
vado kun. Jono Žuromskio, pir
mininkės Bernice Kavadaras, 
vicepirmininkės Barboros Ma
žeikos, vicepirmininko Howard 
Beaudette, protokolų raštinin
kės Florence Zaleskas, kores
pondencijos raštininkės Eleanor 
Anusauskas, iždininko Edvvard 
Daniels; globėjai — VVilliam ,■ 
Wisnauskas ir Al. Jaritis.

Gauta žinių, kad gabi vyčių , 
organizacijos veikėja Marcelė!

Birželio 29 d. j Meksiką išvyksta trims dienoms prez. Kennedy 
su žmona, kurią lydės Baltųjų Rūmų socialinės gerovės sekre
torė Letitia Baldridge (kairėje) ir Kenedienės spaudos sekret. 
Pamela Tumure. Prezidentą lydės grupė spaudos žmonių ir foto
grafų. (UPI)

Išmokėjimo sąlygos yra labai 
geros. Perkant namą užtenka įneš
ti apie 10% perkamos, sumos. 
Kartais užtenka net kelis šimtus 
įnešti.

Bendrai paėmus, čia įsikurti ga
lima ir mėgstantiems šiltesnį orą 
patariu.

Mano nuomone, kas turi užtek
tinai pinigų namą įsigyti ir pra
gyventi, gali įsikurti kur jam pa
tinka.

Tiems, kurie turi pusėtinai pini
gų, patariu didesniuose miestuose 

j pirkti apartmentinius namus, ne- 
I toli miestų — vištų ūkius, ar prie 
' didesnių kelių — motelius.
i Čia butų nuomos ne žemos. Na
inių statytojams ar namų parda- 
| vėjams nepatariu į Floridą keltis.

GALVOS ODOS IR PLAUKŲ 
PRIEŽIŪRA

Pranešama moterims ir vyrams, | 
turintiems galvos odos negalavi- j 
mus-ligas: pleiskanas, šašus, plau-! 
kų slinkimas, niežėjimas, išgydo- i 
mas 100%.

Daktarų ir vartotojų ištirtas ir 
pripažintas J. I. B. preparatas ge
riausias U-S.A.

J. I. B. gaunami lietuviškose 
vaistinėse: 1. 2458 West 69th St.,

Chicago 29, III.
2. 5000 West 16th St., Cicero 50, i

III., ir i
3. 1437 So. 49th Avė., Cicero 50, i

III.
Įreikalavimus siunčiame C.O.D. 
Į užsienius iš anksto apmokėjus

Į Malda yra ryto raktas ir vaka
ro užraktas. — Man. Gandhi

VILNOS
VIETINĖS ir ANGLIŠKOS 
PALTAMS MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS 
BOUCLE
CHINCHILLA
VELOURS
KREPAS

KARTŪNAI
ŠILKAI
STANGRUS IR IŠSIUVI
NĖTAS, NAILONAS 
CAPRONAS visų spalvų 
AKSOMAS
IMPILAMS MEDŽIAGA 
PAKLODĖMS

Mes taip pat turim užuolaidoms, užilangala'ms ir baldų 
apmušimams medžiagas

STEIN TEXIILE CO.

Pirkite JAV Apsaugos
Bonus!

616 Wesf Roosevelt Road, Chicago 7, III.
TELEFONAS — IIAEEISON 7-3737

Nemokama vieta mašinpms už kįtmpo j šiaurę 
Jefferson St., Ulięrnin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.



Didvyrių gerbimas —

KILNUMO LIUDIJIMAS•A
Tauta, kuri neturi didvyrių, 

yra pasmerkta išnykti. Karta, 
kuri negerbia ir nevertina savo 
didvyrių, yra paniekos verta 
tautos atplaiša. Vaižgantą pa
rafrazuojant, garbinga yra tau 
ta, kurios vaikai guldo už ją 
gyvybes, bet garbingi yra tik 
tie tautos vaikai, kurie sugeba 
įvertinti vyresniųjų brolių au
ką, padėtą ant tėvynės laisvės 
aukuro. Šis tautos ir jos did
vyrių santykis, iš vienos pu
sės, ir pagarba didvyriams bei 
jų vertinamas, iš kitos pusės, 
parodo mūsų kilnumą, mūsų 
tautinį susipratimą ir mūsų 
dėkingumo jausmą tiems, ku
rie brangiausia atidavė savo 
tėvynei.

Birželyje yra susikaupęs mū 
sų tautos skausmas. Tačiau, 
tas skausmas neveda mus ne- 
viltin, o tik didina ryžtą ko
vai iki laimėjimo. Birželis kar
tu mums primena ir tas gar
bingas dienas, kada mūsų tau
toje glūdįs didvyrių kraujas 
užvipė ir kunkuliuodamas išsi
liejo, gindamas savo tėvynę ir 
vydamas okupantą, atėmusį 
laisvę, trėmusį mūsų brolius, 
žalojusį mūsų tautos dvasią.

Tarp dviejų priešų mes pa
tys didvyrių krauju sugebėjo
me laisvę atstatyti ir tautos 
heroizmo dvasią viešai paro
dyti, kad ja galėtų gaivintis 
ir ateinančios kartos. Ta bir
želio 22-ji mūsų istorijoje tu
rės neišdildomu rašalu įrašy
tą vietą tarp daugelio kitų 
didžiųjų tautos žygių.

*
Ši data yra mūsų pasididžia

vimas, juoda diena Lietuvos 
okupantui. Kiek mes ja džiau
giamės, tiek jis visomis melo 
ir klastos priemonėmis mėgina 
ją sujuodinti ir visiškai iš is
torijos ištrinti.

Prie šios datos susirėmė dvi 
jėgos — tautos ištikimųjų vai
kų, gerbiančių ir vertinan
čių savo didvyrius, ir priešo, 
norinčio viską suniekinti ir su 
vesti tik į menką kelių svajo
tojų pasipriešinimą ar kelių 
užsispyrėlių pasišvaistymą. Ir 
tas mūsų tautos didvyriškumo 
juodinimas, pradėtas nuo ant
rosios okupacijos, tebesitęsia 
iki šiol. Jis net yra pasiekiąs 
šiapus, pradeda įsiskverbti mū 
sų tarpan. Jau ir mes patys 
pradedame nesurasti partiza
no ir didvyrio sąvokose pana
šumo, pradedame niekinti tuos, 
kurie tuo metu tas kovas or
ganizavo, joms vadovavo, sa
vo gyvybes pavojun statė ar 
net savo galvas paguldė. Jų 
kraujas dar garuoja, o mes 
bolševikinės propagandos įta
koje jau nesugebame atskirti, 
kur nusikalto mūsų tautietis 
ir kur mūsų tautiečių vardu 
nusikaltimus darė vienas ar 
antras okupantas.

Iš tikrųjų mes tai gerai ži
nome, bet jau nenorime žinoti, 
nes didvyriai mums nenaudin

Spaudoje ir gyvenime

NENUSLOPINKITE DVASIOS

„Socialinė bei ūkinė pažanga 
kuo plačiausiai teapima visus jūsų 
tautos sluoksnius taip, kaip moko 
enciklika “Mater et Magistrą”; 
drauge su medžiagine gerove nuo
lat tekyla ir jūsų dvasia”. Taip 
rašo Popiežius Jonas XXIII savo 
laiške Austrijos katalikams, kurie 
birželio pirmosios dienomis buvo 
susirinkę Salzburge j savo kon
gresą r— Katholikentag.

Kaip visų sutvertųjų dalykų 
prasmė yra tarnauti aukštesniems 
tikslams, taip ir pakilusi medžia
ginė gerovė reikalauja iš žmogaus 
atkreipti ypatingą dėmesį į dva
sines vertybes.

“Loescht den Geist nicht aus!” 
— Nenuslopinkite dvasios!—toks 
yra Jūsų šiemetinio kongreso šū
kis, — rašo toliau šv. Tėvas Aus
trijos katalikams. — Tai gyvybes 
ir tvarkos dvasia, kuri pasaulio 
sutvėrimo metu sklendeno virš 
chaoso; tai dvasia, kurią Kristus 
atsiuntė pirmųjų Sekminių dieną, 
kad ji uždegtų žmonių širdis ir 
atnaujintų žemės veidą. Tai tiesos 
dvasia, kurios jėga jūs pasaulio

i

gi — naudingesnis mums yra 
prisitaikymas naujai aplinkai, 
kad darbas būtų pelningesnis 
ir įtaka didesnė. Taip dalis 
jau ir pakliuvo ant priešo pro
pagandos meškerės masalo 
dėl savo naivumo ar — dar blo 
g'au — savo egoizmo tarnau
dami priešui ir padėdami jam 
mūsų tautos didvyriškumą su
niekinti.

Jei ir ne kiekviena mūsų 
partizanų auka buvo tikrai rei 
kalinga, tai vis tik ji buvo ati
duota geriausiais norais pa
dėti tautai prisikelti ir ateinan
čioms kartoms sudaryti geres
nes gyvenimo sąlygas. Jie tai 
yra atlikę, o mums telieka 
juos tik pagerbti ir įvertinti 
jų auką, bet ne niekinti, pra
tęsiant bolševikinę propagan
dą neprotingo bendradarbia
vimo vardu ar asmeninių sąs
kaitų suvedimo reikalais.

*
Iš eilės tris okupacijas išgy

veno mūsų tauta trumpam lai
ko tarpsny. Visos jos buvo 
žiaurios ir daug lietuviško krau 
jo pareikalavusios. Tačiau bol
ševikinei okupacijai tebesitę
siant, prieš ją mes turime pa
naudoti visas priemones, ku
rios yra mūsų galioje. Prieš 
jų melo propagandą mes turi
me pastatyti tikrosios tiesos 
skelbimą pasauliui, prieš jų 
žiaurumus ir vergijos įvedimą 
mes turime skelbti krikščioniš 
kūmo, žmoniškumo, laisvės idė 
jas, kad žmonija suprastų, jog 
jos laukia toks pat likimas, 
jeigu laiku nesupras komuniz
mo kėslų.

Ypač mes turime iškelti mū
sų tautos didvyrių dvasią. Tie 
pirmosios bolševikų okupacijos 
sukilėliai, kurie savo krūtines 
atstatė prieš laisvės priešus, 
turėtų virsti lyg simboliais, pa 
rodančiais taip netolimą lietu
vių tautos istorijos iškarpą. 
Prie jų turėtume prijungti vi
sus tuos tūkstančius žuvusių 
partizanų, kurie gynė laisvę, 
lietuvių turtą ir žmones da
bartinės okupacijos metu. Jie 
paguldė savo gyvybes, kad 
parodytų tautos atsparumą, i- 
ki kelių kartų uždegtų laisvės 
troškulį ir savo pavyzdžiu pa
trauktų jaunąsias kartas likti 
ištikimomis tautos didingumui 
ir kilnumui.

Šiuo metu mes kaip tik turi
me labai efektyvią priemonę 
sukelti jaunimo susidomėjimą 
mūsų tautos heroiškomis ko
vomis, jų laimėjimais ir pra
laimėjimais, jų drąsa ir bai
mės neturėjimu ir jų auka tė
vynei. Tai turėtų virsti legen
domis, padavimais, kad jauno
ji mūsų karta ta dvasia gy
ventų, ją suprastų. Senoji kar 
ta išeivijoje savo kelionę ir 
misiją jau baigia. Gal bent 
jaunoji karta čia ras bendrą 
pagrindą, — tautos heroizmo 
dvasią, — ant kurio kartu su
stos Lietuvos laisvės kovai.

P. S.

akivaizdoje turite skelbti Kristų. 
Nenuslopinkite šitos dvasios!

Ši Šventoji Dvasia teveikia per 
jūsų vyskupus ir kunigus, kad jie 
pajėgtų pilnai atlikti naujų laikų 
jiems iškeliamus sunkius uždavi
nius; šventoji Dvasia teapšviečia 
visą jūsų privati} ir viešąjį gyve
nimą: šeimų židinius, mokyklas ir 
valstybės įstaigas, tėvus, jaunimo 
auklėtojus ir valstybės vyrus. Kris 
taus dvasia tegyvena universite
tuose, kur susitinka mokslas ir ti
kėjimas; tegyvena ji pramonės ir 
technikos pasaulyje, kad šis pa
saulis vis labiau įsitikintų, jog vi
sa pramonės bei technikos pažan
ga taip pat priklauso nuo kurian
čios Dievo dvasios.

Laišką baigdamas, Jonas XXIII 
primena artėjantį Visuotinį Baž
nyčios susirinkimą ir kviečia Aus
trijos katalikus atsinaujinti Jė
zaus Kristaus dvasia savo šeimo
se, savo parapijose, savo darbovie
tėse, kad Bažnyčia mūsų laikų pa
saulio akyse suspindėtų kaip Mis
tinis Kristaus Kūnas — garbinga,

’ šventa, be dėmės, (V. K.)

Politinės asmenybės veikla eina į pabaiga
Vokiečių partijos rengiasi laikotarpiui be Adenauerio. Pagrin
diniai pasikeitė Vokietijos politinių partijų pobūdis. Stebėtojai

teigia: Adenaueris jaučiasi vienišas
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JŪROJE

Prieš kelias savaites Fed. Vo 
kietijoje įvyko trijų pagrindinių 
partijų, sudarančių valdžios ko. 
aliciją ar esančių opozicijoje, su 
važiavimai šiaurės Vestfalijos 
miestuose: Duesseldorfe, Koel- 
ne ir Dortmunde. Pašaliniam 
stebėtojui buvo susidaręs įspū
dis, kad šios partijos — krikš
čionys demokratai, laisvieji de
mokratai (FDP) ir socialdemo
kratų partija (PSD) — lyg bu
vo attikusios manevrų praty
bas, artinantis tai dienai, kai 
valdžioje nebebus Konrado A- 
denauerio. Kitaip tariant, ruo
šiamasi palaidoti Adenauerio e- 
rą ir pradėti kitą. Kiti teigia, 
kad Adenauerio valdžios laiko
tarpis negalįs pasibaigti tam 
tikrą dieną, kad tai procesas, 
vykstąs jau šiuo metu, kad jau, 
esą, apie kanclerio erą netenka 
kalbėti.

Kuo pasižymėjo Adenauerio 
era?

Netenka abejoti — šis dabar 
jau 86 m. amžiaus politikas, dr. 
Kondrad Adenauer yra suvai
dinęs istorinę misiją pokarinia
me Vokietijos laikotarpyje. Jo 
asmenybė, veiklos bruožai išryš 
kino pokarinę ne tik politinę, 
bet ir ūkinę, socialinę, militari- 
nę krašto kryptį. Per 15 poka
rinių metų Fed. Vokietijai teko 
padaryti visą eilę sprendimų, ir

Valstybės selcret. Rusk stovi su žmona Berlyne Potsdamer aikštėje ir žiūri į miestą dalijančią sie
ną, kad žmonės iš komunistinio rojaus nebėgtų į Vakarų Berlyną. Toliau matyti Berlyno burmist
ras Willie Brandt." (UPI)

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

— Ministerio? O kaip ana iš “Maisto” fabriko, 
ką rudenį pasakojai?

— Eik jau! Ten žalia medžiaga... Man reikia iš
kilesnės, didelio išsilavinimo, aukštos kultūros mo
ters. Šita, brolau, mm! Paveikslas! Sakau neperdė
damas, paveikslas! Čia pat netoli miesto turi dvarą. 
Parkai, tvenkiniai, gulbės...

— Kaip ji į tave žiūri?
— Ji? Iš proto kraustosi! Taip įsikirtusi, kad 

nei žingsnio nepaleidžia. Bijau, kad nenusižudytų, 
jei paliksiu.

— Tai koks gali būti patarimas? Veski, ir už
baigta.

— Lengva pasakyti — veski. Čia, brolau, rei
kia mąstyti, viską persvarstyti, iš panagių apžiū
rinėti. Reikalas sukasi apie dvarą su gulbėmis... To
kio parko dar nebuvau matęs! Pietų medžiai, įvai
riausi vijokliai, gėlės...

Aplink šnekučiavosi liepos, o Šukys ilgai pasa
kojo apie parką, ministerio dukterį ir vis klausė pa
tarimo, kurį Jasaitis kartojo dešimtis kartų. Jis 
nulydėjo Tomą iki namų, žingsniuodamas neįprastu 
orumu, kas keli žingsniai taisėsi kaklaraištį ir buvo 
rimtas, kad, atrodo, viso pasaulio vargai susėdo ant 
jo pečių.

17.
Jasaičių namuose praskaidrėjo. Tiesa, nors To

V. ALSEIKA, Vokietija

čia vis stebime senojo kanclerio 
lemtingą įtaką. Tik Adenauerio 
veikiamas kraštas buvo pasiry
žęs politiniai ir kariniai glaus
tis prie Vakarų, dalyvauti eu
ropinio apjungimo pastangose. 
Kai kas spėja, kad anuometi
niais lemtingais Vokietijai me
tais (1952, 1955), gal būt, kraš 
tas būtų pasukęs kita krypti
mi. Tačiau dabar visai aišku, 
kad kito kelio jau nebėra, aiš
ku ir tai, kad anuometinė CDU 
partijos programa dabar jau 
išvirto ir į kitų partijų nuosa
vybę.

Jau nebe viena tautos partija 
krašte

Da-r kitas Adenauerio laiko
tarpio bruožas yra tas, kad ligi 
maždaug 1980 m. Fed. Vokietijo 
je buvo tik viena tautos parti
ja (Volkspartei) ir būtent kanc 
lerio globojamoji CDU. Ji, gali
ma sakyti, perreformavo ligšio
lines -.tendencijas. Ir kas gi pa
sirodė? Dalyvauti partijoje jau 
nebuvo lemiamas dalykas nei 
socialinė piliečio kilmė, nei jo 
religiniai įsitikinimai ar saitai 
su kuria nors valstybės provin
cija, kraštu. Krikščionių Dem. 
partijoje jau galėjo rasti vietą 
darbdaviai, darbėmiai, ūkinin
kai ir laisvųjų profesijų žmo
nės. Įvykdžiusi savo tarpe visą 
eilę svarbių reformų, dabar ir

i
socialistų partija jaučiasi galin
ti vadintis tautos partija. Tai 
būdinga jau dėl to, kad social
demokratai Vokietijoje atsisa
kė atstovauti vienos klasės in
teresus. Jau deda pastangų tau 
tos partijos štampą įsigyti ir 
trečioji partija — laisvieji de
mokratai, tačiau atsiranda po
litikų, publicistų tą partiją lai
kančių senosios partijų sistemos 
liekana.

Adenauerio asmenybe ir kas 
toliau

Trečiasis Adenauerio eros 
bruožas, — tai jo paties asme
nybė, dar ir jo politinių priešų 
laikoma monumentalaus dydžio 
asmenybe. Vis dėlto politiniai 
stebėtojai, pvz. ir Šveicarijoje, 
pastebi, kad kancleris, jo auto
ritetas smunka ir jo paties par
tijoje. Atsiranda keblumų, nes 
niekas dar negali pasakyti, ar 
pavyks be sunkumų pereiti į 
naująjį laikotarpį, naujam vy
riausybės vyrui atsistojus kraš
to priešaky. Dar esama tam tik
ro netikrumo bruožų. Pvz. vo
kiečių socialdemokratai pareiš
kė, kad jie Adenauerio pasitrau 
kimą iš scenos panaudosią “di
džiajai valdžios koalicijai” suda
ryti. Šveicarų stebėtojai ta pro 
ga pastebi, kad ir CDU sluoks
niuose esama žmonių, kurie nie-

(Nukelta į 4 psl.)

mas vakarais prie darbo nesėsdavo, tačiau jo gal
voje jau pynėsi naujos mintys. Atėjo pačios iš kaž
kur, nekviestos ir neprašytos, knibždėjo smegenyse, 
augo, didėjo. Jasaitis nujautė, kad jos tol neduos . 
ramybės, kol jų nerealizuos, nes jau buvo apsėstas 
kūrybos dvasios, kuri lyg nerami šmėkla, slankiojo 
po visą šalį. Tačiau tiek buvo išsiilgęs poilsio, tiek 
troško atsikvėpti, kad vijo jas šalin, o ir Julija lau
kė savo dienos, visai apsunkusi, retai kada už namų 
pasirodydama.

Ir atėjo. Ankstų rytą, dienai dar nei nesiren
giant busti, papurtė jį žmona:

— Kelkis. Man kažkas darosi.
Tomas šoko iš lovos, griebėsi rengtis, bet ran

kos drebėjo, lyg drugiui purtant, ir jis nepajėgė su
graibyti sagų.

— Nesijaudink, skubėti dar nereikia. Tik tam 
prižadinau, kad būtume pasiruošę.

Šiek tiek aprimo ir išsiblaivė, bet pirštai virpė
jo, širdis plakė didžiule sparta, o akys nenukrypo 
nuo Julijos, kuri taip pat rengėsi, nors neskubėda
ma ir nesinervindama.

— Eime! Duok ranką ir bėgame, _ šoko prie 
jos, vos spėjęs batus užsimauti.

— Nesikarščiuok. Sakau, kad skubėti dar ne
reikia. Palaukime, pasėdėkime, žiūrėkime, kas bus. 
Kam ligoninėje be reikalo vartytis? Namuose daug 
mieliau.

Tomas žvilgčiojo į ją keistomis akimis, blaškėsi 
ir nerimo, o kai ji pasiruošusi atsisėdo fotelyje ir li
goninėn bėgti dar neskubėjo, ilgai ginčijosi su ja ir 
net pyko. Pagaliau nusileido, prisėdo, bet nei sekun
dei nenuleido akių, visas išbalęs ir pasiruošęs pulti 
prie jos.

Langai ėmė balti, o jie dar vis sėdėjo. Jau ir auš
ra pakilo, jau žmonės trankė durimis, stogus nurau- 
donino, tik Julija nejudėjo iš vietos. Gatvėje girdė

josi rytinis skubėjimas, diena švietė išsipraususi ir 
skaisti, o Jasaičiai laukė ir laukė, kol ant Tomo kak
tos sužvilgo prakaitas, ir galėjai jausti, kad gatvės 
aptuštėjo, kad gyvenimas pasuko naujos dienos va- 
gon. Kai jie išėjo, gal buvo ryto devinta.

Kaip tyčia, kiemas tįsojo tuščias, ir niekas jų 
nesutiko, neužkalbino. Tomas vedė Juliją, vis pir
myn pasinešdamas ir skubėdamas, ragindamas ir 
tempdamas paskui save, o ji kartkartėmis jau turė
jo net sustoti, nes kvapo pristigo, ir peiliai paširdžiuo
se sudurdavo. Kol pasiekė ligoninę, jam atrodė, kad 
praėjo visi metai, ir buvo tiek išvargęs, jog vos ant 
kojų laikėsi.

— Kada, maždaug, galima tikėtis? — užklausė 
daktarą, su ja atsisveikinęs.

— Paskambinkite apie antrą, — atsakė šis ir nu
ėjo. Tomas norėjo pulti iš paskos ir maldauti, kad 
nuo Julijos nei per žingsnį neatsitrauktų, bet dakta
ras pasuko kaip tik tuo keliu, kur žmoną nuvežė, o 
ton pusėn Jasaitis iš baimės nedrįso nei kojos paju
dinti.

Išėjęs iš ligoninės, lyg šmėkla slinko namo, sie
nomis besiramstydamas. Tik kai kažkas, pro šalį sku
bėdamas, balsiai pasveikino, Tomas susigriebė ir ėmė 
ramintis. Taigi, šitiek moterų gimdo, ir nieko neatsi
tinka! Be gydytojų, be ligoninių, namuose kūdikio su
silaukia, tai ko jam nerimauti? Nėra nei girdėjęs, 
kad gimdant kokia nelaimė įvyktų. Kur tau! Šitam 
laike, kai medicina tiek pažengusi, kad mirusį gy
venti prikelia... Ne, rūpintis nėra ko, tik eiti lovon ir 
tas kelias valandas gerai primigti...

Drąsiai užrakino duris, dar patikrino, kad kas 
netyčiomis neįžengtų ir nesutrukdytų poilsio, užsista- 
tė žadintuvą ir atsigulė. Buvo ramus, kaip vanduo 
ežere tylią dieną, ir net ėmė pykti ant savęs, kad dėl 
tokios smulkmenos namuose liko drybsoti.

XBus daugiau!

Rimties valandėlei

GROŽIO
VYSK. V.

Yra nuostabiai gabių rankų 
pagaminti gražių dirbtinių gė
lių. Tačiau visos tokios rankos 
kartu nepajėgtų padaryti vie
no neužmirštuolės žiedelio; gy
vo, švelnučio, su natūraliu 
spalvų bei kvapsnio švelnumu. 
O gi neužmirštuolės žiedelis 
yra tik mažas lašelis grožio 
okeane, kuriuo pripildyta mū
sų žemė. Kada ir kaip pajėgtu
me tą grožį atpasakoti ir ko
kiais paveikslais pavaizduoti, 
kai jo tiek daug ir žieduos, ir 
jaunuos lapuos, ir girios vaiz
do bei ošimo slėpiningume, 
kalnuos, paukštelio plunksnoje 
ir čiulbėjime. Kas moka gam
tą stebėti ir ją suprasti, visa
da joje randa daug pasigėrė
jimo, grožio, džiaugsmo.

Kaip daugelis pasiguodžia 
neturį laiko gamta pasidžiaug
ti. Yra tokių, kurie ne iš savo 
kaltės gali tuo pasiguosti: jė
gų netekę seneliai, ligoniai ir 
panašūs. Tačiau dauguma to
kių nuskriaustų yra per savo 
neišmanymą. Pereikime visas 
karčiamas, klubus ir panašias 
vietas, surinkime visus dirban
čius viršvalandžius ne iš bado, 
o iš godumo. Patikrinę maisto 
krautuves, vaistines, gėrimų 
parduotuves ir dažno namų 
sandėlį, ten rasime daugybes 
niekam nereikalingų, net kenks
mingų dalykų.

Kokia kaina visa tai perka
ma? Kad pagaminus alkoholio 
ar kokių nors plačiau vartoja
mų nuodų, nereikalingų maisto 
dalykų, sugadinama daugybė 
visokių žemės vaisių, paaukoja
ma daug darbo. O naudos iš 
to viso tik tiek, kad už nuo
dus ar kokius nereikalingus ki
tus dalykus žmogus brangiai 
užmoka, jais apsinuodija ir il
gesnį laiką yra netikęs nei gal
voti, nei jausti, nei džiaugtis. 
Apsigėręs, kitaip apsinuodijęs 
ar nesveikai prisivalgęs žmo
gus, tarsi žmogiškumą prara
dęs ligonis, laukia, kada tai 
praeis. Aplink jį esančio 
džiaugsmo jis nė trupučio nepa 
tyrė, nejautė, vietoje džiaugs
mo turėjo tik nemalonumo. 
Permažai galvojantis žmogus 
kadaise apnuogino Italijos Ape
ninus ir vidurio Ispanijos kal
nus. Pliki jie ir šiandien. Vien
dieniai savanaudžiai plikomis 
prerijomis pavertė Amerikos

S

BRIZGYS

vidurio šiaurines valstijas, ku
rios dar neseniai ošė. milžiniš
kais miškais. Žmogaus egoisti
nis materializmas džiaugsmo 
nesupranta ir jį naikina.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
nevadinkime ir nelaikykime 
ekstravagantišku asmeniu. Tei
singiau yra jį vadinti išmintin
gu filosofu negu asketu. Jis nei 
badu nenumirė, nei nešąlo. Jis 
tik nenorėjo turėti nereikalin
gų dalykų. Užtat jis turėjo lai
ko, proto ir širdies matyti ap
linką, ją suprasti, ja džiaugtis. 
Jo himnas saulei, kalbos paukš
teliams ir žuvims sekė iš tokios 
pat širdies, kaip trijų jauni
kaičių giesmė, užrašyta prana
šo Danieliaus (3 skyr.), iš šir
dies kupinos džiaugsmu Tvėrė
jui ir visatai, kokio niekad ne
pažins ne tik alkoholiu ar nar
kotikais apsisvaiginęs, bet ir 
kiekvienas perdaug atsidavęs 
medžiaginiams daiktams.

i Jeigu šiuo metu visa žmoni
ja būtų jau pakrikštyta ir taip 
kultūringa, kad dabartine lai
ko prasme suprantamos misi
jos jau nebūtų reikalingos, tai 
Bažnyčia turėtų vistiek daug 
darbo. Pirmiausiai ji imtųsi 
grąžinti krikščionies protą ir 
kilnumą krikštytiems daiktams, 
kaip galima pavadinti sumate- 
rializėjusius krikščionius.

Toliau gal ji imtųsi atkurti 
žemėje gamtos grožį, kurį žmo
gaus egoizmas jau sunaikino 
taip, kad daug ko iš viso jau 
negalima atkurti, ir vis naiki
na ir toliau. Gamtoje telpąs 
grožis ir iš jo sekąs žmogaus 
pasigėrėjimas yra iš Dievo. 
Džiaugtis gamta turime pilną 
teisę. Kiekvienam verta pagal
voti, ar mūsų gyvenimas yra 
pakankamai išmintingai tvar
komas pasinaudoti ta gražia 
Dievo dovana. Vieną dieną ne- 

' pasidžiaugęs žiedais, rytoj jų 
jau nerasi. Nepasidžiaugęs šiuo 
pavasariu, kito gal jau nesu
lauksi. Nesugrąžinsi taip pat 
atgal dienos praleistos kur 
nors svaigalų ar pigaus įvai
rumo lindynėje, kad galėtum 
ja pasidžiaugti.

Šioje žemėje Dievas daug 
daugiau sukūrė- žmogui džiaugs
mo, negu daugelis žmonių jį 
supranta ir įvertina.
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POLITINĖS ASMENYBES VEIKLA

(Atkelta iš 3 psl.i •»

ko neturėtų prieš socialistų į- 
traukimą valdžion, ir čia teore
tiškai jau minima ir dabartinio 
parlamento pirmininko Gersten- 
maierio kandidatūra.

Nesutarimai partijoje, 
užkulisinės .nuolaidos

Kad esama nesutarimų pačio
je CDU partijoje, apie tai ne
abejoja ir tos partijos atstovai. 
Pvz. gal ne visiems yra žinoma, 
kad buv. užsienio reik. minis
terio von Brentano pasitrau
kimas turėjo ryšio su jo nepa
sitikėjimu partijai sudarius ko
aliciją su smulkia FDP (lais
vųjų demokratų) partija. Buvo 
ir kitų nesutarimų.

Jau rimtesnis dalykas, tai 
skilimas svarstant užsienio po
litikos klausimus. Nors vis pa
neigiama, kad būtų kokie nors 
nesutarimai, tačiau tikrovėje 
atsiranda kiek kitoks vaizdas. 
Ne tik užsienių, bet ir pačios 
Bonnos sluoksniuose yra žino
mas dalykas, kad CDU parti
joje, bent jos kai kuriuose pa
daliniuose, esama nepasitikėji
mo, nepasitenkinimo nuotaikų 
ryšium su tariamai “pragmatiš 
ka” min. Schroederio vedama 
užsienio politika. Atsiranda įta
rimų, kad valdžios vadovo užnu 
garyje rengiamasi daryti poli
tines nuolaidas.

Jau praslinko DuUcs “moralinių 
sąvokų” pokalbiai

Nors aplamai Bonnos valdžios 
sluoksniuose reiškiamas pasiti
kėjimas Washingtono vykdomai 
Berlyno politikai, tačiau drau
ge ir pripažįstama, kad kancle
ris Adenaueris jau neberanda 
tokio partnerio, su kuriuo ga
lėti} kalbėtis savąja kalba, tokia 
kalba, kai, moralines sąvokas 
panaudojant, būtų įmanoma 
svarstyti komunizmo — bendro 
jo priešo Vakarams klausimais. 
Tokios svarstymų galimybės bu i 
vusios jau mirusio Dulles lai
kais. Politiniai stebėtojai čia

pastebi ligšiol mažai įžiūrėtą 
bruožą — Fed. Vokietijos va
dovas jaučiasi pakliuvęs į tam 
tikrą izoliaciją, vienišumą, žino
ma, daugiausia užsienio poli
tikos srityje. Tai kancleriui ke
lia vis didesnį ir didesnį rūpes
tį.

Kai kalbama apie izoliavimą 
užsienio srityje, tai Bonnoje 
veikią žurnalistai įžiūri izoliaci
ją ir vidaus politikoje. Esą, vis 
smunkąs kanclerio autoritetas 
jo paties partijoje, ir čia jau 
veda kelias į žmogaus tragedi
ją. Kai kas klausia — ar gali 
sužlugti tiek ilgai, apie 15 me
tų, išsilaikęs politiko autorite
tas? Vis dėlto abejojama, kad 
iš išlikusių pelenuose žarijų vėl 
suliepsnotų ugnis. Tačiau paties 
Adenauerio pasiryžimas ir to
liau vadovauti kraštui, neskelb
ti pasitraukimo datos (ji tik 
spėliojama apie 1983 m. pabai
gą) įrodo, kad senasis politikas 
dar vis reiškiasi kaip kovoto
jas.

REAL ESTATE

OP.EN HOUSE SEKM. 1 iki 6 v. 
8728 S. STEVENS DR.

3 blokai j vakarus nuo Cicero 
Avė. Pažiūrėkite modernų 2-jų 
metų, 6 kamb. mūrinį ant 50 p. 
loto. Alum. langai, gazu šildymas, 
geležinė tvora, iš šono įvažiavi
mas į naują 2-jų auto. garažą.

BERWYN. 2 butai, 5 ir 4 kamb. 
Sienoje gazo apšildymas. Apylin
kėje' 16th ir Maple. 2 auto. gara
žas. Mokesčiai tik $120. Pajamų 
už 4 kamb. $80. $19,500; įmokėti 
$5,500. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., Cicero, BIshop 2-2162.

6 kamb. mūr. bungalovv su 2-jų 
maš. garažu.

7206 S. Fairfield Avė.

Nebrangus 6 kamb. mūr. bunga
lovv. Arti mokyklų Marųuette Par
ke. HE 6-1517.

$2,000 ĮMOKĖTI perkant mū
rinį namą, 3 po 4 kamb. Pilnas 
rūsys. Gazu apšild. Geros paja
mos. Arti mokyklos, baž. ir krau
tuvių. Tik $18,000. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA 1-7038.

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

PR 8-0005
$500 ĮMOKĖTI. 2 po 4 kamb. 

Rūsys. Pastogė. Apylinkėje 24th 
ir S. Sawyer Avė. Gazu apšild. 
Skolą mokėti kaip nuomą. SVO
BODA, 3739 W. 26th St.

LA 1-7038

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE 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.

6 kamb. mūras. Labai modernūs 
Įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas 
rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600.

Didelė rezidencija. 9 kamb. 50 p. 
lotas. Moderni virtuvė 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 butii mū
ras. Naujas alyva šild. Apie $6,000 
nuomos. $32,200.

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

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

Tik 815,700 už 6 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. £19,800-

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

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

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

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

štai iy2 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 sto
gas ir alumin. langai. Garažas. 
$43,000.

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

Naujas 5Įį kamb. mūras. Alumin. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas. 
$19,800.

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

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

Našle parduoda pigiai. 1% aukšto 
mūrų 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.

2-jų imtų med. 5 ir 5 kamb. 50 p. 
sklypas, šildymas gazo pečiais. Gara- 

; žas. Arli 45-os ir Fairfield. $17.500. 
į 2-jų butų med. 6 ir 3 kamb. šildy
mas gazo pečiais. Brighton Parke. 1 
$'14,500.

: 2-jų butų mur. 6 ir 5 kamb. namas.
Šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga
ražas. Arti 69-os ir Fairfield. $27,751). 

!4 metų 1 {lukšto mūr. 5 kamb.
(3 mieg.) apačioj: 4% kamb. viršuj.

! Garažas. Arti 64-os ir St. Louis.
' $30,500. I

8 metų — 4j4 kamb. mūr. Alyva — 
radiant heat, garažas.. Alum. antrieji 
langai. Arti 64-tos i,r? jKostner. 
$21,500.

6 butų mūr. y o 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mur. garažas. Marųuetto 
Parko apylinkėje $59,900.

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

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

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

3 aprt. 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. 69th St. RE 7-8399

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

Chicagoje

SUSITIKIMAS SU VALIUKU

DFB Chicągos skyriaus na
riai turėjo susitikimą su Leo
nardu Valiuku, kai jis iš žygio 
Washingtone buvo porai dienų 
sustojęs Chicagoje. Susitikimas 
įvyko 1962 m. birželio 16 d., še 
štądienį, dr. P. Kisieliaus šei
moje, Cicero mieste.

Savo bičiulį, Leonardą, eika- 
giečiai bičiuliai apipylė dešimti
mis klausimų, liečiančių Rezo
liucijoms Remti komiteto žygį 
Washingtone, įvykusį birželio 
13-15 d. Virš porąs valandų 
svečias iš Los Angeles atsa
kinėjo į visų dalyvių klausi
mus. Tai buvo reta proga susi
rinkusiems išgirsti iš žygio va
dovo lūpų viską iki smulkme
nų apie patį žygį ir jo prave- 
dimą.

Dr. Antanas Razma, Wilming 
ton, Iii., žinomas JAV-bių lie
tuvių darbuotojas, susirinkimo 
dalyvių tarpe pravedė Rezoliu
cijoms Remti Komitetui rink
liavą, pats paaukodamas tam 
reikalui $25. Kiti, aukojusieji 
didesnes sumas, buvo šie: V. 
Naudžius—$10, Br. Ličkus — 
$10, M. Sodonis—$10, St. Dau
nys—$5, Ged. Bučmys—$5. Ki
ti—mažesnes sumas. —kk.

3-jų butų mūrinis — 5 kamb. 
ir 2 po 4 kamb. Gazo pečiais ap
šild. $21,000. 3417 W. 38th Place. 
Virginia 7-2289,

Tik $8,700 už gerai sutvarkytą 
2-jų aukštų, 2-jų butų medinį, 4 
ir 5 kamb., prie 51-imos ir Rącine. 
WA 5-5030.

CICERO. 2y2 kamb. bungalow. 
Modern. vonia. Apylinkėje 35th 
ir Austin. 42 p. sklypas. 3 mie
gamieji. $17,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., Cicero.

BIshop 2-2162

Mūrinis namas sų maisto krau
tuve, 5 kamb. užpakaly kraut. 
$16,000. Savininkas išsikelia iš 
miesto. 9700 S. Malvina Avenue, 
Oaklawn, III.

CICERO — DIDŽIAUSIAS BAR
BENĄS! 3-jų butų mūrinis, 5— 
5—3 kamb. Viši atremontuoti. Į 
Turi būt parduotas. $21,900; įmo- ; 
keti $5,000, Geros pajamos.

BIshop 2-2162.

Šviesus 4 butų mūras geroje 
vietoje Marųuette Parke. Mažas 
įmokėjimas. HE 6-1517.

Atidarąs apžiūrėti sekmad, 
nuo 1 iki 5 vai.

3229 S. SPRINGFIELD AVĖ. 
2-jų butų mūr. namas. 4 ir 3 

kaimb. Modernizuoti.

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
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), “Term.opane” 
stiklai, daug įvairių priedų, tik 2- 
blokai nuo Marųuette p. bažnyčios ir; 
mokyklos. Kaina prieinama.

Mūrinis 7 metų. 3 mieg., 80 p. lo
tas, garažas. įrengtas rūsys, _ išpil
tas pravažiavimas, nepaprastai gra
ži vieta priešais parką, tik $22,000.

Mūrinis 1% a. — 5 apačioj su 2 
mieg. ir 3 viršuj su atsk. . įėjimu, 
virtuvė ir vonia, garažas, 30 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800,

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

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

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

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

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

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675
--------------------------- —.—Medinis namukas, 3 miegamieji,

j gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 

I sodelis. Tik $12,000.
Medinis \hungalow, 6 kamb. Arti 

mokyklos. Svarus ir gražus. $14,900.
Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 

1 ar 2 asmenim. $12,900.
Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 

šildymas kiekvienam butui. Mar
ųuette Pk.

Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 

: Brighton Parke. $15,900.
Į Turime daug lr įvairių namų vi- 
1 Bose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

HELP WANTED — MOTERYS

DIXON PUBLIC HOSPITAL
in PIXON, Illinois, lias exoellent 
immediatc Openings for

NURSE - INSTRUCTpR 
D.S. Degree reųuired. SalaĮy open.

REGISTERED NURSES 
Ijicensed PRACl’ICAL N.DBSES, Ali 
Shifts open. Good Salaries plūs Dif- 
ferential for Shift Work.

MEDICAL TECHNOLOGIST 
Experienced preferred, N.ear - by 
Rooms and Apartments available. 
Liberal Personnel Polieies. Wire, 
Write, Apply, o,r Gali

DIRECTOR OF NURSES.
Phone for an Appointmęnt 

Dixon, Illinois 2841111

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

Ša,v. Išeina pensijon lr parduoda 
Delavan 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 S®. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 srba YA 7-2046

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

~ gicero^bIr^

2-jų butų namas — 4 ir 4 švie
sūs kamb., 4 5 p. sklypas. Pilna Įmi
na tik $9.500.

Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 6 kamb. <.3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 West 15th Street, Cicero
Tel. OL 6-2223 OL 2-8907

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

PROGOS-OPPOKTUNĮTIKS

Parduodama TAVERN A-RES- 
TORANAS. Salė ir kambarių

ALil mim.iaus ir stainless į bu,tas- . fabrikų rajone (uždara
STEEL išdirbinių didelis I sekm. ir šventadieniais). Pastaty-

pasirinkimas už nebrangias tas ant 3-,ių sklypų, plius 3 tušti 
kainas! j sklypai. Statytas ir įsteigtas prieš

_ . -v „ ............. i 10 m. Visi modernūs įrengimai.Langai (23 rūsys): aliumimjaus ---------------------------- ---------------------
nuo ....................... $11.95! Pardavimui kepykla su gyvena-

” Stainless Steel nuo $15.50 '“0™. patalpom 4-riems kepėjams 
' lirbti. Judrus biznio rajonas.

$24.50Durys (14 rūšių) nuo
Skiepo langai su stiklu ir

sieteliais ....................... $5.50
Stogeliai (Awnings) nuo $37.50

Thermopane stiklai visų išmierų. 
Tvoros, stulpai, tureklnii, pagražini
mai prie tvorų ir kiti išdirbiniai.

K. BUTKUS
PRospect 8-2731

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

fr-

BI 7-9260.

D fi M E S I O !

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms

1A—10/20/5 Kaina ©AJI Efl
6 men.pei-iod.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi! 

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
Al’DRAUDŲ AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Avė. I’R 8-2233

LEARN IBM
KEY PUNCH IN 3 VVEEKS
Morning—-Afternoon—Evcning 

and Sat. Classes
CalI 644—9603

Km. 7134 Merchandįse Mart 
4150 N. MiBvaukee, Chicago 

6233 S. VVestern Avė., Cliieago 
5217 Holiman, Hammond, Ind. 
228 N. Genesee, IVaukegan, UI.

COMFTOffltETER SCHOOL 
(A Victor Comptometer Corp. 

Activity.)

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

Jieškoma MOTERIS prižiūrėti 
vaikus.

Skambinti 778-4085

Reikalingu.-; padavėjos Lakeside 
VILLA vasarvietėje, skambinti 
TRiangle 2-4963 (collect), Milda
žis, Beverly Shores, Ind.

HELP VVANTED — VYRAI

Reikalingi kąrpenteriai Brolių 
Kerelių statybos firmai.

REpublic 7-8949

Mišios Liurde
Dievo Motinos šventovėje i 

Liurde nuo gegužės 31 d. kiek-: 
vieną vakarą aukojamos šv.' 
mišios artėjančio visuotinio Baž . 
nyčios susirinkimo intencija. !

REIKALINGAS PARDAVĖJAS 
(SALESMAN)

Puiki proga — Pardavinėti —

ANGLIS IR KŪRENAMA ALYVA
Alga ir gausūs priedai — energingam, 

veržliam, patikimam vyrui

^Reiner (oąl aQil(ompany
48-ti metai šioje vietoje — 1804 VV. 59th Sf.

ŠIMAITIS
REALTY7 — INSURANCE 

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

NAMAS SU PAJAMOM
! iy2 aukšto mūr. namas, arti 68-os 
lir Hoyne. 6 kamb. 1-me aukšte, 
modern. vonia. 3-jų kamb. butas 

i2-me aukšte. Karštu vand.-gazu 
'apšild. 2 maš. garažas. Kaina 
$19,500; $4,000 įmokėti. Skambinti 
VVAlbrook 5-2888, po 6 v. v.

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.

Išnuom. 6 kamb. butas (3 mieg.) 
Brighton Parke. Apyl. 39 PI. ir 
Rockwell. Virginia 7-8413.

Išnuom. 5 kamb. butas, 2-m-e 
aukšte, 65-tos ir Talman apvl.

776-4820

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

OL 6-2233

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

Tel. OL 6-2234

Prie 65-os arti Pulaski 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-Parkholme. Mūr. pajamų 
i namas, 4—2—1 kamb. Kaina nu
žeminta dėl ligos, tik $18,500.

Tel. 656-2233

V/2 aukšto, 2-jų butų apkaltas 
medinis ant plataus sklypo. Gage 
Parke. $13,900. HE 6-1517.

Išnuomojamas miegamas kamb. 
Marųuette Parke.

Tel. 925-2173

Cicero — išnuom. 6 kamb. bu
tas. 1530 S- 48th Court.

Tel. OLympic 2-0354

Marųuette Parke išnuom. švie
sus, didelis kamb. su atskiru įėji
mu, naujame name. GR 6-3626

Išnuom. miegamas kambarys 
prie 69-tos.

Tel. 476-8071

Išnuom. 4 kamb. butas. Apšil
dymas, gazas, karštas vanduo. 
Nuo liepos 2 d. Apyl. 46-os ir 
Talman. CLiffside 4-8779.

Išnuom. 5 kamb. apšild. butas 
l^ne aukšte iš priekio. $110 mėn. 
2505 W, 58 St. GR 6-2036.

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

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

HEmlock 4-4255

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

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.

Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalow Mar

ųuette Pk. Šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
už $18,000.

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

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

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

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

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

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

4 % kmb. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio. Daug vertingų priedų. 
2 auto garažas. Tik 2 blokai nuo 
Marųuette Pk. $19.000.

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukšti; mūras Marųuette 

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

l gražus poilsio kambarys rūsyjr 
: $380' mėn. pajamų. Kaina $43,000.

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6615

Marų. Park. Mūr. 2x4 garaž, $20,960. 
Gag-e Park Nauj. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. $16,850.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

2742 W. 43rd Str. LA 3-3384
Tik $23,300 už 2-jų'būtų gerą pa

jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
. gomery g-vėjo. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastoge. šildymas karštu vand.

| Garažas.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 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”.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

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

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

STA SM KUS 
GONSTRUGTION C0.

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

® dartinių projektų,
H Ofiso ir namų telefonas: 

PRospeet 8-2013
2741 VVEST 69th St.

S Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instaliuoja vi

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

7304 So. RockweU Street
Tel. GRovehiU 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAD 

4444 8. Westera Ava.
Chicago 8, UI.
Tel, VI

f
V. SIMKUS

Statybos lr Remonto Darbai 
2618 WEST 7lst STREET 

Tel,: DR 8-4268 lr TE 9-5531

ii

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 6 
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.

DA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIO. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru lr vande
niu šildimus pečius (furnaees 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OD 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 438 -5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JU8U

PAGEIDAVIMĄ,
ST 3-0703 CD 7-2094 Chicago, IU.



Thompson, Conn. i

LIETUVIŲ DIENA MARIANAPOLYJE

Kertinio akmens šventinimas

Tėvai marijonai ir Mariana- 
pclio mokyklos vadovybė jau
čia pareigą tęsti įsigyvenusią 
tradiciją ir vėl šiais metais ruo 
,šia trisdešimts trečią Naujosios 
Anglijos Lietuvių dieną. Šioj 
dienoj yra patogi proga visuo
menei kartu pasisvečiuoti ir da
lyvauti priruoštoj programoj. 
Prisiruošimo komitetas sunkiai 
dirba, kad sudarytų patogias 
sąlygas priimti ir pavaišinti vi
sus dalyvius. Svarbu, kad Nau
josios Anglijos lietuviai galėtų 1 
suvažiuoti vienon vieton ir die-, 
na praleisti savųjų tarpe.

Šiais metais Lietuvių Dienos 
proga bus taipgi šventinamas 
naujo studentų bendrabučio ker 
tinis akmuo. Jau seniai šis bend 
rabūtis buvo reikalingas. Tiki
masi jau rugsėjo mėnesį šį bend • 
rabūtį užbaigti, pašventinti ir 
apgyvendinti naujųjų mokslo 
nietų 1962-63 studentus.

Šv. mišios ir pamokslas
Iškilmingos šventos mišios 

bus laikomos 11 valandą Šv. 
Kazimiero parapijos, New Ha- 
ven, Conn., klebono kun. Juozo 
Matučio. Pamokslą sakys vie
nas iš tėvų marijonų. Laike mi
šių gieda pagarsėjęs Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos, New 
Haven, Conn., choras, vadovių i 
jamas prof. Augustino Rosselli.' 
Giedojimui ir koncertinei daliai i 
pagelbės Jonas Banys, MIC, Ma

rianapolio muzikos skyriaus ve 
dejas ir vargonininkas.

Frimintina, kad, kaip per vi
sas šventes, Marianapolyje, bus 
galima norintiems prieiti išpa
žinties prieš šv. mišias.

Kertinio akmens šventinimas
Po iškilmingų šv. mišių įvyks 

ta procesija ir atliekamos nau
jo studentų bendrabučio kerti
nio akmens šventinimo apeigos. 
Šioms apeigoms vadovaus Šv. 
Kazimiero Marijonų Provincijos 
provincijolas kun. Jonas J. Jan 
čius. Asistą sudarys svečiai ku
nigai.

Meninė programa
Po pietų, saulės karščiams 

praėjus, apie ketvirtą valandą 
įvyksta meninė šios šventės pro 
grama. Joje dalyvauja per šv. 
mišias giedojęs Šv. Kazimiero, 
New Haven, Conn., parapijos 
choras su savo pakviestais so
listais.

Užsibaigus meninei progra
mai, įvyksta sporto salėje šo
kiai prie pirmaeilio orkestro, 
vadovaujamo Juozo Drumsto iš 
Worcester, Mass.

Visą plačiąją visuomenę, y- 
pač Tėvų Marijonų rėmėjus ir 
artimuosius kviečia Marinapo- 
lio tėvų marijonų vadovybė ir 
šios šventės Ruošimo komite
tas.

Tad iki malonaus pasimaty
mo. AVM.

TAUTOS FONDAS

Kas jis yra ir jo paskirtis

TAUTOS FONDAS yra Vliko 
institucija, kuri parūpina lėšas 
Lietuvos laisvinimo kovai vesti. 
Tautos Fondas buvo įsteigtas 
Lietuvoje, kai 1943 metų gale 
pradėjo veikti Vlikas — vokie
čių okupacijos metu. Lėšos bu
vo reikalingos, kai po karo Vli
kas ir jo visos institucijos vei
kė Vokietijoje, lėšos reikalin
gos ir dabar.

Vlikas savo laisvinimo dar' 
bus yra išplėtęs visose pasaulio 
dalyse ir, savo tikslo siekda
mas, naudoja visokias kovos 
priemones, kokios jam tik yra 
prieinamos. Vlikas tai kovai va 
dovauja, o visų lietuvių šventa 
pareiga prisidėti darbais ir pi
nigais aukomis. Vesdamas Lie
tuvos laisvinimo kovą, Vlikas 
visokiais keliais ir būdais ren
ka žinias apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje ir apie tai 
informuoja visą platųjį pasau
lį, ieško laisvajame pasaulyje 
draugų ir visais atvejais užker
ta kelią sovietiniam melui.

Konkretūs ir pastovūs Vliko 
darbai yra šie: 1. Įsigyti kuo 
daugiausia medžiagos (laikraš
čių, žurnalų, knygų), leidžiamos 
Lietuvoje, Maskvoje ir kitur, lie
čiančios Lietuvos reikalus; 2. 
Sekti ir ištisai užrašinėti Vil
niaus radijo programas kasdie
ną; 3. Apklausinėti iš Lietuvos 
atvykusius asmenis apie padė
tį ir okupanto darbus Lietuvo
je-

Visą turimą medžiagą Vlikas, 
jo Vykdomoji Taryba ir infor
macinė Eltos tarnyba panaudo
ja plačiajam pasauliui informuo 
ti. Toji informacija pateikiama 
šiais Eltos leidžiamaisiais biu
leteniais :

1. Elta lietuvių kalba, leidžia
ma Vokietijoje.

2. Elta vokiečių kalba, leidžia 
ma Vokietijoje.

3. Eita italų kalba, leidžiama
Italijoje. /

4. Elta ispanų kalba, leidžia
ma Argentinoje.

5. Elta anglų kalba, leidžia
ma JAV.

Vlikas negali užmiršti ir pa
vergtosios tautos tėvynėje. Tai 
labai svarbus ir atsakingas Vli
ko darbas — palaikyti ryšius 
su pačia tauta. Tam reikalui 
Vlikas naudojasi Vatikano, Ro
mos ir Madrido radijų stotimis 
ir kasdien po 15 - 20 minučių 
su pakartojimais kalba į Lietu
vą.

Šitiems visiems ir patiems 
svarbiausiems darbams — pa
talpos, medžiaga, atlyginimas 
bendradarbiams (jų yra daug) 
— reikia labai ir labai daug lė
šų. Jų vis ieškome ir, jei tik 
gausime daugiau, turės pasi
rodyti Eltos biuleteniai dar ir 
kitomis kalbomis.

Joks laisvasis lietuvis negali 
suabejoti šitų visų darbų, kurių 
niekas kitas neatlieka, kaip tik 
Vlikas, naudingumu ir svarbu
mu Lietuvos laisvinimo kovose.

Tautos Fondas yra pasiėmęs 
didelę ir sunkią pareigą parū
pinti lėšų visiems Vliko dar
bams.
MOTERYS IR VYRAI, AUKO
KITE, NES TĖVYNĖS LAIS
VINIMAS YRA AUKŠČIAU
SIAS LAISVAJAM LIETUVIUI 

ĮSTATYMAS!

| LAIŠKAl"I1RAU6LH" Į

ČIGONŲ MUZIKOS MĖGĖ
JAMS

Tiems, kurie mėgsta retkar
čiais maloniai praleisti malonų 
vakarą ir yra mėgėjai puikios 
čigonų muzikos vertėtų Chica
goje nueiti į vietą vadinamą 
“Night in Budapest“ 4500Broad 
way (North), kurį šio laiškelio 
autorius “surado’’ prieš pat iš
vykstant iš Chicagos.

Labai geras autentiškas čigo 
nų kvartetas groja vokiškus ir 
vengriškus dalykus ir viskas la 
bai nebrangu.

Nuvykę pasigailėtų tik tvisto 
gerbėjai, na bet. jie daugiau pri 

isiląifeo mūšų parengimuose.
1 Tadas Mickus, Los Angeles

ro valdyba su savo pirmininku 
Jonu Jasaičiu, o dešinėj — 
spaudos ir radio atstovai, prie
šakyje su Centro valdybos In
formacijos vedėju Jonu Vaičiū
nu.

Sesiją atidarė prezidiumo pir 
mininkas St. Barzdukas, kuris 
paskaitė ir invokaciją, negalė
jus atvykti kun. Pr. Garšvai 
iš Chicagos.

Po gausių sveikinimų, prasi
dėjo pranešimai, kaip pačio Ta- 

i rybos prezidiumo, Centro val- 
1 dybos, taip ir jos atskirųjų in
stitucijų vadovų. Atrodė, kad 
čia jau būtų pats laikas pradė
ti kibti vieni kitiems į atlapus. 
(Bent šitaip meilingai prana
šavo vienas Chicagos dienraš
tis...) Bet kur tau — visi kal
ba rimtai, giliai, apgalvotai, 
nesispiaudo ugnimi ir smala... Ir 
visų švarkų atlapai sveiki. Čia, 
brač tau ne ta raštinė, kur 
prezidentinius delegatus dikta- 
tūriškai renka, kumščiais sta
lus daužo ir vieni kitus už no- I
sies meilingai vedžioja... ,

* 1
Dalykus bestebint prie spau

dos stalo, kartais ima ir apnin
ką negeros mįslės bei pikti pa
geidimai. Žinoma, būtų links
miau ir patogiau, kad bendruo- 
menininkai beseimavodami imtų 
ir susipeštų... Kad nors balsą 
pakeltų, garsiau tarpusavy im
tų rokuotis, apie dalykus viso
kius šaukte pašauktų... Links
miau visiems būtų... Bet kur 
tau! Visi kalba tyliai, taip sa- i 
kant, kultūringai. Jeigu trupu- | 
tį ir apsisvaido, tai tik ryžių1 
grūdeliais. Ir taip netapo kūnu i 

i ano laikraščio pranašautosios, 
! linksmybės...

Buvo nemažai paklausimų da
bartinei Centro valdybai, ką šio 
i ji jau valiojo nuveikti per savo i

Hollywoodo aktorius Robinson, sukant filmą Afrikoje, susirgo. 
Jis: po širdies atakos paguldytas Princesės Elizabethos ligoninėje 
Nairobi, Kenija, čia aktorius matyti bekalbąs prieš susirgimą su 
dviem vietos gyventojom. (UPI)

KAI BALTIEJI RŪMAI 

DREBĖJO...

Aprašymai dalykų gerų ir prastų

Ir tai minutė į minutę... Pagal 
jo pranešimą, lituanistinių pa
mokų dėstymas yra išguitas į 

1 tamsius ir drėgnus rūsius, ankš 
tas ir karštas palėpes arba kur 
nors už scenos užkulisių... Todėl 
jaunieji lietuviukai ir vengią li
tuanistinių mokslų. Žinoma, tai 

.graudu... Todėl prelegentas ir 
siūlė statyti nuosavas lituanis
tines mokyklas. Ne tik Chica
goje, bet ir visame krašte, kur 
tik yra lietuvių kolonijos.

žinoma, projektas dieviškas. 
Tik maža bėdelė — jis dabar 
dėl biednystės neįgyvendina
mas. Gal jį reikėtų atidėti atei
čiai, kai dabartiniai visi lietu
vybės entuziastai ir apaštalai 
išmirs, o ateityje jų šioje lietu
viškoje ašarų pakalnėje nebe- 
atsiras nė vieno. Tada tos bė
dos savaime atpuls ir stosis ra
mybė...

*
Lietuvių Bendruomenės kul

tūrinės ir politinės veiklos Lie
tuvos laisvės kovoje klausimu 
savo referatus skaitė 'trys pre
legentai : J. J. Bachunas, dr. 
Alg. Nasvytis ir LB Chicagos

Birželio 2-3 dienomis Cleve- būtąjį laiką? Iš išvardijamų pro
landė įvyko JAV LB III Tary- jektų, kuriuos reikia gyvenime
bos antroji sesija. Suvažiavo įgyvendinti, atrodė, jogei dabar Apygardos pirm. K. Drunga.
iš viso krašto bene dvidešimts tinė centro vadovybė yra pavel-1 ... . , .v „ , . . ± . . . . , . Vienas jų klausytojus is nau-sesi Tarybos nariai. Dalis dėl dėjusi stambu visokių darbų . ...... A .i .v • i „ jo didžiai nustebino naujomisdidelių nuotolių, ligų ar kitų palikimą is savo pirmtakų. Da- (< ...... .
.. .. . ; t- ■ zs . i-,, • sensacijomis iš vykusios nuozpriežasėių atvykti negalėjo. Se-, bartmis Centro valdybos pir-

sija vyko svetinguose Čiurlio
nio namuose. Buvo daug sve
čių.

Lietuvių Bendruomenės Tary
ba šioje šalyje yra aukščiausias

mininkas J. Jasaitis yra vyrąs 
iš tų, kurie nemoka mikčioti: 
atsako aiškiai ir trumpai — tas 
jau padaryta, tas daroma, tas 
dar nepradėta daryti! žodžiu,

miosios kovos užkulisų dėl tos 
nelaimingosios prezidentinės de 
legacijos sutvėrimo. Kaip dabar 
esą patirta, Baltųjų Rūmų pa 
reigūnai visą laiką drebėję, kad 
prezidento akyvaizdoje lietuviai 
savo tarpe nesusimuštų...

Sūdna diena, daugiau nieko...
Alb. V-nas

i Bendruomenės organas. Todėl į pakiausėjai atsakymą gauna 
(prieš jos rūstybę akis į akį garsų, bet ne skaudų — kaip 
i sesijoje turi stoti visi kiti: Cent ’ su kailinių rankove. Pats pirmi- 
ro Valdyba su pačiu pirminin- ’ ninkaujantis St. Barzdukas ar- i 

i ku ir visomis savo pagelbinėmis ba du jo vicepirmininkai A. Mi- 
i institucijomis. Ne tik stoti akis kulskis ir dr. A. Nasvytis būti- 
į akį, bet ir visų atliktųjų ge- nai dar paklausia paklausėjo: 
rųjų ir blogųjų darbų ataskai-

I

— Liga, alkis, skurdas, nusi
vylimas, mirtis skaidrina žmo- 

— Ar tamsta patenkintas at- SU, jeigu jis sugeba tai išken-
tą sąžiningai atiduoti. ! sakymu?

* ] — Nugi, šiur... Kaip čia bū-
Prie didžiojo stalo 10 vai. isi nepatenkintas...

punktualiai susėdo visas Tary- i 1 Paskutinioji Centro valdyba i

tėti Kalvarijos Kankinio dva
sioje. Jis tampa tada tuo, kuo 
turi būti — Dievo žmogumi.

—Dr. K. Cirtaūtas
bos prezidiumas su savo pir- visus savo darbus’ 0 baugiausiai
mininku St. Barzduku priešaky
je ir savuoju sekretoriatu. (Čia 
būtinai turiu pažymėti, kas man 
labiausiai krito į akį: sekreto-

Viriterių mėtų mirties 
sukaktis

būsimųjų atliktųjų darbų pla
nus ir projektus dabartinei vai 
dybai perdavė tokiais žodžiais: 
“Rytmečio ruoša baigta — lau-

rėš buvo labai dailios). Kairė- ,kia dienos darbas”’ (“Draugas“ 
je sėdėjo III-ji JAV LB Cent- laPknci° 16> 1961).

. Žiniar šešerių. metų planavi
mus ir ruošą per pusmetį atlik
ti ne visai įmanoma. Bet svar
biausia, kad Bendruomenė yra 
savo kelyje ir juo drąsiai ei
na, nes žino, kur eina.

Sekė ir LB centrinių institu
cijų pranešimai. Iš jų, žinoma, 
“neįdomiausias’’ buvo Centro 
vaidybos ižd. Z. Dailidkos pra
nešimas apie finansus. Gal būt, 
kad ir gerai, jogei Bendruome
nė yra biedna. Kad turėtų daug 
pinigų, tai, ko gero, Bendruo
menė dar ir Altą nuverstų iš 
koto... G dabar prieš vėją ne
papūsi, nes Altas yra didžiai 
bagotas. O kaip iš senobės ži
nome — kieno valdžia, to ir tei
sybė.

Išties, įdomus buvo Švietimo ! 
Tarybos pirmininko J. Ignato- , 
nio pranešimas. Jisai buvo pa- ! 
sirengęs kalbėti keletą valan
dų, bet nenaudėliai jam nusky- 
Įrė kalbėti tik pusę valandos.

A. A.

Wil liam
Bukaveckas

( B U K O F F )
Gyv. New Buffalo, Mich., c 
anksčiau gyv. 18-tos apylin

kėje, Chicagoje.
.Jau suėjo vi&neri metai 

kai negailestinga mirtis at 
skvrė iš mūsų tarpo mylima 
vyra ir tėvą, kurio netekome
1961 m. birželio 20 dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžina ra- 
mvbę.

Už jo sielą užprašytos šv. 
Mišios su egzekvijomis bir
želio 26 dieną 7:45 vai. ryto 
Dievo Apvaizdos parap. baž
nyčioje.

Maloniai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta- 
mus dalyvauti šiose pamal
dose1 ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. William Bu- 
kavecko sielą.

Nuliūdę lieka: Žmona, Gra
silda (Genotikė), duktė Nan- 
Čy Zelmanski, žentas Zyg- 

mund. anūkai ir kt. giminės.

A f JI
BARBORA ROMANAUSKAS 

KisiEucre
Gyveno Mihvaukee, IVisconšin 

Anksčiau gyveno Chicagoje — Bridgeporte
Mirė birželio 21 d., 1962, 1:30 vai. ryto, sulaukus puses 

amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Raseinių apsk., Tytuvėnų 
parap., Pavagailių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime1 duktė Ida Šiem, žentas 
Kenneth, 2 anūkės: Judy ir Linda, brolis Kazimieras Kisie
lius, sesers sūnūs: Kazimieras, Bruno ir Viktoras Pilipauskai 
ir jų šeimos ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko 2 seserys — Uršulė ir Antosė Kisieliūtės.

Priklausė Chicagos Liet. Draugijai.
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 6 vai. vak. Lackatvicz 

koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 25 d., iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta. į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: DUKTĖ, ŽENTAS IR ANŪKES
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawiez. Tel. RiE 7-1213

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 23 d.

KVIEČIAME Į GAMTĄ

! Perkentę ilgą ir šaltą žiemą, 
pagaliau džiaugiamės žaviu pa
vasariu. Kurgi galima to pava
sario grožį geriau pajusti kaip 
laukuose, miškuose bei soduo- 

! se.

i Tėvų marijonų gegužinė pik- 
. nikas įvyksta kaip tik pačiame 
j gražiausiame laike, t. y. birže- 
, lio 24 d., t. m. sode Hinsdale.
: Tad visus kviečiame pabūti gra 
žioje gamtoje. Kas neturi savo 
transportaeijos, galės vykti su 
autobusais. Autobusai išeis 12 
vai. nuo lietuviškų bažnyčių— 
Marąuette Park, Cicero, Bridge 
porto ir Town of Lake.

1963 m. sueina 50 metų kaip 
tėvai marijonai atvyko į šį kra 
štą ir pradėjo savo darbuotę

Chicagoje. Toji 50 metų sukak
tis bus minima iškilmingu ban
ketu, miesto centro viešbutyje, 
balandžio 28 d. Kitas organiza
cijas prašome atkreipti dėmesį, 
kad parengimai nesutaptų. S.

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu
Kataliką? Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BBADDOCKS 

KiekivCną sekmadienį nuo 
1:30 Iki 2:00 vai. o. p.

Visais reikalais kreipkitčs šiuo ad
resu: Iiithoanian Oatkolic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock,

Pennsylvania.

O’KEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET

Su pasididžiavimu praneša, kad ių naujas 
£ įįMT ■ & 55V rv GENERAL SALES MANAGER O 61

COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
P E T E R P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVĖ.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BI 2-1700

A. -f A.

POVILAS PESKARSKIS
Gyveno London, Ont., Canada

Mirė birželio 20 d., 1962, 2 vai. p. p., sulaukęs <57 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš Rokiškio apskr., Zopiškių 
parap., Ryšių kaimo. Kanadoje išgyveno 39 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Magdalena, motina 
Urlšūla, brolis Adolfas, 3 seserys: Adela Shimaniėne su šei
ma., Amelija Kopaitienė (Argentinoje) su šeima ir Veronika 
Peškarskytė, teta Marijona Valskis, kuri rūpinasi laidotuvė
mis Chicagoje, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J- Ridiko koplyčioje, 3354 South 
Halsted St. Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 25 d., iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdus ŽMONA IR KITI GIMINES
Laidotuvių direkt. P. J. Ridikas, tel. YArds 7-1911

A. -f- A.
JOHN C. JACOBS

JOKUBAUSKAS
Gyveno 837 W. 34th Place. Tel. 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 Marcella (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.

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

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

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

A. f A.

URSULA LAZAUSKAS
(URBONAITE)

Pagal pirmą vyrą Paukštis
Gyveųo 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 
Willi-am Urbon, brolienė Anna ir šeima, sesers vaikai: 
Charles Genis, jo žmona Mari© ir šeima; Bernice Stegwell, 
jos vyras Stanley ir šeima; Charles Urbon, jo žmona Martha 
ir šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. Ęudeikio koplyčioje, 4330 
South California Avenue. Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
birželio 25 dieną. Iš koplyčios 9 valandą 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 nulydėtą 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.



B DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 23 d. Jaunieji mokosi muzikos

X Emilijos Miciūnaitės-Struck, 
ALRK Moterų sąjungos 46 kp. 
sekretorės, tėveliai, ateinantį 
rudenį minės savo vedybinių 50 
metų jubiliejų. Sukaktuvininkų 
sūnus yra kun. A. Miciūnas, 
MIC.

X Lietuvos Vyčių choras bir 
želio 24 d. 110 v. r. šv. Širdies 
bažnyčioje Melrose Parke gie
dos šv. mišių metu. Šias specia
lias pamaldas suorganizavo L. 
Bendruomenės Melrose Parko 
apylinkės valdyba. Pamaldų in
tencija yra Lietuvos laisvė ir 
Sibiro tremtinių kančių prisimi
nimas. Chorui diriguoja muzi
kas Faustas Strolia, o solo par
tiją išpildys solistė Alvina Gie
draitienė. Vyčių choras turi dar 
užplanavęs 2 pasirodymus arti
miausiu metu taip, kad apie 
atostogas neturi laiko galvoti.

X Leonas Radvila, šį pava
sarį baigęs Illinois Institute of 
Technology ir gavęs statybos 
inžinieriaus bakalauro laipsnį, 
išvyko į kariuomenę. Jau studi 
juodamas, L. Radvila dirbo 
apie metus laiko savo specia
lybėje vienoje žymioje staty
bos bendrovėje Chicagoje, o 
taip pat aktyviai dalyvavo stu
dentų ateitininkų sąjungoje bei 
Grandies korporacijoje. Jauna
sis inžinierius yra gimęs Kau
ne, Lietuvoje. Į Ameriką atvy
ko su tėvais 1950 metais.

X LSK Lituaniea — Adria
futbolo rungtynės įvyks šį sek
madienį 2 vai. p. p. Marąuette 
Park aikštėj.

X Illinois Lietuvių Gydyto
jų d-jos suvažiavimas įvyksta 
šį sekmadienį Congress Pick 
viešbuty. Ta proga 5:30 v. p. 
p. Florentine salėj įvyksta va
karienė - pobūvis, kurio metu 
programą išpildys sol. Janina 
Šalnienė, jai akompanuos Al. 
Vasaitis. Po to bus šokiai, gro
jant E. Fisher orkestrui. Tiki
masi, kad atsilankys daug lie
tuvių gydytojų ir svečių.

X Dėmesio! Telefonas 436 
3698! Jono Kutkos ir Klemo 
Jurgėlos gazolino stoties, 1934 
W. 59 St., pakeistas telefonas: 
Dabar reikia šaukti 436-3698.

Be to, atliekami visi auto 
mašinų pataisymų darbai, taip 
pat išlyginimai ir nudažymai. 
Nuolatiniem klientam duoda 
nuolaidą nuo galiono gazolino 2 
centai. (Sk.)

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 lauže. 
Po laužo ruošiami šokiai. Visi 
kviečiami dalyvauti. (Pr.)

X Jonas Andrišiūnas, 700 
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 Didysis Tėvų Marijonų 
Rėmėjų piknikas įvyksta rytoj, 
šv. Jono šventėje, birželio 24 
d. Tai bus Marijonų seminari
jos sodybose, kuri yra prie 
route 83 iri 63 gatvė, Claren- 
don Hills, III. Pradžia 1 v. p. p. 
Jei lytų, viskas vyksta semina
rijos didžiose salėse. Vis vien 
piknikas bus, nes visi skyriai 
yra seniai pasiruošę. Pelnas ski 
riamas K. K. Laivą palaikyti.

X Balfo Marąuette Parko 5 
sk. valdyba prie lietuvių para
pijos bažnyčios birželio 10 d. 
surinko 1,025.51 dol. Balfo 
skyrius dėkingas prel. J. Paš- 
kui už leidimą rinkliavai ir vi
siems aukojusiems. Šiais me
tais 5 sk. valdybą sudaro pirm. 
—Liudas Naglius, vicepirm.
— Kostas Repšys, sekr. — An
tanas Kareiva, kas. — Jonas 
Demereckis, fin. sekr. — Julius 
Vepštas, valdybos narys — Ka
zys Rožanskas.

X čiurlionies Meno galerija 
susilaukė Kęstučio Zapkaus dai 
lės darbų parodos lankytojų 
tarpe, žymių amerikiečių meno 
kritikų, meno galerijų savinin
kų, Meno Instituto profesorių
- instruktorių ir meno mėgėjų. 
Jų tarpe buvo žymus pirmau
jančių meno galerijų savininkas 
Chicagoje ir New Yorke Allen 
Frumkin, kuris pareiškė didelį 
susidomėjimą Kęstučio tapi
mais ir užmezgė su juo ryšius 
dėl jo darbų. Iš kritikų buvo 
Hoffman ir F. Schulge.

Paroda tęsis iki birželio 24 
d. 10 v. v., ja rūpinasi Akad. 
Skautų s-ga.

X Moterų Sąjungos 67-tos 
kuopos pirm. Kotr. Jančienė 
iškėlė skanias vaišes po kuopos 
susirinkimo, savo dukrelės Es- 
tellės gimtadienio proga. Estelle 
yra kuopos iždininkė. Kadangi 
birželio mėn. ir Virg. Shimkus 
turi gimtadienį, tad ir ji atne
šė tortą. Sugiedota Ilgiausių 
metų. Narės susirinks po vasa
ros atostogų, tik rugsėjo mėn. 
Tad palinkėta visoms gražiai 
praleisti vasarą.

X D. L. Kun. Vytauto Chi
cagos lietuvių šaulių kuopos 
meninė grupė atliks programą 
per Joninių laužą, Wisc., lietu
vių šaulių kuopos rengiamam 
joninių lauže, kuris įvyks birž. 
23 d. tarp Kenoshos ir Racine, 
prie 32 kelio. Laužo pradžia 
pavakary.

X Antanina Juškienė, 3347 
i S. Lituaniea Av., žinoma Bridge 
porto veikėja ir nepamainoma 
šeimininkė įvairiuose parengi
muose, gerų darbų rengėja, 
birželio 13 d. šventė savo var
duves ir ta proga iškėlė šau
nias vaišes. Dalyvavo daug sve 
čių, jų tarpe ir kun. dr. Prun
skis. Visi palinkėjo Antaninai 
Juškienei ilgiausių ir sveikiau
sių metų.

x Kazimieras Kantautas, se 
nas Melrose Park lietuvių vei
kėjas, jau keturios savaitės 
kaip serga savo namuose, 903 
—20 Avė. Iki šiol jisai gerai 
laikėsi, nors turi apie 85 metų 
amžiaus. Vietos lietuviai prašo
mi ligonį aplankyti.

X Kas keliauti; birželio pas
kutinėmis ar liepos pirmomis 
dienomis Bostono, New Yorko 
ar aplamai rytinio pakraščio 
kryptimi ir turėtų mašinoje 
vieną laisvą vietą, tepaskambi- 
na “Draugui’’ tel. LU 5-9500 
arba vakarais tel. 776-9275.

(Pr.)

X Tūkstančius dolerių lig 
šiol mokėdavo žmonės už viso 
buto vėsinimą. Gradinskas par
duoda Emerson vėsintuvus vi
sam butui už labai žemą kainą. 
2512 W. 47th St., FR 6-1998.

(Sk.)

X Victor A. šatūnas, 6519 
S. Washtenaw, policijos vado 
Orlando Wilson buvo pakeltas į 
leitenanto laipsnį.

Giedros Korporacijos metinės šventė:, proga, birželio 17 d., 
ir vyr. giedrininkių atstovėmis prie T. marijonų koplyčios.

dalis korporančių su savo dv. vadovu 
(Nuotr. R. Žukauskaitės)

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
JAUNO KUNIGO PRIMICI

JOS
Kun. Arthur J. Rosinski, Ma 

ryknoll vienuolyno narys, buvo 
įšventintas kunigu birželio 9 d. 
New Yorke. Į tas iškilmes bu
vo suvažiavę kun. Arthur mo 
tinėlė Liudvika, broliai Ričar
das ir Valdemaras, sesuo Rita 
ir pusbrolis M. Medeišis. Gaila, 
kad tos svarbios dienos nesu
laukė kunigo tėvelis, miręs 
prieš kelis metus.

Kun. Arthur J. Rosinski pri
micijos įvyks Chicagoje, sek
madienį, birželio 24 d. 12:15 v. 
Šv. Teodoro bažnyčioje, 6200 
So. Paulina St. Iškilmėse jam 
asistuos kun. J. Vyšniauskas, 
kun. D. Juška ir kun. L. Pet
kus. Naujasis kunigas yra gi
męs Chicagoj, lankęs Šv. Kry
žiaus par. mokyklą, paskiau De 
Paul universitetą.

Po iškilmingų šventų mišių 
St. Theodore parapijos svetai
nėje įvyks naujo kunigo pa
gerbimo banketas, kur yra su
kviesta keletą šimtų žmonių.

Naujo kunigo A. Rosinski 
motina Josepha Rosinski gyve
na 6536 S. Paulina St., Chica
go, III. B.
NAUJA LIETUVOS OPEROS 

VALDYBA
Chicagos Lietuvių Opera bai

gė savo dainavimo sezoną ir 
birželio 15 d. savo metiniame 
susirinkime aptarė buvusio se
zono darbus ir priėmė sekančio 
sezono veiklos planą. Naujon 
valdybon išrinkti 9 asmenys, 
kurie jau pasiskirstė pareigo
mis šiaip: valdybos pirminin
kas yra Vytautas Radžius, pir
mininko pavaduotojas Algirdas 
Trinkūnas, vicepirmininkai •— 
Margarita Momkienė ir Vladas 
Stropus, sekretoriai — Aldona 
Barkauskaitė ir Vilius Juška, 

i iždininkas — Vytautas Kupci- 
! kevičius, ižd. asistentė — Sofi- 
i ja Džiugienė, valdybos narys 
1 ypatingiems reikalams — Bro- 
; nius Mačiukevičius. Revizijos 
komisijon išrinkti: Jonas Moc- 
kaitis, Rūta Graužinienė ir An
tanas Grina. Sekantį veiklos se 

i zoną opera pradeda rugsėjo 7 
d. Jaunimo Centre.

X Portlande paminklinis kry 
žilis šventinamas rytoj, birže
lio 24 d. Paminklo šventinimą 
atliks vysk. V. Brizgys. Skolų 

! sumažinimui aukų vis dar gau- 
| narna, bet laukiama ir daugiau 
Pereitą savaitę aukojo inž. Po
vilas Gylys $100 iš Olympia, 
Wash.

Aukas siųsti: Standard Fe- 
deral Savings, 4192 Archer Av., 
Chicago 32, III., sąskaita 94172, 
arba Rev. P. Baltrum as, 516 

IW. Burnisde Avė., Portland 9, 
Oregon.

SESERŲ RĖMĖJŲ CENTRO 
SUSIRINKIMAS

Šv. Kazimiero Seserų Rėmė
jų Centro susirinkimas buvo 
birželio 17 d. Pirmininkavo A. 
Nausėda, sekr. M. Stankus.

Marąuette Park, Brighton 
Park, Bridgeport, Town of La
ke, West Side pirmininkės pa
darė pranešimus iš skyrių 
veiklos.

Moderatorė seselė padarė pra 
nešimą iš seimo.

Didysis metinis bunko bus 
spalio 21 d. Maria Aukštesnįo- 
sios mokyklos patalpose. Lai
mėjimų knygutės jau išdalin
tos. Įėjimo dovanas galima at
vežti dabar į motinišką namą, 
nes sekantis susirinkimas bus 
tik rugsėjo 16 d.

Seselių kapelionas kun. A. Za 
karauskas atsiuntė laišką, pade 
kodamas Centro Valdybai už 
pasveikinimą ir dovaną jo var
dadienio proga.

Motinų klubai yra kiekvienoj 
parapijoj, kurie veikė vaikučių 
ir seselių naudai. Buvo pasiūly
ta Centro atstovių, kad Motinų 
klubo narės, vaikams baigus 
mokyklą, įrašytų juos į Šv. Ka
zimiero rėmėjų skyrių, įmokė- 

’ damos 1 dol. metams.

Šv. Kazimiero Rėmėjų Cent
ras duoda stipendijas kiekvie
nais metais mergaitėms, kurių 
motinos priklauso rėmėjų sky
riams. Ona Ivinskaitė

BAIGĖ KONSERVATORIJĄ

Birželio 17 d. Orchestra Hali 
Chicago Conservatory College 
suruošė iškilmingą aktą 1962 
m. klasės baigusiems abiturien
tams. Vakare Mr. R. Anderson 
pradėjo programą, su vargo
nais techniškai švariai atlikęs 
Bacho “Toccata and Fugue in 
D minor”. Po to, jam grojant 
“Coronation March” iš “Le Pro 

I phete” — Meyerbeer, į salę iš
kilmingai įžygiavo abiturientai

studentai, kurių pirmoji buvo 
t sol. G. Antanaitytė. Suėjus prie 
scenos, ji taipgi pirmoji buvo 
iškviesta į scena atsiimti baka
lauro diplomą. Publika baigu
sius sutiko gausiais aplodismen 
tais.

Gavusiųjų bakalaurą sąraše
!yra pažymėta Vali ja Meilins
Bumbulis (bent iš pavardės rei 
kia spėti, jog lietuvaitė), kuri 

I šventėje nedalyvavo.
; Iš programos matyti, kad ba- 
i kalaurus gavo 16 asmenų, ma- 
' gistro laipsnį — 4 asmenys.
’ Po iškilmingosios dalies sekė 
koncertas. Jame dalyvavo: sim
foninis orkestras (iš 40 asm.), 
ir atskiri įvairūs solistai (for
tepijonas, smuikas, klarnetas, 

i dainavimas). Ypatingą dėmesio 
pagarbą užsitarnavo pianistas 
tėvas jėzuitas Leslie J. Schnie- 
rer, kuris simf. orkestrui pri
tariant, paskambino (temoje 

' “Dies irae) “Totentanz” — Fr. 
Liszt. Salė triukšmingu plojimu 
ir ovacijomis jį net tris syk 
iškvietė į sceną.. Simf. orkest
rui dirigavo George Lavvner.

J. Brt.

PASISEKĘS VAIKI) FESTI
VALIS CHICAGOJE

Birželio 17 d., iš pat ryto į
Marąuette parko aikštę Chica
goje rinkosi iš visų miesto pa
kraščių tėvai su savo vaiku
čiais į Alvudo ruošiamą vaikų 
festivalį. Valdybos nariai kaip 
dr. J. Adomavičius, dr. O. Vaš- 
kevičiūtė, E. Pakalniškienė ir 
kiti laukė svečių su gražiu pa
siruošimu. Inž. Slabokas ir Ju
rėnas pagamino 300 vaikų žai
dimams reikalingų lankelių, lie
tuviškų vėliavėlių — Jonė Paš- 
kienė ir Jonė Bružienė. Prieš 
festivalio pradžią įvyko vaikų 
paradas, kurį vedė mok. M. Pė- 
teraitienė ir Paškienė, pade
dant mok. V. Melavickienei, A. 
Acelinienei, A. Kirvaitytei, Z.

Naujosios Giedros korp. narės, birž. 17 d. gavusios spalvas. Iš k. 
j d.: Nijole Krištolaitytė, Danutė Kriaučeliūnaitė, Raminta Ru- 
daitytė, Vita Čerškutė, Donata Karnauskaitė ir Ona Eringytė.

Nuotr. R. Žukauskaitės

Pirmasis didelis pianistas, 
kuris apkeliavo visas Europos 
sostines, buvo aštuonerių metų 
vaikas. Jis vadinosi — Mozar- 
tas. Nuo jo muzikos pedagogi
ka įsitikina, kad pasiekti pia- 
nistinio profesionalumo reikia 
pradėti mokytis nuo 6 metų ir 
tęsti intensyviai iki 20 m. am
žiaus. Kas tuo laikotarpiu pa
vyksta pasisavinti (techniką, 
muzikalinę atmintį), tas pasi
lieka visam laikui. Vėliau pia
nistas bręsta daugiau vidiniai: 
interpretacija, savarankišku
mas.

Kompozitoriaus VI. Jakubė- 
no mokinių koncerte (birželio 
9 d. Jaunimo Centre) buvo ga
lima stebėti lyg pianisto kelią 
nuo ką tik pradedančio mokinio 
iki toli pažengusio Alvydo Va- 
saičio. Pirmoje dalyje pasirodė 
jauniausieji: Danutė Gaižiūnai- 
tė, Alenskas, Rima Krutulytė, 
Audronė Pavilčiūtė, Alma Kur- 
šiūtė, Aleksandras Pakalniškis, 
Maron Gudenas, Aldona Zails- 
kaitė, Kristina Lauraitė, Birutė 
Mackevičiūtė, Danutė Paukšty
tė, Rita Vileišytė, Vita Ruibytė, 
Dalia Valatkaitytė, Aldona Ta
mošiūnaitė, Vaidevutis Žemai
tis, Gražina Bičiūnaitė, Ramū
nas Krikštopaitis. Visi jie gerai 
pasiruošę, ritmiškai, disciplinuo 
tai ir švariai su mažomis išim
timis paskambino Beethoveną, 
Mocartą, Griegą, Zdanių ir kt.

Antroje koncerto daly — Da
lius Liaugminas, Audronė Les- 
niauskaitė ir Mirga Pakalnišky
tė parodė gerą metų pažangą. 
Teresė Pautieniūtė suprato 
Brahmso “Intermezzo’’ muzi
kos nuotaiką, tik gaila, kad su
trumpino veikalą. Hanka Gir- 
vainytė Chopino valsą paskam
bino lygia technika. Daiva Ma- 
tulionytė — mažiausia tarpe 
“suaugusių” atrodo labai gabi 
ir Griego “Pavasariui” ji atne
šė puikią ir ryškią melodiją. 
Valdis Petrovs turi gerą tech
niką, švelnų mozartišką užgavi- 
mą, bet suklupo, nors labai ne
žymiai. Rita Jaraitė Chopino 
baladę atliko efektingai, bet 
pasitaikė kai kurių praleidimų. 
Mykolas Drunga suprato Beet
hoveno sonatos (op. 10) stilių.

■ Jis skambino “stipriai ir grei
tai”, bet ne taip švariai, kaip 
reikėtų reikalauti iš mokinio, 
kuris jau yra laimėjęs dvi pre
mijas.

Alvydas Vasaitis — geriau

Juškevičienei. Pirm. E. Pakal
niškienė per mikrofoną pasvei
kino tėvus, vaikus ir svečius ir 
palinkėjo, kad ir ateityje pana
šūs subuvimai išlaikytų lietu
viškumą. Amerikos himną gie
dojo sol. G. Mačytė, o Lietuvos 
— visa susirinkusi publika. Mal 
dą (žodžiai poeto J. Minelgos) 
skaitė mokls. A. Pakalniškis.

Po šių ceremonijų buvo atlik
ti gražūs plastiniai ir ritminiai 
pratimai — Leiskit į tėvynę, 
Lietuva brangi, Ar aš tau sese 
nesakiau ir kt., pritariant akor
deonu muz. F. Stroliai. Vėliau 
vaikai deklamavo eilėraščius, 
skirtus partizanų prisiminimui. 
Būdingiausi, tai 3 m. I. Gečifl- 
tės, R. Lukoševičiūtės, R. Paš- 
kutės, A. Žygo ir kt. Birželio 
įvykio minėjimui prisiminti ei
lėraščius skaitė Šv. Kryžiaus 
lituanistinės mokyklos mokinės 
I. Markonytė ir L. Petrauskai
tė. Tautiškus žaidimus su vai
kais labai gražiai pravedė visos 
mokytojos. Vėliau buvo atlikti 
įdomūs lauko skautiški žaidi
mai, kuriems vadovavo Z. Juš
kevičienė, padedant kitoms mo
kytojoms, su vaizdumo prie
mone lietuvišku žemėlapiu. Čia 
premijas laimėjo: I vietą Ma
rytė Eivaitė, II—Danutė Over- 
lingaitė ir III — Danutė Ruo- 
kytė. Sutemus parodyti filmai.

Magd. Šulaitiene
L letv

knv

sias to koncerto pianistas. Pa
lyginus su pernykščiu Liszto 
koncertu, būtų galima sakyti, 
kad šį kartą jo programa kuk
lesnė, bet jis Chopino “Improm 
tu, scherco” atliko su pianisti- 
ne technika, bet dramatine 
energija, nors lyriniuose epizo
duose norėtųsi daugiau švelnu
mo, dainavimo. Pianistui svar
bu turėti plačią sielą, sudėtingą 
charakterių energiją, bet nie
kad neišeiti iš vidaus paprastu
mo. Nėra abejonės, kad Vasai
tis — talentingas pianistas ir 
rimtai pažiūi is į tolimesnį sa
vo tobulėjimą. B. Ch.

CHICAGOS ŽINIOS
LENKŲ ORKESTRUI NELEIS 

( ROTI
Chicagos muzikantų unija ne 

duoda leidimo penkių vyrų or
kestrui iš Lenkijos, groti Suther 
land kavinėj, 4653 Drexel blvd. 
Orkestro vardas yra Varšuvos 
griovėjai. Jie yra groję New 
Yorke ir Bostone.

PIGIAU PARDUOS BILIETUS 
Į MUGĘ

Tarptautinės pramonės mugė 
vyks McCormick salėje liepos 
25 iki rugp. 12 d. To proga 900 
krautuvių, išsimėčiusių visose 
miesto dalyse, papiginta kaina 
pardavinės mugės bilietus.

DĖL $2.50 ATSISAKĖ PŪSTI 
FAGOTĄ

Chicagos simfoninio orkestro 
pirmasis fagotininkas Leonard 
Sharrow atsisakė dalyvauti Ra
vima parko vasariniuose kon
certuose, nes nesusitaiko su 
rengėjais dėl $2.50. Jis nori 
gauti $345 į savaitę vieton siū
lomų $342.50. Sharow sakosi, 
kad jam tai ne pinigų, bet prin 
cipo dalykas. Jo vietą užims ki
tas fagotininkas.
PADEGTAS KITAS RESTO

RANAS
Naujai atremontuota ir prieš 

kelis mėnesius atidaryta val
gykla, Oak Forest Diner, 5112 
W. 159 gt., sudegė iki žemės. 
Nuostolių padaryta $50,000. Ug 
niagesių vadas teigia, kad res
toranas buvo padegtas. Tai jau 
kelintas restoranas, kuris Chi
cagos rajone per paskutines 
savaites buvo arba padegtas 
arba bombomis susprogdintas.

KAS KĄ IR KUR
— SUDRIKO radijo programos

pasiklausykite sekmadienį iš sto
ties WHFC, 1450 kil. nuo 2 iki 
2:30 vai. p . p. Girdėsite gražių 
lietuviškų dainų ir muzikos. Taip
gi bus mįslių konkursas. Budrike 
krautuvė per vasarą sekmadie- 
niais bus uždaryta. — Praneš.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

Vyrai klystkeliuose
šiuo pavadinimu nauja knyga 

tik ką išėjo iš spaudos. Veikalas 
turi 305 puslapius, parašytas leng
vu, patraukliu stiliumi. Jame at- 
skelidžiami eilės įžymybių, vidaus 
išgyvenimai, sielos kovos, juoda 
neviltis bei netikrumas gyveni
mo klystkeliuose ir pergyventas 
džiaugsmas, atradus tikrąją gyve
nimo prasmę. Knyga apima ke
liasdešimt rašytojų, mokslininkų, 
menininkų, valstybininkų, karių, 
laikraštininkų, muzikų, gydytojų, 
architektų, psichiatrų ir kitų gar
siųjų, kurie čia perteikiamuose 
savo atsiminimuose atskleidžia sa
vo intymius sielos nuotykius. Tai 
istorinės tikrovės, psichologinės 
įtampos ir skaidraus pasiekto 
džiaugsmo knyga. Knygos auto
rius Juozas Prunskis, kalbėdamas 
faktais ir vaizdais, lyg ekrane 
duoda intriguojančią besiblaškan
čių ir ieškančių sielų pergyvenimų 
pynę. Knyga kainuoja $3.00. Gau
nama “DRAUGE”.

Lea i




