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Prancūzija kuria savo atomine jėga ŠEN. HRUSKA SU LIETUVIAIS

Prezidentas de Gaulle prašo 

lesų atomo fabrikui
Planas Prancūziją įvesti į atominį klubą

PARYŽIUS. — Prezidentas 
de Gaulle su savo kabinetu nu
tarė prašyti naujų lėšų ypatin
gai išlaidingam atominiam fab
rikui, kurs paruoš uranijų 235, 
tinkamą vandenilio bomboms, 
kurias gali nešti lėktuvai ir ra
ketos. Jeigu parlamentas priims 
šį įstatymą, Prancūzija 2-4 me 
tų laikotarpyje jau turės savo 
vandenilio bombas, kaip jas tu
ri Jungtinės Amerikos Vals
tybės, Sovietų Sąjunga ir Bri
tanija.

De Gaulle politiką atstovau
jąs laikraštis “Candide” rašo, 
kad Prancūzija nesirūpins su
kurti tokios atominės jėgos, ku
ri neutralizuotų Sovietų kari
nius taikinius. Laikraštis mano, 
kad jau tokia jėga, kuri galėtų 
sunaikinti apie 20,000,000 So
vietų Sąjungos gyventojų, jau 
Rusiją pakankamai atbaidytų 
nuo rizikos kariauti su Prancū
zija; nors, anot laikraščio, Ru-

Reikšmingas kardinolo 
Višinskio žodis, 

pasakytas lenkams
VARŠUVA. — Daugiau negu

150 tūkstančių tikinčiųjų buvo 
susirinkę prie Šv. Onos bažny
čios Varšuvoje išklausyti Len
kijos primo kardinolo Višinskio 
pamokslo ketvirtadienį po iškil
mingos Dievo Kūno procesijos.

“Toks gausus tikinčiųjų da
lyvavimas Devintinių iškilmėse 
visoje Lenkijoje, — kalbėjo 
tarp kitko kardinolas, — išreiš
kia įsitikinimą, kad dvasia yra 
aukštesnė už materiją, kad dva
sia yra sukūrusi materiją.

Kardinolas Višinskis ypatin
gai dėkojo jaunimui, kuris ne
paisydamas pavojų, drąsiai iš
reiškė pagarbą ir meilę Eucha
ristiniam Kristui. Kvietė visus 
nešti Dievo žodį ir Dievo dva
sią į šeimas, į savo namus, kad 
ji ir toliau teiktų palaimą len
kų tautai, kaip ją teikė per 
tūkstantį metų.

Komunistų valdžia nedavė lei
dimo šia proga naudoti garsia
kalbių, kardinolas šiai tūkstan
tinei tikinčiųjų miniai kalbėjo, 
pasinaudodamas mažais bateri- 
jiniais garsintuvais.

. sija gal net nebijotų prarasti 
100 milijonų gyventojų, kad iš
vestų iš rikiuotės JAV. Pran
cūzija esanti pasiryžusi pastaty
ti tik 50 atominių bombonešių, 
kai JAV jų turės 2,000.

Prancūzija jau pradėjo staty
ti savo atominį fabriką Pierre- 
latte, į šiaurę nuo Avignono, 
tačiau jo kaina iškilo iki 800 
milijonų dolerių — tris kartus 
daugiau, negu buvo numatyta 
ir ieškoma naujų' sumų parla
mente. Artėjant Alžirijos pro
blemos išsprendimui, net kai ku 
rie de Gaullio rėmėjai parlamen 
te gali būti priešingi šioms a- 
tominėms ambicijoms, kurios 
Prancūzijai gali būti perbran- 
gios. Taip mano ir buvęs prem 
jeras Paul ^ynaud.

Pierrelatte fabrikas per me
tus pagamintų tik nepilną to
ną uranijaus 235. Tai praneš
damas laikraštis “Le Monde” 
skelbia gandus, kad Amerikoje 
per metus pagaminama apie 50 
tonų uranijaus. JAV vyriausy- 

> bė per metus turinti išleisti $15 
1 bilijonų, kad turėtų reikiamas 
. atominių ginklų atsargas. Pran
cūzija tuo tarpu tam reikalui 
išleidžia mažiau kaip po $300 
milijonų kasmet.

Winstono Churchillio 
šlauniakaulis nulužo
MONTE CARLO. — Buvusio 

Britanijos ministerio pirminin- i 
ko Sir Winstono Churchillio1 
šlaunikalnis vakar nulūžo, par- 
kritus jam Monte Carlo vieš
butyje.

Senas valstybininkas buvo nu 
vežtas į Princesės kliniką. Vė
liau ChurchilI sprausminiu lėk
tuvu nuvežtas į Londoną.

— Bizertės laivyno bazes ant
rąją dalį prancūzai vakar atida
vė Tunisijos pareigūnams.

Naujausios
žinios

— Amerikos Medikų draugi 
jos narių suvažiavimas Chica
goje pasisakė prieš prezidento 
Kennedžio mediciniškos pagal- ! Jonas XXIII birželio 25 d. spe- 
bos įstatymo projektą. 1 cialioje audiencijoje priėmė Ra-

Rašytojai ir kompozitoriai 

pas Joną XXIII
Šv. Tėvas Jonas XXIII apie rašytojų uždavinius

Tanganika
“perspėjo” spaudą

DAR ES S AL A AM, Tangani
ka. —. Vidaus reikalų ministeris 
Oscar Kambona perspėjo, jog 
vyriausybė imsis “tinkamų prie
monių”, jei užsienių korespon
dentai pranešimais kenks kraš
to gerovei.

Dingo šnipas — Dr. Robert A. 
Soblen, 62 metų, Sovietų Sąjungos 
šnipas Amerikoje', nuteistas kalėti 
iki gyvos galvos, dingęs iš New 
Yorko, kai jis turėjo eiti kalėji- 
man atlikti bausmės. (UPI)KALENDORIUS

Birželio 29 d.: Švč. Jėzaus 
Širdies šventė, Giedrimė.

Birželio 30 d.: Šv. Emilija, 
Tautgintas, Uogelė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 90 laipsnių; rytoj — 
šilta, galimas lietus.

Saulė teka 5:18, leidžias 8:29.

Šnipas Soblen pabėgęs 
į Izraelį

TEL AVIV, Izraelis. — So
vietų Sąjungos šnipas dr. Ro
bert A. Soblen, nuteistas JAV 
teismo kalėti iki gyvos galvos, 
pabėgęs iš New Yorko į Tel A- 
viv, Izraelyje. Vakar Tel Aviv 
policija pabėgėlį šnipą arešta
vusi.

— Atstovų Rūmų pirminin
kas John McCormack vakar po 
pietų pareiškė, kad prezidento 
Kennedžio prekybos įstatymo 
projektas gali būti priimtas vos 
“per plauką”.

— Ecuadoro prezidentas dū
lio Arosemena atvyks į Chica
gą liepos 25 dieną dalyvauti 
tarptautinės parodos atidary
me.

— Valstybės sekr. Rusk, atli
kęs 10 dienų kelionę Europoje, 
vakar grįžo iš Lisabonos į Wash 
ingtoną. Rusk kalbėjosi su Por- Į 
tugalijos premjeru Salazaru ir 
užsienio reikalų ministerių No- i 
gueira. Valstybės sekretorius a- 
pie savo kelionę šiandien refe
ravo prezidentui Kennedžiui, ku 
ris šiandien išskrenda į Meksi
ką valstybinio vizito.

— Europos Ekonominės Ben
druomenės šešių valstybių atsto 
vai vakar atvyko į Briuselį, Bel
gijoje, svarstyti Britanijos pri
ėmimą į Bendrąją Rinką. Svars 
blausias klausimas darbotvarkė
je: kiek Britanijos priėmimas 
į Bendrąją Rinką palies jos ben 
druomenę (commonwealth)'.

— Alžirijoje liepos 1 dieną 
bus referendumas: alžiriečiai nu 
lems savo ateitį. Iki sekmadie
nio iš Maroko turi grįžti 75,000 
musulmonų, o iš Tunisijos 175, 
000 į Alžiriją.

O tuo tarpu tūkstančiai euro 
piečių iš Alžirijos važiuoja į 
Prancūziją.

VATIKANAS. — Popiežius giliausius žmogaus sielos polė
kius ir gali sušvelninti jo kan
čias. Menininkas gali aukštyn 
pakelti žmonių širdis, atitaisyti 
klaidas, apvalyti aistras...”

I šytojų ir Kompozitorių Draugi
jų: Tarptautinės Konfederacijos 
22-jo kongreso dalyvius. Audi- 

I encijoje buvo rašytojų bei kom
pozitorių delegacijos iš 28 įvai
rių tautų, atstovaujančių vi
siems penkiems kontinentams. 
Jų tarpe buvo visa eilė pasau
linio garso menininkų, kaip kom 
pozitoriai Zoltan Kodaly (veng
ras), Idebrando Pizzetti (ita
las) ir Ernesto Halffter (ispa
nas).

Į šį rinktinių viso pasaulio 
rašytojų bei kompozitorių būrį1 
Šv. Tėvas prabilo prancūzų kal
ba.

“Savo galerijose, savo muzie
juose, bibliotekose ir archyvuo
se Vatikanas su meile saugoja 
genialiausių meno kūrinių bei 
paminklų rinkinius, — kalbėjo 
Jonas XXIII — įvairiems moks
lininkams bei menininkams jis 
yra viena iš mėgstamiausių vie
tų. Dėl to, ateidami į Vatika
ną, jūs galite jaustis tarsi atei
tumėte į savo namus.”

“Poetas, rašytojas, muzikas 
sugeba geriau negu kas kitas 
atskleisti žmogaus sielos gel
mes; jis geriau už kitus pažįsta

“Jūsų pašaukimas yra iškelti 
žmogaus dvasią, kuri yra tau
tų kultūrinės pažangos laidas... 
Poeto, menininko balsas moko, 
auklėja ir guodžia; jis yra ty
riausio džiaugsmo šaltinis; jis 
griauja dirbtines užtvaras, ku
rios atskiria vienus žmones nuo 
kitų...”

Rezoliucijos autorius su lietuviais — Senatorius Roman L. Hrus- 
ka (R. Nebr.) prieš trejetą savaičių įnešė į JAV-bių Senatą naują 
rezoliuciją (S. Can. Res. 77) Lietuvos ir kitų pavergtų kraštų lais
vės reikalu. Savo turiniu ši rezoliucija labai panaši į Kuchel-Lips- 
comb ir kitas rezoliucijas. Skirtumas tas, kad be Pabaltijo kraštų — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos — čia išvardinamos ir kitos komunistų 
pavergtos tautos. Nuotraukoje iš kairės dešinėn: Lietuvos konsulas 
dr. Julius Bielskis, senatorius Roman L. Hruska, prof. Juozas 
Brazaitis ir Rezoliucijoms Remti Komiteto lietuvių skyriaus pirm. 
Julius Jodelė. L. Kančiausko nuotrauka

LEIS JAV SKOLĄ DIDINTI IKI $308 BILIJONŲ
VVASHINGTONAS. — Sena

to finansų komitetas trečiadie
nį pritarė prezidento Kennedžio 
pageidavimui ir leido JAV sko
lą laikinai didinti iki $308 bili
jonų. Respublikonų pastangos 
tą ribą sumažinti nepraėjo vie
nu balsu. Šį įstatymo projektą 
finansų komitetas pasiuntė Se
natui. Šitokia skolos riba būtų

ji turi nukristi iki $300 bilijo
nų.

Dabartinė JAV paskolų riba 
yra $285 bilijonai, bet Senatas 
laikinai buvo leidęs tą ribą pa
didinti $15 bilijonų, tik tas lei
dimas išsibaigia rytoj.

čių pajamos, kuriomis bus fi
nansuojama mediciniška pagal
ba, sudarytų atskirą fondą.

3. Palikimas galimybės pasi
rinkti ir privatų sveikatos drau 
dimą.

4. Priėmimas valstybės dali
nio administravimo medicinosTaipgi kongresas pasiuntė pre 

zidentui pasirašyti įstatymą, ku Į aprūpinimo programoje, 
riuo panaikinama iki šiol imti

leidžiama 1963 m. iždo metų 10 procentų mokesčių nuo važ- 
pirmiems devyniems mėnesiams, mos kainos traukiniuose ir aū- 
o nuo 1963 m. balaLiiij 1 d. tobusuose ir sumažinami 1h. 
iki birželio 24 d. ji jau būtų 5% mokesčiai už lėktuvų kelio-
sumažinta iki $305, kol pasku
tinėse 1963 iždo metų dienose

nes. Tas atpiginimas įsigalios 
nuo lapkričio 15 d. Tačiau tuo 
įstatymu dar ir toliau bus ima-

Pasveikino kinus 
pabėgėlius Formozos 

uoste

12,000 vyru pabėgo
SAIGON, Pietų Vietnamas. 

— Pietų Vietnamo vyriausybė 
pranešė, kad 12,000 primityvių 
kalnų genties vyrų paliko savo 
namus, nes juos užpuldinėjo 
Viet Cong teroristai.

Filipinų viceprezidentas Emmanuel Pelaez (kairėje) pareiškė pre
zidentui Kennedžiui, kad Filipinai yra “ištikimiausias” JAV są
jungininkas pietryčių Azijoje (UPI)

TAIPEI, Formoza. — Pirmo
ji pabėgėlių grupė iš komunistų

. , valdomos Kinijos, įsileista na
rna apie $4.2 bilijonus, mokės- gaJ nacionalinės Kinijos atv’ra
čių, kurie kitaip jau būtų baigę
si pabaigoje šios savaitės.

*
Senatorius Clinton P. Ander- 

son, kuris senate stengiasi pra
vesti prezidento Kennedžio me
diciniškos pagalbos įstatymą, 
tikisi, kad vedant konferencijas

duris politiką, užvakar atplau
kė laivu į Formozą iš Hong Kon 
go.

šioje pabėgėlių grupėje yra 
63 vyrai, moterys ir vaikai; jų 
amžius nuo 10 iki 70 metų. Jie 
yra iš tų tūkstančių, kurie pa
bėgo iš komunistinės Kinijos

su respublikonais, pasiseks pa- paskutinių trijų mėnesių laiko- 
siekti kompromisinį planą. An- ! tarpyje. Raudonojoje Kinijoje 
derson taręsis su šen. J. K. Ja- nėra laisvės ir trūksta maisto.

RELIGIJA-VIEŠAS GYVENIMO REIKALAS
Civile valdžia negali būti abejinga religijai

Mūsų korespondentas Italijoje

vits ir jie sutarę dėl šių pagrin
dinių punktų:

1. Teikti medicinišką globą 
apie 4,000,000 senelių, kurie ne
gauna socialinės apdraudos su
mų.

2. Socialinio draudimo mokes-

Daugiau kaip 1,500 Formozos 
kinų sutiko Keelung uoste.

ROMA. ‘Civilinė valdžia dyti savo dieviškąją misiją, — i Lietuvos. “Lietuvoje šiandien
negali būti indiferentiška, abe
jinga religijos atžvilgiu. Juo la
biau ji negali būti priešinga re.

pažymėjo kalbėtojas. — Ši re- Į nerasi šeimos, — rašo tarp kit- 
liginė Bažnyčios laisvė tai nėra' ko laikraštis, kuri neapverktų
vien teisė laisvai atlikti religi-

ligijai, jei nenori sukliudyti pil- nes apeigas. Ši laisvė tai yra
galimybė stebėti ir skelbti visas 
viešąsias ir privačias pareigas

ną piliečių gerovę, nes piliečiai 
yra žmonės, kprie turi ne tik 
kūną, bet ir sielą”, — pabrėžė Dievui ir žmonėms” 
birželio 19 d. kardinolas Otta- 
viani savo pranešime paruošia
mųjų visuotinio Bažnyčios su
sirinkimo darbų centrinės komi
sijos sesijoje. Savo tvirtinimą 
kardinolas parėmė popiežiaus

Straipsniai apie Sibiro 
lietuvaičių maldaknygę

ASYŽIUS. — Italų spaudoje 
pradeda pasirodyti pirmieji 
straipsniai apie Sibiro lietuvai-

Leono XIII enciklika “Immor- gįų maldaknygę, kurios itališ
ka laida išėjo prieš keletą die
nų.

Visoje Italijoje ir užsienyje

tale Dei”. — “Nusikalstų vals
tybės, — sako Leonas XIII, — 
jei jos elgtųsi taip, tarsi Dievo 
nebūtų, arba taip tarsi religija plačiai skaitomas religinės kul-
būtų bereikšmė gyvenimo ap 
raiška...”

Tame pačiame centrinės ko
misijos posėdyje kalbėjo kardi
nolas Bea Kapie religijos laisvę. 
“Bažnyčia turi teisę laisvai vyk

tūros laikraštis “La Rocca” pas 
kutiniame numeryje net tris di
delius puslapius paskyrė Sibi
ro lietuvaičių maldaknygei. 
Straipsnis iliustruotas maldų

IS VISUR
— Popiežius Jonas XXIII 

^specialioje audiencijoje birže
lio 23 dieną priėmė 1,300 italų 
sportininkų, kurie šiomis dieno
mis dalyvavo 7-jame savo or
ganizacijos suvažiavime Romo
je.

— Naujoji Zelandija infor
muojama apie Lietuvą. Ir toli
mosios Naujosios Zelandijos gy
ventojus pasiekia žinios apie 

Šio krašto žymesnių moterų Lietuvą. Ano krašto katalikų

Moteris — astronautas1
VVASHINGTONAS. — Atsto 

vas George Miller, Atstovų Rū
mų mokslo ir astronautikos ko
miteto pirmininkas, įsitikinęs 
jog moteris astronautė būsianti 
paleista raketoje aplink žemę.

savo narių, — nužudytų, ištrem 
tų ar priverstų pasitraukti į už- grupė pareiškė, jog mes turime
sienį. Nepaisant to, religinis 
tautos tikėjimas nesumažėjęs. 
Iš Sibiro kalėjimų nuolat kyla 
į dangų malda už nelaimės drau 
gus, už persekiotojus, už ken
čiančią Tėvynę, už Bažnyčią ir 
už visą žmoniją.

Šių Lietuvos kankinių mal
dos, išverstos į italų kalbą, — 
baigia straipsnį laikraštis, — 
mus sujungs dvasiniai su visa 
persekiojamąja Bažnyčia, kuri 
yra priversta nutilti žmonių a- 
kivaizdoje, bet kuri nesiliauja 
kalbėjusi Dievo akivaizdoje.

turėti moterį astronautę.

— Saudi Arabijos karalius 
gandi atvyko į Vieną dviem sa
vaitėm vizito.

savaitraštis “Zealandia” jau 
penkta savaitė iš eilės pateikia 
apžvalgas apie religijos perse
kiojimus Lietuvoje ir lietuvių 
tikinčiųjų sunkią dalią; komu
nizmo priespaudoje.

Brazilijos vyriausybes krize
BRASILIA, Brazilija. — Kon klauso prezidentas ir numaty- 

gresas 174 balsais (prieš 110) tas premjeras, teturi tik 64 at- 
vakar atmetė prezidento Joao stovus.
Goularto paskyrimą, kad RŽsie- i Goulart turi dar dvi progas

— Meksikos vyriausybė tiria 
teigimus, kad Kubos ambasa
da išduoda netikrus pasus lo- 

pavyzdžiais ir nuotraukomis iš tynų amerikiečiams.

nio reikalų ministeris San Thia- 
go Dantas būtų nauju premje
ru.

Dantui pasipriešino socialis
tai ir demokratai, kurie iš 326 
parlamento atstovų turi 186 vie 
tas. Darbo partija, kuriai pri-

paskirti premjerą. Jei visi trys 
parinkimai buvo atmesti, tada 
senatas parinks ministerį pir
mininką.

Premjeras Tancredo Neves 
antradienį atsistatydino, nes 
kandidatuoja į kongresą.
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VII PASAULINĖMS FUTBOLO 
PIRMENYBĖMS PASIBAIGUS (V)

\
P. GAN VYTAS

Bene dažniausiai linksniuoja
ma pavardė buvo brazilo negro 
Pele, kuris šiandien skaitomas 
geriausiu žaidėju pasaulyje. Su
žeistas pirmose rungtynėse 
prieš čekoslovakus, jis iš toli
mesnių varžybų turėjo pasi
traukti. Nors ir buvo tikėtasi, 
kad bent baigmėje jis vėl pasi
rodys, tačiau tai nebuvo įma
noma, gi brazilai gali didžiuo
tis laimėję net be jo.

Po pirmenybių ten buvę žur
nalistai išrinko pasaulio rinkti
nę. Jon pateko čekoslovakas 
Schroif vartininku. Gynimą su
darė D. Santos (Brazilija) ir 
Schnellinger (Vokietija). Sau
gais buvo parinkti brazilas Zi 
to, italas Maldini ir čekoslova
kas Masopust, gi puolimas susi
dėjo iš šių žvaigždžių: Garrin- 
cha (Brazilija, Toro (Čilė), Va- 
va (Brazilija), Tichy (Vengri
ja) ir L. Sanchez (Čilė). Kaip 
matome, meisterio žaidėjai do
minuoja.

Seniausiu žaidėju šiose pirme 
nybėse tenka skaityti brazilą 
gynėją N. Santos, kuris jau 37 
metų, gi jauniausias tai vos 18 
metų sukakęs, vis smarkiau gar 
sėjęs italų žaidėjas G. Rivera. 
Neouvo šiose pirmenybėse nei 
vieno ryškaus įvarčių karaliaus. 
Iš viso buvo registruoti 352 žai 
dėjai, iš kurių — kaip jau mi
nėta — 240 turėjo progos bent 
kartą žaisti. Iš jų 55 įmušė bent 
po vieną įvartį. Daugiausiai jų 
atsiekė brazilai Garrincha, Va- 
va, rusas Iwanow, vengras Al- 
bert, jugoslavas Jerkovic ir či
lietis Sanchez — visi jie prie
šininko vartininką nugalėjo po 
4 kartus.

Komandos

Visų jų apžvelgti nebūtų įma
noma, tačiau bent trumpai kai 
kurias tektų paliesti. Anglams, 
futbolo tėvynės atstovams, pa
saulinėse pirmenybėse vis ne
siseka. Gal dalinai priežastimi 
čią tektų laikyti ir tą faktą, kad 
anglai rinktinę išstatydami ne
sistengia bazuotis vienu kitu 
klubu ir todėl jų komandai sun
ku išvystyti tikrai puikią for
mą. Daug simpatijų pelnė gra
žiai sužaidę šveicarai, ypač jų 
vartininkas Elsener. Tiesa, ši 
komanda nieko nepešė, bet jų 
sportiškas džentelmeniškumas 
jiems daug simpatijų įgijo. 
Daug kentėjo italai, kurių Fer- 
rini net policijos turėjo būti iš 
aikštės išvestas, nes jis neklau
sė teisėjo, kai šis jam ^rungty
nėse prieš Čilę liepė aikštę ap
leisti. Tas žaidėjas vėliau buvo 
suspenduotas nuo tolimesnio da 
lyvavimo pirmenybėse, čiliečiai 
tikrai neapkentė italų.

Nors vengrai ir rusai bent 
6 savaites prieš pirmenybes tre 
niravosi kartu, tačiau nei vie
nai nei antrai rinktinei nepa
vyko didesnių laimėjimų atsiek
ti. Rusams tai tikriausiai labai 
skaudus reiškinys, nes netrūko 
tų, kurie bandė pranašauti jų 
laimėjimą.

Relatyviai blogiausioje padė
tyje visgi atsidūrė ispanai. Jau 
prieš išvykimą iš namų jie tarp 
savęs išvystė nemažai trinties. 
Komandos treneriui nebuvo ro
doma jokio respekto — patys 
žaidėjai nutardavo kas turėtų 
rungtynėse žaisti. Todėl ispanai, 
nors ir tik 3 rungtynes težai-

Gynyba
Nėra abejonės, kad šiose var

žybose gynyba grojo pirmuoju 
smuiku. Beveik visais atvejais 
ji dominavo aikštėje. Toks fak 
tas, kad per 5 rungtynes tik 6 
įvarčius atsiekę čekoslovakai, 
pasižymėję puikiu gynimu, pa
teko finalan, liudija, kad puoli
mas Čilėje retai kur gerai iš
sivystė. Iš viso buvo sužeistos 
32 rungtynės, per kurias pa
siekti 89 įvarčiai, kas reiškia 
2.7 įvarčių vidurkį per rungty
nes. Kai palyginame tuos duo
menis su 1958 metų pirmenybė
se atsiektais 126 įvarčiais su 4 
įvarčių vidurkiu per rungtynes, 
tuoj išryškėja gynybos tvirtu
mas. Bent 12 rungtynių užsi
baigė tik 1 įvarčio skirtumu, gi 
Vina dėl Mar žardžiusioje gru
pėje, kuriai priklausė ir abu 
baigmės varžovai, per 6 susiti
kimus teįstengė pasiekti 11 į- 
varčių.

Daugiausiai įvarčių pasiekė 
pats meisteris, įmušęs 14. Ant
rą vietą pelnę čekoslovakai pa
sitenkino 7, gi bulgarai iš viso 
tepasiekė vieną garbės įvartį ir 
tai įvyko rungtynėse prieš veng 
rus, kurie jas laimėjo 6:1. Lai
mėtojo įvarčių skaičius buvo 
gausiausias kaip tik tose rung
tynėse, nors iš viso daugiausiai 
įvarčių per rungtynes atsiekta 
rusams žaidžiant prieš kolumbie- 
čiųs (4:4).

Greta su gynyba dėmesį sau 
paveržti siekė rungtynių žiau
rumas. Susižeidimų buvo labai 
daug. Jau vien per pirmąją da
lį, skirtą grupinėse varžybose 
nustatyti kvartfinalio dalyvius, 
rungtynėms buvo panaudota 
240 žaidėjų — juos išstatė 16 
komandų. Jei dalis žaidėjų ir 
buvo pakeisti dėl jų menkos for
mos, tai daugiausia sportinin
kų visgi buvo keičiami dėl susi
žeidimų; jų tikrai netrūko. Jei 
ne griežtas FIFAos parėdymas 
teisėjams, kad šie labai stipriai 
žaidynes savo rankose laikytų, 
būtų buvę galima tikėtis ir di
delio iš aikštės išprašytų žaidė
jų skaičiaus, kuris berods ri
bojasi 6. Tik antroji žaidynių 
dalis, per kurią ypač brazilų 
puolimas pradėjo tvirčiau reikš 
tis, kiek išbalansavo šiaip jau 
gan liūdną, nespalvingą pirme
nybių eigą.

žaidėjai
Ryškiausia — ir kartu tra

giškiausia — asmenybe šiose pir 
menybėse buvo čekoslovakų var 
tininkas Schroif. Šiaip jau ma
žiau žinomas, jis Čilėje atkrei
pė visų dėmesį į save savo ne
paprastai gerais pasirodymais 
per pirmąsias 5 rungtynes. Vi
sose varžybose, kurios čekoslo
vakų padėčiai buvo reikšmin
gos, priešininkai negalėjo jo 
nugalėti. Net brazilai turėjo 
pasitenkinti 0:0 lygiomis prieš 
čekoslovakus pirmose rungty
nėse; prieš ispanus ir vengrus 
jis neįleido nei vieno įvarčio, gi 
prieš jugoslavus tik 1 (tiesa, 
prieš Meksiką čekoslovakai pra
laimėjo 1:3, tačiau šios rung
tynės įvyko po to, kai čekoslo
vakai jau buvo kvalifikavęsi 
kvartfinąliui). Tačiau finale pir 
masis ir ypač trečiasis įvartis, 
kurį brazilai atsiekė, buvo 
Schroif kaltė. Taip puikiai pasi
rodęs finąle turėjo suklupti.

i
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de, per jas isstate net 20 žai
dėjų. Jų tarpusavio ginčai pla
čiai buvo žinomi Čilėje. Toks 
garsus Di Stefano, vienas iški
liausių žaidėjų pasaulyje, net 
nebuvo įkėlęs kojos aikštėn — 
buk tai susižeidimas to jam ne
leido daryti. Bene geriausiai jų 
tarpe pasirodė savo laiku taip 
puikiai vengrų rinktinėje žaidęs 
ir po 1956 metų revoliucijos sa
vo tėvynę apleidęs Puskas. Ta
čiau jis vienas negalėjo nieko 
pešti.

Didžiausią pažangą šiame tur 
nyre pademonstravo patys šei
mininkai, kuriems iki šiol tokio 
lygio varžybose į kvartfinalį 
neteko patekti. Ar tai tik sąly
gų, ar iš tikro geros komandos 
išdava, teparodys ateitis. Gal 
pats faktas, kad Meksikos rink 
tinė atvyko su 22 žaidėjais ir 
32 veikėjais nusako, kodėl šiai 
rinktinei nieko rimtesnio sau 
išsikovoti nepavyko?

i
1962 M. Š. AMERIKOS

PABALTIEČIŲ VASAROS 
ŽAIDYNĖS

1962 m. Š. Amerikos Pabal
tiečių vasaros varžybos įvyks 
1962 m. liepos 14—15 d., Udo- 
ra, Ont., Kanadoje. Pabaltiečių 
Sporto Federacijos įgaliojimu, 
varžybas vykdo Toronto Estų 
Sporto Klubas “KALEV”.

Udora vietovė yra apie 50 
mylių į šiaurę nuo Toronto. Vi 
sos varžybos bus vykdomos es
tų vasaros sportinėje stovyklo
je, kur visi įrengimai yra pa
statyti pačių estų: kaip olimpi
nių standartų 400 metrų sta
dionas, 50 metrų plaukymo ba
seinas, 50 metrų šaudykla bei 
aikštės žaidimams.

Lengvoji atletika vyrams: 
100, 200 m; 400 m; 800 m; 
1500 m; 5000 m; 110 m kliū
tinis; 400 m kliūtinis; į tolį; 
į augštį; su kartimi; trišuolis; 
rutulys; diskas; ietis; kūjis; 
4x100 m estafetė; 4;x400 m 
es.t» ■ a: •/ -

Lengv. atletika moterims: 60 
m; 100 m; 200 m; 80 m kliūti
nis; į tolį;; į augštį; rutulys; 
diskas;; ietis; 4x60 m estafetė.

Plaukymas vyrams: 100 m 
laisvu stilium; 400 m 1. st.; 
1500 m 1. st.; 100 m krūtine; 
200 m krūtine; 100 m nugara; 
100 m peteliške; 4 x 100 estafe
tė laisvu st.; 4 x 100 estafetė 
Įvairaus plaukymo.

Plaukymas moterims: 50 m 
laisvu st.; 100 m laisvu st.; 
200 m laisvu st.; 50 m nugara; 
50 m krūtine; 50 m peteliške; 
4 x 50 m estafetė laisvu st.; 
4 x 50 m estafetė įvairaus plau
kimo.

Lauko tenisas — vyrų viene
tas; moterų vienetas; vyrų dve
jetas; moterų dvejetas; mišrus 
dvejetas.

Futbolas (soccer) — vyrams.
Šaudymas: šautuvai 22 kalib

ro. 3-jose pozicijose. Individua
liniai ir komandiniai. Komandą 
sudaro 4 žmonės.

Varžybose dalyvauti gali vi
si lietuviai sportininkai, regist

Viliojantis — maistingas 
ekonomiškas.

Kiekvienai progai — 
paruoštas servavimui.

Mėsos skardinėse, aukš
čiausios kokybės, gauna

mos visur su gerai 
žinoma etikete

ATALANTA-KRAKU S-TA LA
TIKRAI IMPORTUOTAS LENKIŠKAS 

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

ar šaltas. Gaunamas patogiose 1% ir 3 sv. skardinėse.
VISADA REIKALAUKITE IMPORTUOTO LENKIŠKO 

KIAULIENOS RULIADO

ATALANTA-KRAKUS-TALA

Baudiniai

Vienintelis savižudis įvartis 
pirmenybėse pasitaikė kovoje 
dėl trečios vietos. Jo pakako, 
kad čiliečiai nugalėtų savo prie
šininkus jugoslavus. Visi 6 bau
diniai per pirmenybes buvo pa
versti įvarčiais. Įdomus dar ir 
tas faktas, kad ne vienu atve
ju įvarčiai buvo atsiekti pirmą 
ar paskutinę žaidimo minutę. 
Štai rusai paskutinėje minutė
je įveikė Urugvajų ir tuo kva- 
lifikavosi kvartfinaliui. Tokių 

į reiškinių pasitaikė berods 6 kar 
■ tus. Taigi, paskutinės sekundės 
svarbios net ir futbolo rungty
nėse. Nuo tos minutės betgi 
žvilgsnis krypsta į ateitį už 4 
metų. Ar Brazilijai pavyks ta
da trečią kartą iš eilės laimėti 
populiariausio sporto pasauly
je nugalėtojo vardą? Iki šiol 
tiek laimėjimų nei vienas kraš-

Į tas nėra atsiekęs.

ruoti FASK-te ir FASK-to ap
robuoti. Lengvojoje atletikoje 
ir plaukyme daiyvių skaičius 
neapribotas. Lauko tenise daly
vių skaičius yra dalinai apri
botas. Futbole atstovauja tau
tybių rinktinės.

sporto klubams yra išsiunti
nėta smulkios informacijos bei 

i registracijos formos. Klubams 
I nepriklausantieji norintieji da
lyvauti prašomi registruotis ne- j 
venau Kaip iki š. m. liepos 5 
d. FASK-te, 1211 Carlyon Rd., 
East Cleveland 12, Ohio.

, FASK-tas

KRONIKA
I
i — Lengvos atletikos varžy- 
I bos įvyks liepos 28—29 d. Cle- 
i veiancte. Pirmenybes ruošia J 
Clevelando Žaibas. Šios varžy - j 
nos sutaps su tradiciniai ruo-, 
šiama Dariaus ir Girėno šven- j 

‘ l6 byieveianae. Norintieji daly-1 
vauti šiose pirmenybėse turi , 
kreiptis tiesiog į Clevelando 

! žaibo valdybą arba per vieti-1 
mus klubus.

j — Clevelando Žaibo moterų 
! ir mergaičių lengvaatletės iško- 
? vojo dvi aritraš vietas Lake ‘ 
Erie AAU ir Central States! 
AAU lengvos atletikos pirme
nybėse, kurios įvyko birželio 4 
d. Clevelande. Pirmą vietą mo
terų ir mergaičių grupėje užė
mė Clevelando Recreation Dept. 
lengvos atletikos klubo atsto- i 
vės. žaibietės sugebėjo surink-1 
ti užtenkamai taškų antrajai 
vietai abejose klasėse. Šiose 

■ pirmenybėse dalyvavo visa ei- 
i lė pajėgiausių moterų lengvo
sios atletikos klubų iš Vidurva- 
karinių valstybių.

— Chicagos Schwa<ben fut- j 
bolo komanda įveikė Nurenber- 
go mėgėjų komandą 2:1. Rung
tynės įvyko Hanson P. stadi
jone, birželio 17 d.

— LFK Lituamca žais dvi 
j draugiškas rungtynes šį sek 
madienį liepos 1 d., Marąuette 
parke 2 ir 4 vai. p. p. Litua.- 
nicos rezervas žais 2 vai. su

j?

i jugoslavų Adria ir Lituanicos 
Į pirmoji komanda susitiks su 
.graikų Olympics 4 vai.

0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Proteza-i. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ii' t.t.
.Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. | 
285(1 VV. 63rd St., Chicago 29, Hl. 

Tel. PRospect 6-5084
Prenumerata: Metams y2 metų
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima, ligoniui" pagal susitarimu 

■ >S1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 3 iki 9 v. p. p 
nukied išskyrus trečiad. Ir šešta n

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street 
Vai.- Kasdien 10--12 vai. ir i—S v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai Trečia 
ben. uždaryta Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAIbrook 5-5078

Rez. HE 8-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crav nrd 
Med ai Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI S-0001,

Ofisas: 3148 IVest OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.; 3241 West 66th Place
Tel.: REpublic 7-7868

D r. S. SIEKIS
CHIRUF GAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
FLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai. V.a* den nuo 6—8 vai vak. 
Šešt. 2—4 vai.

(’rečlad. ir Kitu laiko pagal sutart} 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chlrargFa 

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

Valandos pagal susitarimą
tel. ofiso HE 4-5849- rez. HE 4-232^

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ r

2434 WeBt lįst Street
Vai; Pirm., Ketvlr., penkt. 1-4 ir.7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ešt pagal sutarti 
sekm. uždaryta.

I'el. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-Š22f

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija; 

valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
/ai.: penkt. 10 v. r. Iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą..

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

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

Tel. Ofiso 247-1002 Namu PR 8-6900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi {vairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą,.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

3132 S. Kedzie Yve. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

specialybė akušerija Ir moterų ilgo* 
2454 VVest 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Ts.l.: kasdien Į—S ir 8—8 vai- vak

9i^*Fr> Ą Ic-ntol* > 4 y* r. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiky ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečia d. ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius priims pagal susitarimą

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2666 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. Iki 
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
SeSt nno 1 iki 4 vai

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Wrst 63rd Street
Vai kasdien nno ' 4 p p. tr 6

Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.
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• Redakcija straipsnius tai
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grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
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Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
į susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir Imto tel. Oljympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Treč. susitarus.
Ofiso tel. Ri 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p„ 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta. ,

Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
ncatsiĮiepia, šaukti KEdzie 3-2S68ticatsĮIicjTffi. EMILY V. KRUKAS

! GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
4146 So. Archer Avenue

Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
Į vak., pirm., antr,, ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

j KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
I LIGŲ
I SPEOIALTSTK
j MEDICAL BŲI.LDTNG

7156 South Western Avenue 
| Pirmad., antrad., ketv. ir penktad.
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 

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

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Res. tel. AVAlbroock 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street 
Tel. PR 8-7773

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

Telef. HEmlock 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną, išskyrus trečiadienį.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, Iii. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

Priem. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tel. ofisu RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

Vai.: Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL.. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

3 mfin. 1 mėli. — 
$4.00 $1.75 S 
$3.50 $1.50 E

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDTNŪS LIGOS 

2745 VVest 69tih Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

Telef. REpublic 7-2290.

Išvyko atostogų, ligonis pradės 
priiminėti tik liepos 16 dieną.

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

keičia stiklus ii* rėmus 

4455 S. California Avė., YA 7-738
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstu, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 8. Western Avė., tel. 
GR 0-0091; 392 E. 159th St., Harvey. 
HL, tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
0449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15512 S. Cicero. Oak Forest-, Ri. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1—3 p. p.

I Trečiad. ir šeštad, pagal sutartį.

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 VVest Irving Park Road 

(Damen Avė. kampas)
Va,). pirm,, ketv. ir penkt. 7-8 v.

P. P. ir pagal apointmenta.
Tel. Ofiso LA 5-2134. Rez. 878-5960

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną, dieną 2 -^ 4 
®—8 vai. vąk. Trečiadieniais ir sel 
madieniais uždaryta, priimama ps 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTER
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-557
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. I 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

: v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kit 
laiku —• pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-61!

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG

PIŪČIO MĖN. 5 D.
Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALISLABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJ A ir MOTER 

LIGOS
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vai 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet.
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ

6248 South Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 5-8. 

šeštad. nu« 2 iki 4. Treč. ir sekr 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

i Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pa-gal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



i Prezidento pareiškimas Quemoy ir Matsu

SALŲ GYNIMO KLAUSIMU
Praėjusį trečiadienį įvyku

sioje prezidento Kennedy kon
ferencijoje buvo paliesta kele
tas aktualių ir svarbu.} tiek 
vidaus, tiek užsienio klausimų. 
Prezidentas, atrodo, buvo ge
roje nuotaikoje. Į klausimus 
atsakė nemikčiodamas, greit, 
neabejodamas ir įterpdamas 
nemažai sąmojaus.

Tarp pastatytų prezidentui 
klausimų buvo iškeltas ir Que- 
moj bei Matsu salų gynybos 

> reikalas, kuris, aišku, yra glau 
džiai rišamas su didžiosios sa
los — Formozos gynimu.

Vis tik smagu buvo girdėti, 
kad tų salų reikalu preziden
tas Kennedy yra gana radika
liai pakeitęs savo nuomonę. 
Kiek atsimename, prieš prezi
dentinius rinkimus jis keliais 
atvejais, ir tai pabrėžtinai, da
rė užuominų, kad Quemoy ir 
Matsu salos nėra apgintinos, 
nes jos per daug arti komu
nistinės Kinijos žemyno ir, pa
galiau, jų gynimas nėra taip 
jau svarbus dalykas. Tada 
daug kas buvo pasipiktinęs to
kiu demokratų kandidato į pre 
zidentus pareiškimu. Ir mūsų 
dienraščio šioje vietoje buvo 
pasakyta, kad Kennedy daro 
klaidą šitaip nusistatydamas, 
•sies iš gyvenimo praktikos ži
nome, kad jei užleisi komunis
tams vieną žemės pėdą, jie 
tuoj sieks viską pasigrobti. To
kiu pareiškimu priešas tik pa
skatinamas daryti agresinius 
žygius, nes iš anksto pasako
ma, kad toji ir kita pozicija 
nebus ginama. Jei negint anų 
mažųjų salų — Quemoy ir 
Matsu, — reiškia, kad reiktų 
išsižadėti ir Formozos, reiktų 
plačiai praverti duris kinų ko
munistams į Filipinus ir net 
Japoniją. Pagaliau, reiktų iš
sižadėti dabartinių santykių su 
Kinija likviduoti kinų na
cionalistų sąjūdį, atšaukti jų 
vyriausybei pripažinimą ir leis 
tis į pavojingus santykius su 
raudonąja Kinija, pripažįstant

<' is kruvinąjį režimą, ir sutin
ant ją įleisti į Jungtinių Tau

tų organizaciją. Tai būtų labai 
pavojingas , žaidimas, vedąs 
prie dar didesnio ir pavojin- 
gesnio komunizmo įsigalėjimo.

Mums ir daug kam taip at
rodė Kennedy priešrinkiminės 
užuominos apie šiame rašinyje 
minimų salų gynimo klausimą.

V
Tačiau,, kaip daugelyje kitų 

klausimų, — vidaus ir tarp
tautinėj politikoj, — taip ir 
šių salų gynimas jau stato
mas visai kitoje plotmėje. Mat, 
vienas reikalas yra kalbėti ir 
daryti pažadus prieš rinkimus, 
bet visai kitas — atsistojus 
prie valdžios . vairo. Užtat ir 
gera, kad prezidentas užvakar 
išryškino anų salų klausimą, 
dėl kurio jiS'buvo nevykusiai, 

i net pavojingai, pasisakęs prieš
rinkimus.

Komunistinės Kinijos reži
mas graso- Quemoy ir Matsu 
saloms, gal būt, dėl to, kad 
savo laiku ir buvo sugestijuo- 
nuota, jog Amerika jų negins. 
Po prezidento užvakarykščio 
įspėjimo Peipingo komunistai

dabar jau žino, kad Jungtinės 
Valstybes stovi griežtai už sa
lų gynimą, kad dabar jau kal
ba ne kandidatas į preziden
tus, bet Jungtinių Valstybių 
prezidentas John F. Kennedy. 
Dabar jau yra komunistų ei
lė padaryti pasirinkimą: pulti 
ar susilaikyti. Jei puls, Ame
rika visa savo karine jėga sa
las ir nacionalinės Kinijos po
ziciją gins. Bus taip, kaip turi 
būti. Amerika tuo pačiu gins 
ne tik tas mažas salas, bet gins 
viso laisvojo pasaulio pozici
ją, gins ir save, nes, užlei
džiant komunistams Quemoy 
ir Matsu, neišvengiamai tektų 
išsižadėti ir Formozos, o su 
laiku ir daugiau ko.

Po prezidento pareiškimo, 
Peipingo režimo galvos, prieš 
darydamos karinį žygį į salas, 
bus verčiamos pagalvoti. Gali
me būti tikri, kad tol, kol A- 
merika stovi už anų salų gy
nimą, kol ji yra kariškai ir 
ekonomiškai stipri, kinų ko
munistai susilaikys nuo šios 
agresijos. Juo labiau, kad jie 
nėra visai tikri, ar Sovietų Są
junga stotų Peipingui į talką 
šiame rizikingame žygyje, nes, 
kaip gerai žinome, santykiai 
tarp Kremliaus ir Peipingo nė
ra visai geri.

¥
Quemoy ir Matsu salų klau

simas pasidarė labai aktualus 
po to. kai Formozoje įsikūru
si ir įsistiprinusi kinų nacio
nalistų valdžia, gen. Kaišeko 
vadovaujama, keliais atvejais 
pakėlė ąlarmą, kad Peipingo 
režimas yra sutraukęs milžiniš 
kas karines jėgas pozicijon, iš 
kurios pradėsią bombarduoti 
salas. Buvo įspėtas Washing- 
tonas, kuris į šias aliarmuo
jančias žinias nepažiūrėjo pro 
pirštus, bet atkreipė į jas la
bai rimtą dėmesį. Nacionalis
tų vyriausybė Formozoje taip 
pat nesnaudė. Ji sukėlė ant 
kojų visą. savo karinę jėgą, ku
ri nėra menka. Ji yra gerai 
paruošta, disciplinuota ir ap
ginkluota gerais, moderniais 
kariniais pabūklais. Jų kariuo
menėj yra 600,000 vyrų.

*
Esama politikų, taip pat po

litinių publicistų, kurie daro 
kitokių užuominų. Girdi, karo 
pavojus ne tiek yra didelis iš 
kini} komunistų pusės, kiek iš 
nacionalistų. Nacionalistai e- 
są, jau seniai rengiasi ir nori 
įsiveržti į komunistinę Kiniją 
ir valyti savo kraštą nuo ko
munistų. Turėdami tokį tikslą 
ir darydami žygį, jie neabejo
tų, kad Amerika atsistotų jų 
užnugaryje, kad kiltų visuo
tinas karas, kurio pasekmė bū 
tų — visos Kinijos išlaisvini
mas. Gal tai ir turi pagrindo. 
Ir nacionalistų dėl to nereikė
tų kaltinti. Tačiau, būkime tik 
ri, kad nacionalistų vadas Kai 
shekas be Jungtinių Valstybių 
žinios panašių žygių nedarys. 
Karą galėtų iššaukti tik patys 
komunistai tuo atveju, jei jie 
pajustų, kad Amerika nėra 
tvirta savo nusistatymu ginti 
Quemoy, Matsu ir pačią For- 
mozą.

Apaštališka konstitucija „Exul Familia”
Pirmojo dešimtmečio sukaktis 

PREL. LADAŠ TII.ARA
Vyriausios Popiežiškos E migracijos komisijos narys

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. birželio mėn. 29

Šv. Petro ir Pauliaus Šventei

DU DIDIEJI APAŠTALAI
KUN. S. ŽILYS

da vyksta skausme. Nedalia y- pe. Šie nuostatai neatšaukia,
ra emigracijos priežastis. Ne-Į bet papildo tuos potvarkius, ku- 

! dalia yra emigracinio gyvenimo rie anksčiau buvo duoti išeivių
pradžia. O tarp pradžios ir pa- sielovados reikalu. Exul Fa- • v0 jdzaus išrinktas apaštalų jimą. Po sunkaus ir vargingo

I baigos kiek ilgesio, dūsavimų, milia” pirmoje eilėje iškelia -vyresniuoju, stovėti Bažnyčios gyvenimo Petras ir Paulius bu-
Antrasis pasaulinis karas ir j agarų, atsimenant tuos asmenis! tautines parapijas. — “Visi ži- pagrinde, kaip nepajudinamą.) vo nukankinti Romoje Nerono

besiplečiančio komunizmo grės- j jr tag vjetas> su kuriomis yra no, — .skaitome konstitucijoje, uola. Paulius, gimęs Taršė, kil- persekiojimo metu. Petras buvo
mė privertė daugelį žmonių ap- SUsijusi vaikystė, jaunystė, gra kokią didelę naudą sieloms

(tęsinys)

II
Po karo padėtis dar labiau 

pasikeitė

Katalikų Bažnyčioje ši die- si, ji pasiekė ir mūsų ausis, 
na yra didelė šventė. Tikrai jie žinojo į ką tikėti:

Petras, Galilėjos žvejys, bu- jie padėjo savo galvas už tikė-

me žydas, pirma persekiojo pasmerktas mirti ant kryžiaus, 
krikščionis, paskui staiga at- bet iš nuolankumo prašėsi būti 
sivertė vykdamas į Damaską ir prikalamas žemyn galva. Pau- 

žodžiu ir liui gi buvo nukirsta galva. Ir 
! vienas ir kitas savo krauju ap-

resnio gyvenimo sumetimais, at jas ir senas — emigracijos pro oarboje. Kadangi tačiau ne vi-! Petras — tai žmogus, kuris laistė ką tik pasodintą Bažny-
sirado pabėgėliai bei tremtiniai, blemas prieš akis, Šv. Tėvas aur yra o-aiįma turėti tautines Pirmasis pasakė: “Tu esi Kris- eią ir skelbtojo tikėjimo teisin-
kurie atsidūrė svetur ne savo Pijus XII 1952 rugpiūčio 2 d parapijas dėl ateivių plataus : tus’ Syv°l° . Pievo Sūnus”, o gumą patvirtino savo mirtimi,
noru, bet priversti. Jei savano- paskelbė Apaštališką konstitu- išsisklaidymo ar dėl kitų įvai-1 Pat: Viešpatie, tu visa ži-. Bet šiandien sustokime tik
rių išeivių tarpe yra tokių, ku- ciją, pavadintą “Exul Familia”, raus pobūdžio priežasčių, todėl’ nai’ ta ^rai žinai, kad as tave prie vieno iš tų dviejų šventųjų
rie svetur teieško tik laikino kurioje duoda naujų nurodymų, popiežius rado reikalinga duoti }‘ k^Ukėt!” “ašT’enu P"G ®Vent°j° Pet™ asmenybės,
apsigyvenimo, tai tremtinių di- kaip turima rūpintis išeivių dva kai kurių naujų patvarkymų, Kristumi<U Ynatikeu našauki Pn? tos uo_os’ an^ kanos st0V1
*» dauguma puoselėja vilti ainiu gyvenimu, lengvinant jy Įježiančių* apaėSlavim, išeiviu “iiJS Syrė nuTSroISaXb”

anksčiau ai vėliau gryžti į te- gyvenimo nedalią bei jiems pa- tarpe. Petras ir Paulius iš kitų apaš- šingai, Petras buvo nekantrus,
vynę. šitai neturi būti užmiršta dedant jų kilniuose siekimuose. P}rmoje vietoje patvirtinama talų tarpo. Pirmasis daugiau ūmus, išlendąs su savo nuomo-
įr sielovados darbe emigrantų Naujosios jiOnstitncijos apimtis jau Pijaus X (Motu Proprio atsidėjęs žydams, antrasis dau- ne. Prieš tapdamas uola, Petras

1914. III. 19) duotas nuostatas, §aau nusikreipęs į pagonis; to- buvo karštas, kaip verdantis
kuriuo išeivių sielovados tvar- ktu būdu Petro ir Pauliaus su- ugniakalnis. Tvirtumą jis gavo
kymas yra pavedamas Konsis- tartiniu darbu nuskambėjo IŠ-. iš Dievo dėl Bažnyčios, kuri tu- 

ganymo naujiena visoje žemėje. rėj0 būti visais amžiais ap- 
Vukeitn i 4 nsl.) Iš amžių glūdumos atskambėju

leisti savo tėvynes ir ieškoti žiausi atminimai. 
prieglaudos svetur. Tuo būdu, i 
šalia išeivių, kurie savo noru į 
vyksta svetur uždarbio bei ge-

III

ir vyskupijoms atnešė tokios 
(tautinės — LT) parapijos, uo
liai lankomos ateivių; ir visi i ėmė skelbti Kristų 

.' laiškais.Turėdamas šias visas — nau jas pdgrystai laiko didelėje pa

tarpe. Būtent, integracijos pro
cesas neturi būti visur ir vi- į Pirmoje dalyje Šv. Tėvas pa- 
suotinai vykdomas, nes jis ne duoda plačią apžvalgą, ką Baž- 
visada atitinka išeivių šie- nyčia amžių eigoje yra pada
los troškimus. Per uolus in- riųsi išeivių ir tremtinių nau- 
tegracijos piršimas, ypač, jei jis dai, jų sielų gerovei. Bažnyčia 
paeina iš Bažnyčios pusės, gali Yra mylinčioji motina. Ji glau- 
lengvai pažeisti tėvynės meilės, džia prie savo širdies ypatin- 
jos didelio ilgesio jausmus emi- gai tuos savo vaikus, kurie ken 
granto širdyje, sukeliant jame čia kokią nors nedalią, tarp 
nepasitenkinimą, pasipriešinimą, šhl yra išeiviai ir tremtiniai 
kritiką, o iš čia jau atsidaro Nuo pat pirmųjų amžių Baž- 
kelias į atšalimą nuo religinių nyčia teikė specialią globą 
praktikų, ir net į atkritimą nuo tiems, kurie dėl kokių nors prie 

žasčių buvo priversti svetur bu
voti. Šiuo tikslu buvo steigia-

tikėjimo.

Žmogiškas tragizmas išeivijoje 

Apart religinių ir tautinių
problemų emigracija iškelia ir 
grynai žmogišką tragizmą. Kiek 
viena emigracija yra surišta su 
skausmu, su ašaromis, su giliais 
sielos išgyvenimais. Palikti gim

mi specialūs vienuolijų ordinai Į 
bei kongregacijos, kuriamos į- 
vairios organizacijos ir puose
lėjama jų veikla išeivių nau- ' 
dąi, duodami reikiami nurody
mai ir paskatinimai imigracijos 
kraštų vyskupams, kad tėviš- j

t nę, savuosius, vykti į svetimą, kai globotų visus ateivius. Y- 
nepažįstamą kraštą, atsirasti pač mūsų šimtmečio didieji po- 
tarp svetimųjų, kur viskas neį- piežiai — Pijus X, Benediktas 
prasta, kurtis naujose sąlygose, XV, Pijus XI ir Pijus XII — 
pradėti naują, gyvenimą, — vi- įva rlomis progomis parodė 
sa tai negali nevirpinti giliau- : daug rūpesčio išeivių ir trem- 
sių žmogaus jausmų stygų, ne- tinių reikalais. Tarp kitų žymes- 
gali nekelti jame liūdesio dėl nių faktų, kaip Emigracijos die- 
to, ką palieka, baimės dėl to, nos šventimo įvedimas, įvairių 
kas laukia, nusivylimo tuo, ką įstaigų išeivijos naudai įsteigi- 
sutinka. mas, specialių potvarkių, liečian

Emigracija yra tartum nau- čių dvasinį išeivių aptarnavimą, 
jas žmogaus gimimas, o jis visa- davimas ir kita, konstitucijoje 

- i suminima ir mūsų šv. Kazimiero
Ugandos mašina bandys lietuvių ’ k°le^°S R°m°je isteišimas- 
sukilimą peikti ir dergti... Prikai- Antroje dalyje paduodama 
šios naciškumą... Kiekvienas nuo- nuostatai, kuriais remiantis tu- 
širdus lietuvis kiekvienas kenčiau rį bQti tvarkoma sielovados 
cios Lietuvos draugas skaitys sa- j
vo pareiga priekaištus atremti”, ' darbas išeivių ir tremtinių tar-

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

*0 F

Diagramoj procentais pavaizduota kiek sovietai pagamino maisto 
ir pramones gaminių lyginant su Amerika. Kaip matyti automa
šinų sovietai tepadarė vos du procentus ką pagamino Amerika, 
o ir visur kitur tik labai maža to, kiek pagamino Amerika. Kaip 
žmonės ten gali gyventi galima jau suprasti iš šios statistikos, 
nęrs co.ševiKai bs. abejo duomenis vistiek padidino. Tik sviesto ir 
anglių sovietai pagamino daugiau negu Amerika, bet manoma, 
kad sviesto gamyba sovietai priskaitė ir tų kolchozininkų kurie 
turi sklypelius ir po vieną karvę. Sovietų sklypininkai daugiau 
pagamina sviesto negu kolchoziniai dvarai. Anglių sovietai taip 
pat daugiau pagamino todėl, kad JAV šildo alyva ir dujomis.

(UPI)

reikštosios tiesos saugotoja. 
Petro užsidegimas baigėsi

nusivylimu arba, geriau pasa
kius, per dideliu pasitikėjimu 

i savimi. Ta jo kieta savimi pa
sitikinčio žmogaus galva net ir 

tada, kai priartėjo paskutinės 
Kristaus gyvenimo valandos, 
staigiai pažadėjo ištikimybę 

: Kristui: “Viešpatie, aš esu pa- 
1 siryžęs eiti į kalėjimą ir mir
ti su tavim”. Petro akys spindi 
džiaugsmu, o Kristaus akyse 
matyti užuojauta: “Dar prieš 

' gaidystę tu triskart manęs iš
siginsi”...

Gaidžiui užgiedojus, Petras 
ėmė verkti. Iš uolos, ant kurios 
Kristus pastatys savo Bažny
čią, išsiveržė ašarų srovė, kuri 
nebenudžiūvo nuo jo skruostų 

: iki pat mirties. Tą dieną Romo- 
i je Petro ašaros susimaišė su jo 
krauju. Kas žino, gal ir tą pas
kutinį akimirksnį Petras šnibž
dėjo: “Viešpatie, tu žinai kad
aš tave myliu”.

Kai prisimenam Petro nupuo
limą, turim prisiminti ir jo di
delį gailestį. Turime ne tik jį 
prisiminti, bet ir juo pasekti. 
Jei padarome išsišokimų, jei 
savo sprendimais esame netei
sūs ir karščiuojamės, turime 
pasekti nuoširdumu šventojo 
Petro, kuris, pastebėjęs savo 
klaidą, stengdavosi tuoj pat ją 
atitaisyti ir parodyti Kristui 
vis didesnę ir brandesnę savo 
meilę.

3.

Spaudoje ir gyvenime

SUKILIMAS PRIEŠ RAUDONUS 
BUDELIUS

— Sakyčiau, kad visus čia pralenkėte. Mes že- saulė blyškesnė, ir jos kelias aptrumpėjęs, ir žolė ga-
mėje kapstomės, o Jūs valdžioj sėdite. nykiose be sulčių, — tikras ruduo. Poilsio nėra nei

— Tokia čia valdžia! Dirbu, kaip visi kiti, nes žmogui nei gyvulėliui. Sekmadieniui atėjus, net baž-
gyventi reikia. nyčion negali nuvažiuoti: pačiam kaulus gelia, o

— Darbas darbui nelygus. Daug kas nori balto- arklio nekinkysi — tegul atsikvepia, 
mis rankomis vaikščioti, už tai į mokslus veržiasi. Jei trukdymų nepasitaikytų, išsiversti galėtum. 
Ar maža iš apylinkės vaikus gimnazijon vežioja? Juk kasmet vasarą gyslas ištampai, o žiemą jos at- 
Beveik kas antras namas. Mano supratimas kitoks: sileidžia. Bet va —seniūnas numirė. Ne ta jo mirtis 
kas žemės po kojomis turi, tas nei valdžios nei blo- žmones veikia. Jau senas buvo, savo atgyveno, tad 
gesnio laiko nebijo. ir pasitraukė amžinybėn. Blogiausia yra tai, kad

— Reikia visokių žmonių. Neapseisime nei be viršaitis susirinkimą šaukia naujam išrinkti, 
ūkininkų nei be inteligentų. O ir ūkininkui prasila- Suėjo mokyklon trijų kaimų vyrai ir laužo gal-

r>. . • cm. v, ... ., vinimas nekenkia. vas. Seniūno reikia, nes visokios žinios ateina iš ap-
ima apie uc os rengimąsi miestan pasklido — Kenkti, žinoma, nekenkia. Aš ne prieš mokslą skrities ir valsčiaus, tenka jas paskleisti, apskelbti, 

a ai greitai. Nors šiuo metų laiku, darbui vejant eįnu, bet prįeg tu0S) kurįe į svetimą naudą žiūri. Mo- o' kas norės šito darbo? Kas mes laukus ir eis iš 
ar ą, žmones nestoviniavo ir niekų plepėjimu ne- kytam, aišku, vieta mieste, bet nesuprantu, ką ten sodybos į sodybą? Su senuoju buvo kas kita: ne 

užsiėmė, tačiau spėliojimų užteko paprasti žmonės daro. tiek tos žemės, o žmonių namuose užteko. Be to,
— era duona pabodo tai dar lengesnės ieško. — Sunku būtų išvardinti visus užsiėmimus, tuščiagalvio taip pat nesinori pastatyti, nes šiais

r gyvenimą turi blogą. Vasarą šiek tiek pakruta, Kiekvienas verčiasi savaip. laikais seniūnas beveik tikras valdininkas, net ir
o i U- ai u eina is namų į namus. Išsimiega, kiek — Kokis gali būti verslas? Žemę dirbi, tai žinai, algą gauna. Yra rėksnių, kurie mielai sutiktų, bet

i, žmones pnseria, geresnį kąsnį pataikydami, ka(j verties. Bet kitiems šėtonas protą į mazgus su- tokių geriau vengti. Apsibars su žmonėmis, susiries,nori.
“Darbininkas” birželio 22 d. lai- bė akivaizdų tautos karžygišku- £ gą kaJJ’ep° J16”1' . suka- ir. visk9f palikę, miestan išsileidžia. Va, Stuč- išsikolios. Čia rimtas ūkininkas turi imtis.

doj rašo apie sukilimą prieš bol- mą” ... liudija to sukilimo daly- Įa’ kas klta Uztaisyta. Ar tik ne nuo ka, rengiasi. Nežinote, ką jis susigalvojo? Norėtųsi, kad būtų iš savo kaimo. Prireiks ką
ševikus 1941 m. Kai kurias straips viai. , nos n°ri pa egti. — spėliojo antri. — gaj vyras kokius planus turi. Sunku nuvokti, prievolėn su arkliais ir vežimu pavaryti, artimų kai-

yni0 ją mj;s2Xw7aT„uX0„“isv?ti' “kas galvoja- ar ?a?*įys laiktkal darbai nėra kT
kankinę mūsų kraštą ... siaubo Į raštis - The New York Times. pareikalaus. Koks senis bebūtų, tačiau savo vaiko p Tai£’ SUnku Vllkui suzinotl> kokie ^e Onos ir. ti. Uz tai buriasi kiekvieno kaimo vyrai ir svarsto, 
apimti bėga ... Artėja visų Lietu-'1941 liepos 1 rase: “Sukilimai , . . . . Prano planai, nes jei ir pasakys, ar galėsi patikėti? ką įs saviškių suradus.
vos žemių išlaisvinimo valanda ...[Baltijos valstybėse, pirmajai pro- s 1 V , . , . .............. O duktė šnirpščia ir tyli, dar ir dabar nosį užsukusi. Ir užpuolė visi Gervėnai Rudžio Sigitą! Aplipo
Broliai lietuviai, imkitės ginklo! [gai pasitaikius, buvo neišvengia- - Gal ir taip, gal ir ne Man vaidenasi, kad jis Tį ...^ .§ kJ ein& laukug ir dį bet įr ne aleidžia:
... Tegyvuoja laisva nepriklauso- mi... Pakraščių valstybes neturi nei važiuos, nei ką. Tik Vilką nori pagąsdinti, kad
ma Lietuvą,!”. laisvo pasirinkimo politikoje; joms dukterį atleistų. vis pikta ir paniurusi, kad nei žodžio negali išlupti.! — Kam kitam geriau pritiks. Jaunas esi, susipa- 

Iš paskos nevaikščiosi ir netraukinėsi už liežuvio, į žinęs su žmonėm, gražiuoju su kiekvienu gyveni, tai
no radijo stoties' 1941 birželio 23, lygomis. Ne mums juos teisti jų nes tik sukis, žmogau, kad suspėtum aprėpti, kas! gelbėk Gervėmis! Ir paties ūkis kaip reikiant pasta-
antrąją karo dieną, vokiečiam puo tragiško pasirinkimo valandą”. *al1 £UU ’ naujiena kad mergoms galvos susisu-
lus rusus, bet dar nepasiekus Kau Skaudu ir liūdna, kai atsiranda ka- sbegs įs namų, ir kuo ją pabaidysi. O, Vis del
no. Kauge jau veikė sukilėliai. net laisvų lietuvių, kurie norėtu! to, savas vaikas. Ir geras. Darbe vikri, kaip žaibas,

Sukilimas išplito visoje Lietu- j nuvertinti sukilimą, ko visais bū-! turi sveikatos ir sugeba. Tik proto, — va, šito jai
voje. “Laisvės' žygyje su ginklu dais siekia bolševikai. Amžiną at- stinga! Kokia gali būti meilė su Pranu? Ir kvailas
rankoje, spėjama, dalyvavo apie ilsj Povilas žadeikis, Lietuvos mi- išman0; kad tik ūkininkas yra ponas ir niekam į ran-

tavo rankos laukia.

X

V90,000... -žuvusių skaičius siekė [nisteris Amerikoje, tuojau po su- , .
apie 4000... Visoje Lietuvoje gau-[kilimo įspėjo: “Galimas daiktas, kas nežiūri.
šiai pridygę partizanų kapai sket- kad Sovietų ir jų simpatikų pro-j Senis neiškentė ir užkalbino Tomą:

Va, ražienos tuščios ir nugrėbtos, visų miežiai 
taip pat klojimuose. Vyrai avižas baigia kirsti, o 
paauglius jau reikia siųsti žirnių krapštyti. Nors 
per galvą verskis — tiek užsiėmimų. Laukai kažkaip 
padūmavę, soduose obuoliai žemėn pupsi, kad net 
kiaules sunku atginti, pasaulis aprimęs, tylus. Ir

tytas. Žmonės geriau gerbs.
«»_ Pražudysit mane, vyrai! — gynėsi Sigitas. 

—Šeimyna menka, o žemės plotas nemažas. Kaip ap
sidirbsiu ?

— Pasisamdysi! Paimsi berną už algą iš vals
čiaus, ir dar pačiam koks centas liks, — gundė vyrai. 

(Bus daugiau)
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MAŽAME KŪNE DIDELĖ ŠIRDIS

(Medžiaga Amerikos lietuvių katalikų istorijai)
DR. A. JUŠKA

Toli nuo lietuvių sostinės Chi 
cagos yra Lawrence miestas, 
kuris Massachusetts valstybėje 
savo didumu užima dešimtą vie
tą. Ten daugiau kaip prieš šim
tą metų tebuvo tuščia lyguma, 
kurios viduriu tekėjo išsidrie
kusi Merrimacko upė, sudaryda
ma mažesnių ir didesnių salų. 
Atsirado grupė žmonių, pano
rusių jos vandenį išnaudoti, ku 
rie sukūrė akcinę bendrovę, pas 
tatė didelę užtvanką, kad prie 
šios sutelkti vandenys suktų 
milžiniškus audimo fabrikus. To 
kia buvo miesto pradžia.

Pirmieji lietuviai

Kada pirmas lietuvis, palikęs 
Nemuno pakrantes, kaip ir Pen
silvanijoje anglių kasyklas, ap
sigyveno čia, kad su vilnų gi
jomis suaustų savo vargo die
nas, istorija mums nenurodo.

tai noras tarsi “išsivaduoti” 
nuo airių vyskupų valdžios. Ži
noma, kad tai visa prieštarau
ja kanonų teisei. Tai ir suda
rė pagrindą ne kuriose vietose 
dideliems nesusipratimams, pri- 
vedusiems net prie civilinių teis 
mų, tarp parapiečių ir klebono, 
tarp parapiečių ir vyskupo. Ano 
statuto nebuvo paisyta, kai 
1903 metais parapija ir tai lie
tuviška, Šv. Pranciškaus vardu, 
tame mieste buvo įkurta. Net 
pirmasis jos klebonas, esant 
dideliam lietuvių kunigų trūku
mui, buvo svetimtautis, nemo
kąs lietuviškai. Prie antro kle
bono kun. A. Jusaičio, kai susi
kristalizavo mintis naują bažny
čią statyti, prisiminta praeitis, i 
sakytum, kaip ir anas istorinis j 
dokumentas. Klebonas delsė 
naują bažnyčią statyti, kaip ■ 
statyti be pinigo, jei parapija

d. iš Bostono arkivyskupo ran- antrajam būtų primetama, kad 
kų gauna kunigystės šventimus jos neužbaigia — išmūrijęs rū- 
ir po kelių dienų tame pačiame sį, sienas, uždėjęs stogą, palieka 
Lawrence laiko pirmąsias šv.. požemyje 7 metus. Ir vienas ir 
mišias. I antras dvasios vadovas buvo

Spaudoje tilpo bendras kvie- teisus — kaip pradėti, kaip už 
timas. kad šv. Pranciškaus pa- baigti, jei nėra pinigų, jei to- 
rapija, ir tai po 40 metų, anam kia skola? Paskutinę problemą 
primiciantui, dabartiniam savo tegalėjo išrišti tik kun. P. Ju- 
klebonui, prelatui P. Jurui, ren-i ras, turįs didelius administra- 
gia šaunų pagerbimą šio mėn. | elnius gabumus, kuris į šią pa- 
17 dieną, prašant visus atsilan-' rapiją buvo atkeltas klebonu 
kyti. Būtų dar ir kita proga į 1929 m. gegužės mėnesį. Jis vie 
— tam pačiam prelatui P. Ju-1 nų metų laikotarpyje sukėlė to
rui sukanka 50 metų nuo įsikū
rimo Amerikoje, šių eilučių au
torius vartė du laiškus — Bos-

kį finansinį vajų, kad jo užte
ko naujos bažnyčios vidų įruoš
ti — sudedant grindis, įtasiant

tono arkivyskupo kardinolo J. • suolus, altorius, išdažant sienas, 
Cushing ir Lawrence miesto' priperkant bažnytinių rūbų, in- 
burmistro. Šie abu žymūs žmo-1 dų ir dar net dalį skolos apmo-

Praeities šaltiniai atsiskleidžia turi dar dau? skolos? ParaPie' 
pamažu tada, kada lietuvių su- čiai karščiuojasi. Pirmasis ne- 
sidaro pakankamas būrys ir jie buvo ,ankstus> nemokėjo aniems 
nutaria steigti lietuvišką pa- šalto vandens užpilti ir rezul- 
rapiją. To projekto įkvėpėja bu |tatas didžiulis konfliktas — 
vo švento Lauryno draugija, 1916 m' balandžio mėnesį vieną 
įsteigta 1894 m. gruodžio 19 d. sekmadienį nebeduoda klebonui 
Po penkių metų Lawrence mies : surinktų dešimtukų kolektoriai, 
to notaro įstaigoje buvo įre. | kai šis parenka kitus, atsiranda 
gistruotas parapijos statutas,'kiti* sekmadienį piketuotojų ei- 
kuris yra būdingas ano meto
nuotaikom. Tame istoriniame 
dokumente parapijos komitetas 
lieka visagaliu, klebonas pap
rastu tarnautoju. Ten įsakmiai 
pabrėžta, kad lietuvių bažnyčio
je draudžiama naudoti ne lietu
vių kalba. Pirmu atžvilgiu tas 
statutas atrodo panašus į akci
nės bendrovės statutą, tačiau 
jo pabaigoje akcentuojama, kad 
lietuviškoji parapija priklauso i 
Romos katalikų Bažnyčiai ir!

lės, kuriems pašalinti šaukia
masi policijos. Kunigas A. Ju
saitis susidariusioje padėtyje 
rezignuoja. Tuo naudojasi ad- 
venturistai, įkurdami naują, tau 
tinę, nieko bendro su Roma ne
beturinčia, parapiją, žinoma na- 
zaliežnikų vardu. Taip gerų ka
talikų nemažas skaičius buvo 
suviliota — dalis grįžo, mažu
ma ir šiandien tebeklaidžioja.

Sukaktis
remiasi jos dogmoms. Tas ro-Į Esant šios parapijos trečiam 
do, kaip ir keliose kitose lie- klebonui Pranciškui Virmaus- 
tuvių kolonijose, kad tada lie- kiui, kuris lietuvių susiskaldy- 
tuviuose viešpatavo kažin kokia mą apmažino, kitas Pranciškus 
nepriklausomybės dvasia, koks prel. Juras 1922 m. birželio 22

aNnntr-Mtc«tui ««» i *91

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

Didelis pasirinkimas įvairiausių radijų, televizijų, 
phonografų ir oro vėsintuvų.

FRANK’S IV & RADIO, Ine.
3240 So. Halsted St. CA 5-7252

j?

Prel. Pr. Juras paminėjo 40 m. kunigystės: sukaktį. Čia jufcdlėjinės 
vakarienės metu kalba pats jubiliatas. Kairėj prel. J. Balkūnas.

Nuotr. B. Kenbelienės

nės, dvasinės ir civilinės vai- kant. Jam pavyksta staigiu šuo 
džios atstovai, mūsų mielą tau- liu atverti bažnyčios vidų pil- 
tietį prel. P. Jurą tiesiog iš- name puošnume ir tai prieš pat 
aukština, išgarbina, teikdami: depresiją. Jo pastangomis toliau 
jam ano miesto garbingą tėvo , bažnyčia buvo grąžinama paveik 
vardą. I slais, įrašais, dekoruojamos šie

Apie prelatą P. Jurą daug I nos, sudedami originalūs vitra- 
kas rašė, dar ir rašys, jis yra' žai, įtaisomos moderniškos švie 
plataus kalibro asmenybė. Man Į sos. Jis vadovauja naujo var- 
norėtųsi ribotis ir tai šiuo mo- po įsigijimui, kaip ir moder- 
mentu — ką gi P. Juras pada- nių elektrinių vargonų įtaisy-
rė savai parapijai, kaip ir Law- 
rence miestui? Iš jo kunigystės 
40 metų, 38 metai yra praleisti 
pačiam Lawrence, toje pačioje 
Švento Pranciškaus parapijoje 
— 5 metai vikaru, 36 metai kle 
bonu. Vartant puikų ir išsamų 
profesoriaus S. Sužiedėlio vei
kalą: “Švento Pranciškaus pa
rapija Lawrence, Mass.”, kaip 
ir jame pateiktus dokumentus, 
prieini prie išvados — jei ten 
nebūtų buvę prel. P. Juro, da
bar parapijos teliktų žymė, dar 
vienas lietuvybės židinys būtų 
užgesęs. Pati Apvaizda jį čia 
savu įrankiu pasirinko.

Laimingi metai 
Spėliotina ar 1930 m. nebū

tų atsinaujinusi drama 1916 me 
tų? Karšti dzūkai, kurių dau
guma sudaro Lawrence, ar ne
būtų antrą kartą sukilę prieš 
savo kleboną? Pirmąjį kaltino, 
kad delsė bažnyčios statybą,

mui. Ši parapija didžiuojasi 
1944 metais — jos klebonas P. 
Juras tada sudegino paskuti
nius paskolos lakštus, o sko. 
la, jam užimant klebono parei
gas, buvo didelė — 47,000 doler 
rių. Pagaliau ir pati klebonija
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APAŠTALIŠKA
KONSTITUCIJA

(Atkelta iš 3 psl. J
torialinei kongregacijai. Prie 
šios kongregacijos priskiriamos 
trys institucijos, skirtos apaš
talavimo išeivių ir tremtinių 
tarpe, reikalų tvarkymui. Jos 
yra — Vyriausia Emigracijos 
komisija, Generalinis Jūrų Tarp 
tautinio Apaštalavimo sekreto
riatas, Emigracijos delegatas. 
Nūdien šios institucijos plačiai 
ir sėkmingai veikia.

Antroje vietoj yra nurodo
ma, kad sielovados darbas išei
vių tarpe turi būti tvarkomas 
misijonierių direktoriaus, pa
rinkto kiekvienam kraštui iš 
kiekvienos tautybės. Direkto
riaus žinioje ir priklausomybė
je yra eiliniai misijonieriai, kiek 
kur jų reikia ir turima. Direk
torių ir misijonierius skiria šv. 
Konsistorialinė kongregacija. 
Savo apaštališką veiklą jie vyk
do glaudžiam kontakte ir pri- 

j klausomybėje su vietiniais vys
kupais.

Trečioje vietoje kreipiamasi 
į imigracijos kraštų vyskupus, 
nurodant bei įsakant, kad sielo
vados darbas ateivių tarpe bū
tų pavedamas atitinkamų tau- 

j tybių kapelionams, suteikiant 
į jiems visas reikiamas galias: 
j tolygias toms, kurias turi vie- 
I tiniai klebonai.
I Pabaigoje duodama specialių 
! nurodymų, liečiančių Italiją ir 
j italus emigrantus.

(Bus daugiau)

tampa pilnai atnaujinta ir mo
derniai įruošta.

Laimingi jam, kaip ir jo pa
rapijai, buvo 1958 metai. Daug 
svajota, daug galvota apie sa
vąją parapinę mokyklą. Atsi
tiko tada, kad viena miesto mo
kykla, esanti prie pat lietuviš
kos bažnyčios, liko pustuštė. 
Ilgos derybos ir tik dėka klebo
no prel. P. Juro pažinčių, su
gebėjimų prieiti ir jam reiškia
mos pagarbos, ne veltui jį mies 
to tėvu laiko, mokykla veik vel
tui parapijai perleidžiama. Ji 
yra veik trijų aukštų, 8 didelės 
klasės, plūs vaikų darželis, kny 
gynas, ambulatorija, mokytojų 
kambarys, valgykla. Viduje bu 
vo reikalingas didelis remontas. 
Šiuo momentu jau viskas atlik 
ta, visur blizga, žvilga, viskas 
moderniškiausiai įruošta. Jo 
pastangomis pirktas dviejų auk 
štų seselėms namas irgi pagrin
dinai atnaujintas.

Tokios milžiniškos išlaidos, se 
nieji lietuviai nyksta, dauguma 
sudaro svetimtaučiai parapie- 
čiai, visi pastatai pavyzdingiau 
šioje tvarkoje, jokios skolos, 
mažas perteklius. Čia tik me
džiaginė pusė, gi dvasioje prela
tą P. Jurą parapiečiai laiko sa

vu tėvu — jis juos laidoja, jų 
vaikus krikštyja, juos moko, 
prie altoriaus priveda, moterys
tės sakramentą teikia, kaip ir 
į Kristaus vynuogyną išveda.

I Kas gi bebūtų likę iš Law- 
rence lietuvių kolonijos, jei jai 
savo 40 geriausių metų nebūtų 
pašventęs prelatas P. Juras? 
Taip — mažame kūne, mažoje 
kolonijoje, plaka didelė širdis.

pomirtinis medalis
DR. DOOLEY

Prezidentas Kennedy Kongre
so medaliu pagerbė velionį dr. 
Tomą Dooley, plačiai pagarsė
jusį katalikų gydytoją, įsteigu
sį ligoninę ir pasišventusį gydy 
mui Laose; dr. Dooley mirė vė
žiu 1961 m.
4 SUNŪS KUNIGAI, 2 DUK

ROS VIENUOLĖS
Našlė Elzbieta Healy, 13 vai

kų motina, gyvenanti Bridge- 
porte, Conn., džiaugėsi, maty-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Budis

Tel. CLiffside 4-1050
iiiiiiilhniiiiiiiiiiiiiiiitiitintiiiiiiiiiiii
TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietele 18.00, 
už dirbtuves darbą—$10.00 lr da
lys. Pigios paveikslints lempos.

I. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 0-1003

tolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. «3rd St.. Chicago 99, OL 

Tel. 434-4000

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU AR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

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

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistine)

5000 VVest I6th Street
Cicero 50, Illinois 

Telefonas: OLympic 2-0951

dama jos ketvirtą sūnų šventi
namą kunigu. Jos dvi dukterys 
yra vienuolės.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju daktarui 

Juozui Makštučiui už "nustaty
mą tikros diagnozės ir ilgą ir 
rūpestingą gydymą.

Vilė Milasauska

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadlėnio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais lr sekmadieniais nuo 8 Iki 
»:80 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

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

Chicago 29, UI.

[AiDainn ELECTROniCS
TV-RADIOAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.V1RT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

3321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-56651

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

SKELBKITĖS “DRAUGE”

B
ON INVESTMENT 

k ACCOUNTS

S-PIECE GLASSWARE SĖT

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 nesių- 
sime — pasiūlymas galioja nuo birželio 25 ir 

baigiasi liepos 14 d.

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

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. VVesfern Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. VVAIbrook 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

(IRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIE'TKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 !/=%
■ — Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Alinnc. PTRM- KETV. .......................... 9 v. r. Iki 8 p. p.IMLHnUUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 ▼. r. iki S p. p.

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



Mieli lietuviai — mūsų broliai! Sekančių astuonių dienų lai
kotarpyje jaunieji Chicagos latviai stato spektaklį, kuris turi 
atnaujinti laisvės viltis mūsų; kraštams. Antrasis latvių jauuiimė 
festivalis, kuris prasideda rytoj, patvirtins faktą, jog nežiūrint 
kad jų gimtasis kraštas prieš 17 metų tapo* komunizmo' tironijos 
auka„ jaunoji latvių generacija yra pilna dvasios, kuri palaikė 
jų tautą daugelį šimtmečių. Mes kviečiame lietuviškąją Chicagos 
koloniją dalyvauti festivalyje. Didžioji programos dalis nereika
linga latvių kalbos žinojimo, bet mes tikfantėĄ kad lietuviai, su
prantą mūsų kalbą, atsilankys visuose festivalio paruošimuose.

FESTIVALIO (I
i 1PROGRAMA

Festivalio 24-ių valandų informacijos centras bus atidaraš 
nuo birželio 29, 6:00 p.p. Jis randasi SHERATON —. CHICAGO 
HOTEL, 505 N. Michigan Avenue, Sheraton Room. tel. WHite- 
hall 4-4100, ext. 55 ir 56. Bilietai visiems paruošimams parduo
dami kambary šalia in formacijos centre, ir taip pat prie durų 
prieš kiekviena, spektaklį.

Šeštadienį, birželio 30
9:00 — US - Canados latvių All-Star beisbolo, tinklinio ir 
moterų tinklinio rungtynės. $1.50. Olivet Institutas, 1441 
N. CIeveland Avenue.
9:00 Latvių raukų darbo, latvių pĄšto ženklų ir pinigų pa
roda. Nemokamai. Mokslo ir pramonės muziejuje. (Nuo 
birželio 30 iki liepos 15).
9:00 Latvių istorijos ir festivalio nuotraukų paroda. Nemo
kamai. Prudential pastato vestibiulyje, (birželio 30 - liepos 
8).
11:00 festivalio šaudymo varžybos. Neįmokamai. Fox! Vlalley 
Rifle Range.
14:00 Festivalio meno paroda. $1.00. Čiurlionio Meno Ga
lerijoje, 5620 S. CIaremont Avė. (birželio 30 - liepos 8).

16:30 US latvių plaukimo varžybos (su Janis KonradS 
'Olimpijados laimėtoju). $2.00, $1.50, $1.00.
Sheraton — Chieago Hotel, Royal Hawaiian baseinas.
20:00 Pramogos prie baseino: plaukimas, šokiai, dainos. 
$1.50. Sheraton — Chieago Hotel, Royal Havvuiian baseinas.

i, S

Sekmadienį, liepos 1.
Festivalio pamaldos.
9:00 Šachmatų simultanas (didysis čempionas Ivars Kaime) 
$1.00. Sheraton —r Chicagc Hotel, Tally-Ho Room.
13:00 Jaunimo internacionalinis forumas. Politinės diskusi
jos. (angliškai) $1.00. Sheraton — Chieago Hotel, King Ar
tu r Room.
14:00 Vaikų popietė. $1.00. Latvių bendruomenės centras, 
4146 N. Elston.
19:00 Festivalio dainų ansamblis, Cikagas pieciši, su jumo
ristiniu įvairumų pasirodymu. Šokiai. $2.00 Sheraton 
Chieago Hotel, King Artliur Room.

iI
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i
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Dailininkai apžiūrėję Tėvynės Garsų radijo vedėjo studiją, kurio
je jis redaguoja programas, užrašo pasikalbėjimus ir praleidžia 
savo laisvalaikio valandas, peržiūrėdamas plokšteles, juostas ir kt. 
programų medžiagą. Iš kairės — kun. P. DzegoraitiS, dail. A. 
Vaikšnoras, radijo vedėjas J. Stempužis ir skulpt. ’V. BAulinaitis.

Nuotr. V. Pliodzinskc

|
Pirmadienį, liepos 2. . |

19:30 Išvyka Michigan ežere. Šokiai. $3.50. Prie Michigan M 
Avenue tilto. ĮšV >

Antradienį, liepos 3.
20:00 Festivalio baleto pasirodymas. 9 jauni latvių blaleto 
šokėjai. $2.50, $2.00, $1.50. Prudential pastato auditorijoj.

Trečiadienį, liepos 4.
9:00 Festivalio lauko teniso varžybos. Garfield, parke,
9:00 Festivalio lauko golfo varžybos. Vilią Olivia, Elgin, 
Illinois.
10:00 Festivalio lauko kėglių varžybos. Waveland Bouding, 
3700 N. IVestern Avė.
10:00 Jaunųjų latvių rašytojų diena: knygų paroda, rašy
tojų paradas, kava. Sheraton — Chieago Hotel, Tally-Ho 
Room.
14:00 Senovinės latvių vestuvės. Muzikalinis pastatymas 
pagonių latvių vedybinių papročių. $2.50, $2.00, $1.50. Pru- 
dentiali pastato auditorijoj.
20:00 Festivalio teatre pastatymas: Mihehauzena precibas 
by Martinš Ziverts, 3' veiksmų komedija. $3.00, $2.50, $2.00. 
Prudential pastato auditorijoj.

Ketvirtadienį, liepos 5.
20:00 Įvairus pasirodymas 
$2.00 Lane Technical High

Penktadienį, liepos 6.

20:00 Įvairus pasirodymas, su tautinių šokių festivaliu. 
$2.00 Lane Technical High School, Westem prie Addison.

14:00 Grupės diskusijos (latviškai). $1.00. Sheraton — Chi-' 
, rago Hotel, Superior Roouk
20i:00 Jaunieji pianistai parade. $5.00, $3.00, $2.50, $2.00. 
(Orchestra Hali.

i
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Šeštadienį, liepos 7.

1.
|
I

9:00 US latvių bėgimo ir lauko varžybos. $1.00 Stągg Field. 
15:00 Festivalių Bausme. Pagrindinis festivalio įvykis, su 
tautinių kostiumų paradu. $2.00, $1.50. Medinah Temple. 
20:00 Naktis septintam aukšte. Festivalio Didysis balius 
(semi-formal). $3.50. Sheraton — Chieago Hotel, Grand 
Ballroom.

Sekmadienį, liepos 8.
Festivalio pamaldos.

|!

14:00 Piknikas su festivalio pabaigtuvių laužu. Nemokamai. 
Schiller parke. Oi

iVaikai iki 14 metų įleidžiami j didesnę festivalio programos dalį St 
už puse kainos. H

ANTROJO LATVIŲ JAUNIMO FESTIVALIO | 
RENGIMO KOMITETAS H

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Balys Sruoga: Dievų miškas, atsiminimų knyga, vienas šiurpiau

sių dokumentų, parodantis, kas yra laisvė ir kas ateina su pa
vergimu. Kieti viršeliai, 480 psl........................................... $5.00

Jurgis Savickis: Žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 
1939—1945 m., krušniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie
laisvėje kylantį Kauną ► jo kultūrinį kilimą................... .. $2.50
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS

4545 West 63rd Street, Chieago 29, Illinois

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. birželio mėn. 29ne taip jau dažnai. Aldona 
Stempužienė, kuri praėjusį se
zoną praleido Chicagoje, ruoš
damasi ir dainuodama Chica
gos Lietuvių Operoje, po ilgos 
pertraukos dainuos Clevelando 
radijo valandos vakare - ba
liuje, kuris įvyksta šeštadienį,

1 liepos 28 d., Lake Shore Count- 
ry Club salėje.

Dainininkė pasirodys populia
rios muzikos žanre viena ir 

i drauge su Čiurlionio ansamb
lio vyrų choru. Fortepionu pa- 

i lydės Rytas Babickas. Lengva 
ir trumpa, baliaus atmosferai 
pritaikinta, programa kelia su
sidomėjimo.. Apskritai, radijo 
vakariai būna nuotaikingi ir 
radijo bičiulių gausiai lankomi.

Clevelandiečiai jau dešimt 
stalų užsisakė, rezervuodami 
juos savo svečiams atvykstan
tiems iš kitų miestų arba ame
rikiečiams ar kitiems pažįsta
miems svetimtaučiams. Staliu
kus po 8 ar 10 asmenų galima 
rezęrvuotis pas radijo vedėją 
telefonu 382-9268. Bilieto kai
na asmeniui 3.50 dol.

PARAMOS SENELIŲ 
NAMAMS

Nekalt. Prasid. Marijos se
selės Putname pasiryžo staty
ti senelių namus, Šiam pasiry
žimui įgyvendinti reikalinga vi
sų lietuvių parama. Chicagoje 
ir kituose miestuose lietuviai 
jau įsijungė į lėšų telkimo va-

sį lietuvių masinis vežimas į 
tolimuosius Sibiro plotus lėtam 
išmarinimui, kad buvo išvežta 
per 40,000 lietuvių. Buvo pir
mas Lietuvos istorijoje toks 
žiaurus barbarų veikimas. Kvie
tė maldomis prisiminti nukan

kintus ir vergijoje esantiems 
prašyti Dievą jiems stiprybės 
ir ištvermės.

Pamaldų metu giedojo baž
nytinis choras, vadov. muz. Pr. 
Ambrazo.

(Nukelta į 6 psl.)

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Tel.: DAnube 6-9837

Julija O. Bičiūnienė Chieago 8, Illinois

Dovanos 
Nemokamai 

Taupyto jams on investment accounts

DIVIDENDAI MOKAMI UŽ VISAS SĄSKAITAS KIEK
VIENA KETVIRTĮ —

Kovo 31 — Birželio 30 — Rugsėjo 30 — Gruodžio 31

kandidatės Nijolė Petkevičiūtė,
j Rita Zagarskaitė, Eleonora Šen- jų. Artimoje ateity ir Clevelan 
i bergaitė, Laimutė Obelenytė, do lietuviai bus prašomi auka 

, Tu™' blfZC1° 5 L. GVe.' Nijolė Jankutė ir Irena Šnieč-Į Seselių darbą paremti.
,a?de bU^° atldeng aS I kienė davė vyr. skautės įžodį. Visi gerai žinome Nekalt,
dziajam dainiui pamm las Cle- IškiIminga įžodžio ceremonija Prasidėjimo Marijos seselių 

įvyko Rockfellerio parke ant darbą ir pasišventimą lietuvy-

MAIRONIO PAMINKLAS 
CLEVELANDE

velando kultūriniuose darželiuo
se. Paminklo pastatymu rūpi
nosi Šv. Jurgio parapija ir jai 
priklausančios organizacijos, 
vadovaujamos specialaus komi
teto, kuriam pirmininkavo P. 
Česnulis. Bendromis visų pa
stangomis lietuvių kultūriniai 
darželiai pasipuošė mūsų didžio- j 
jo lietuvio biustu. Paminklo ' 
autorė — skulptorė E. Docie- 
nė.

Pereitą sekmadienį; minint 
paminklo pastatymo sukaktį, 
kun. kleb. B. Ivanauskas pasa
kė gražių minčių bažnyčioje, 
kultūriniuose darželiuose buvo 
padėtas vainikas, dalyvaujant 
pačiam klebonui, kun. P. Dze- 
goraičiui, Maironio paminklo 
statymo kom. pirm. P. Česnu- 
liui ir Lietuvių kult. darželių 
pirm. J. Brazauskui, komiteto 
nariams ir org. atstovams. Po 
ceremonijų įvyko pietūs Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Tiek 
pietų organizavime, tiek lėšų 
teikime Paulina Glugodienė ak
tyviausiai reiškėsi.

SKAUČIŲ VEIKLA
Gegužės 29 d, vyr. skautės -

uolėtos upės kranto. Po įžodžio 
Vytauto ir Amandos Muliolių 
namuose įvyko laužas ir vai
šės.

Neringos skaučių Tunto su
eiga įvyks birželio 26 d. 7 vai. 
vakaro Čiurlionio namuose. Tai

bei. Jos leidžia vaikams žurna
lėlį “Eglutę”, jos veda mergai
čių bendrabutį ir vasaros sto
vyklas, leidžia knygas. Reikia 
tikėtis, kad Clevelando lietu
viai neatsisakys auką paremti, 
kai į juos bus kreipiamasi.

Tragingųjų birželio įvykių minėjimas Clevelande. Scenoje Čiur
lionio ansamblio choras, vad. Al. Mikulskio, kalba Alto sk. pirm. 
K. Žiedonis, organizacijų vėliavos su asista ir dalis svečių.

Nuotr. V. Pliodzinsko

ST. ANTHONY SAVINGS
1447 South A9th Court, Cicero 50, Illinois

PHONES: City-242-4395; Suburbs - 656-6330 
Joseph F. Gribauskas — Execu t i ve S^eretary

HOURS: Monday, 9-8; Tuesday, Thursday, and Friday, 9-5 
.. Saturday, 9 to 1; Wednesday elosed.

01/1 S E L F
v SERVICE

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

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chieago 32

paskutinė priešstovyklinė suei
ga. Visos skautės dalyvauja pil
noje uniformoje.

Skaučių vasaros stovyklai, 
kuri įvyks liepos 28—rugpiūčio 
12 dienomis, reikalinga šeimi
ninkė. Dėl sąlygų prašome 
kreiptis į tuntininkę A. Bala- 
šaitienę, tel. CE 1-6072.

ALDONA STEMPUŽIENE
IR ČIURLIONIS DAINUOS 

RADIJO VAKARE
Savuosius dainos menininkus

PAMINĖTI TRAGINGIEJI 
BIRŽELIO ĮVYKIAI

Birželio 16 d. Amerikos Lie
tuvių Tarybos Clevelando sky
rius surengė tragingųjų birže
linių įvykių minėjimą. 10:30 
vai. Šv. Jurgio liet. parapijoje j 

kan. Zakarauskas atnašavo šv. 
mišias už nukankintus ir ver-1 
gijoj esančius lietuvius. Pa- j 
mokslą pasakė kun. P. Dziego-1 
raitis ir priminė Lietuvos kan-l 
čias istorijos bėgyje. Ir pabrė-

JUNE —- BIRŽELIO 28, 29, 30 D. D.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
DUJARDIN GERMAN BRANDY

V. S. O. P. Fifth $4.98
NAPOLEON BRAND OF FRENCH

BRANDY Fifth $2-98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S, P. Fifth $4-99
LEJON VERMOUTH DRY OR SWEET Quart $-| .19

LORD BALTIMORĘ DISTILLED LONDON
DRY GIN Quart $2-98

NIKOLOFF 80 PROOF VODKA Quart $2-98
Canada house canadian
' VVHISKEY Fifth $3.59
Lang’s 8 Yr. Old Imported

Scotch Whisky Fifth $4.49
JESSE MOORE 6 YEAR OLD 
STRAIGHT BOURBON WHISKEY Fifth $2-59

išgirsti clevelandiečiams tenka žė, kad 1941 m. birželio mėne-

vis

VALANDOS:
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 

, Ketvirtad. nuo 9 iki* 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti, dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar- 

• navimas.
Taupykite ir. skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 414%

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



6 DRAUGAS, penktadienis,. 1982 m. birželio mėn. 29

CLEVELANDO ŽINIOS

Clevelande kultūriniuose darželiuose prie Maironio paminklo 
LKDS-cs konferencijos prezidiumas ir Alto Clevelando Sk. valdy
ba, birželinių tragingų įvykių minėjimo proga, padėjo gyvų gėlių 
vainikus prie Maironio paminklo. Iš kairės pirmoj eilėj stovi A. 
Leknickienš, Al. Mikulskis, L. Leknickas, dr. A. Trimakas, D. 
Augienė, Maironio sesers dukra, J. Smetona, K. Žiedonis ir kt.

Nuotr. V. Pliodzinsko

(Atkelta iš 5 psT.t

Tuoj po pamaldų tos pačios 
bažnyčios salėje įvyko iškilmin
gas minėjimas. Kaip pamaldose, 
taip ir iškilmingam minėjime 
organizacijos dalyvavo su vė
liavomis. Minėjimą atidarė ir 
jo reikšmę apibūdino skyriaus 
pirm. K. Žiedonis. Po jo kalbos 
Čiurlionio ansamblio mišrusis 
choras pagiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir Maldą.

Vėiiavas išneSųs, vicepirm,.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS.... MERGAIČIŲ VASAROS 
STOVYKLA DAINAVOJE

Jau eilė metų, kaip Nekalt. L 
Prasidėjimo Marijos seserys |
sėkmingai auklėja mergaites 2 Biznio miiras prieš park!J. 2 mo
vasaros stovyklose. Pagrindinis radijatoriais šildymas. 2 auto. gara- 'iePnis butai. Maisto prekyba apie 

žas. $12.000. $;»0,000 metines pajamos. Garažas.
Gera proga. — Didelis pajauni na- Už $36,800.

ti caluo-M morcrnitpnns iūvvkti mas- 2 butai — 7 ir 3 kamb., 2 ka- Naujas mūras. 2 modernūs butai tl sąlygas mergaitėms įsvynll biųetlnSs virtuvės. Naujas alyva šild. po 5 kamb. Arti mūsų. Atskiri Sil- 
triukšmo i ramia Apsauga nuo potvynio. Alum. lan- dymai. Objektas $39,500.

Kai. Garažas. $16,700. _ gta.1 ltž aukšto mūras. 6 metų. 2
6 kamb. mūras. Labai modernus butai — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu 

. . ... i , ... .v, įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas šildymai. Alumin. langai. Garažas,darnume skiepyti katalikišką rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600. $32,000.
. ... Didelė rezidencija. 9 kamb. 50 p. T>. *ir tautišką dvasią musų jauni- lotas. Moderni virtuvė ir vidaus su- Pigiau nerasite, čia pat 4 britų 

tvarkymas. Alyva šild. Garažas, mūras. Naujas alyva.šildymas ir sto- 
$’4 500 gas ,r alumin. langai. Garažas.

Gage Parke. 3 būtai — 6 kamb. ir : $43,000.
2 po 3 kamb. Prašo $26,000. j Gage Parke. 2 butų mūras. 3 au--

Arti .laimimo Centro. 5 butų mū- į to. mur. garažas. Radijatoriais —
ras. Naujas alyva šild. Apie $6,000 gazu šild. $20,900.

stovyklos tikslas netik sudary
ti sąlygas 
iš miesto 
gamtą, bet poilsio ir žaismo

mui ir padėti ugdyti jo charak
terį.

Šiais metais Dainavos mer
gaičių stovykla įvyks nuo lie
pos 8 d. iki 22 d. Registracijos 
ir smulkesnės informacijos rei
kalais Clevelande prašome kreip 
tis į Jadvygą Kliorienę — 1235 
E. 84 St., tel. RA 1-8397.

V. R.

SPORTININKAI VYKSTA 
Į UDORA

bet turime priminti laisvajam 
pasauliui, kad jo pareiga pri
versti Sov. Rusiją atstatyti tei- kai yyk3ta i Pabaltiečių vasa- 
sę. Tik tada pasaulyje įsivieš-i ros ^idynes, kurios įvyks Udo-
pataus ramybė.

REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

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 $15,700 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, ii 9,800-

Kaip iš granito mūro rezidencija 
ant 43 p. loto. žavus 7 kamb., 4

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

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

Pajamų mūras. 2 butai — 4 ir 2 
kamb. Alyva šild. Gage Parke. — 
$1 5,900.

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

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

dideli mieg. Karpetai, (keramikos \ Medinis — apkaitas. 3 butai ir 
vonios, čerpių stogas. Dienos kaina, biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos.

Namas kaip pasakoj G kamb. mūr. Ir šiandien vertas daugiau $16,000. 
namas Apie 40 p. lotas. 2% vonios, Kitur. 3-jų aukštų mūras. 5 butai po namas, ap e p. _ /-------- , Atskiri šildymai. PelningasClevelando Žaibo sportinin- į įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai, .

i i garažas. $26,000. namas uz $15,300.

ra, Ont., Kanadoje (apie 50
K. VALDIS REAL ESTATE

2815 W. Ilsi St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mes patrnaujame visų rūšių drau

dime: gyvybės, susirgimo, ugnies,
auto. paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia, nuo 9 v. ryto iki 8 v. 
valia ro.

Mūrinis 7 melų 2 meg., priešais 
Marąuette parko, garažas, skubiai. 
$17,300.

Naujas mūrinis 2x6, Gage p., 40 
p. plotas, 2 šild. gazu, daug priedų. 
$39,900.

Mūrinis 12 metų. 5 kamb., gara
žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. lietuvų mokyklos. $12,600.'

Murins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. iotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild., $16.900. , :

Lotas 35x125 su 4 kamb. irįū'rinius. 
, namus, labai geroj vieloj. galima 
’ statyti 2 butų namą. $13,950, 
j Mūrinis 1 jį 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.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 691h ST. HE 6-5151
2-jų butų med. 5 ir 5 kamb. 50 p. 
sklypas, .šildymas gazo pečiais. Gara
žas. Arti 45-os ir Fairfield. $17.500.' 
2-jų butų med. 6 ir 3 kamb. šildy
mas gazo pečiais. Brighton Parke. 
$14,500.
2-jų butų mūr. 6 ir 5 kamb. namas, 
šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga
ražas. Arti' 69-os-lr Fairfield. $27,750. 
4 metų I y2 aukšto mūr. 5 kamb 
(3 mieg.) apačioj: 4% kamb. viršui. 
Garažas. Arti 64-os ir St. Louis. 
$30,500.

I

Vicepirm. J Smetona pasiūlė nuo Toronto). Norintieji
važiuoti ir galintieji nuvežti 
sportininkus į šias žaidynes 
prašomi kreiptis į A. Bielskų,

priimt rezoliuciją dėl laisvini
mo Lietuvos bylos; rezoliuciją 
perskaitė I. Stasaitė.

telefonas 851-0669. Kelionės iš
laidos bus apmokėtos.Kadangi šie metai yra Mai

ronio metai, tai Alto sk. vai- Į_________________ ___________
dyba ir LKDS atstovai nuvyko

Kur praleisti atostogas?
Pennsylvanijos Pocono 

kalnai

į kultūrinius darželius, kur dr.
J. Smetona pakvietė kalbėti | A. Trimakas savo kalboj pri-
Vliko pirm. dr. A. Trimaką. minė, kas buvo Lietuvai Mairo-

Prelegentas priminė, kad kaip nis. Padėjo gyvų gėlių puokštę,
• -.e v v ,. . . , , T *4. -r • •, Tik čla galėsite pamatyti visą gam-Vasano 16, birželinių ir kt. mi- LKDS atst. g. gelių vainiką, tos grožį, rasti ramybę ir gerą poilsį,

... , . t , kuris po sunkaus visu metu darbo,nejimuos mes neturime verks- Gausiai dalyvavo liet. visuome- kiekvienam yra labai reikalingas.
lenti dėl Lietuvos pavergimo, nė. L. Žviįkalnis

MŪSŲ KOLONIJOSE

Arlington, Calif.

8 metų — 4% kamb. mūr. Alvva —
radiant beat, garažas. Alum. antrieji 
langai. Arti C4-tos ir Kostner 
$21,500.

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

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (2 
butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
vandeniu šildymas. Mur. garažas. 
Arti 60-os ii- 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

CICERO—BERWYN
2-jų butų namas — 4 ir .4 švie

sus Ikamb., 4 5 p. sklypas. Pilna kai
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.

Mur. 1 aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 4 4 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys.

Mūr. 4 po 4, gazo pečiais šildy
mas, Brighton Parko centre.

Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar
ti Archer susisteikimo, žemi mokes
čiai.

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mur. bungalotv Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
už $1.8,000.

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

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

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

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

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

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

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

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 

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

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry
KAS NORITE RAMIAI praleis- i no į metus. Savininkas duos paskolą 

ti atostogas ar pailsėti savaitga
liais prie gražaus ir žuvingo Lake 
Corao — ežero (Wisconsine) 6675

♦ ♦ ♦ ♦
IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

> ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦» ♦♦♦♦♦♦-<
Išnuom. mieg. kamb., su baldais. 

(Vyrui ar moteriai, 
i HEmlock 4-7034.______________

Išnuom. kambarys naujame na
me Privatus įėjimas ir prausykla.

2239 W. 69tli St. PR 6-9876.

Išnuom. puikiai įrengtas miega
mas kambarys prie geros trans- 
portacijos.,

Tel. PR 8-1125

Išnuom. mieg. kamb. su bal
dais, vyrui ar moteriai.

GRovehilI 6-4973.
ECHO VALLEY LODGE. Tai vieta, 

f kurioje Jūs su ar be šeimos, lietu
viškoje vasarvietėje praleisite laiką, 
kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose 
prisiminimuose; kartu suteiks Jums 
poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinku
mą.

: ECHO VALLEY LODGE Jūs rasite 
be poilsio, puikų restoraną, erdvius 
atskirus ir patogius kambarius su 
visais patogumais ar tai viengungiui 

. ar su šeima, puikia teniso-krepši- 
nio aikštele, gerą lietuvišką maistą 

i ir.. malonų patarnavimą.
ECHO VALLEY LODGE be viso ki

lto poilsio ir žaidimų, Jūsų patogu
mui ir patarnavimui yra puiki, di- . - _ , •
delio tipo maudyklė (stvimming pool) , mylios nuo Lake Geneva 12 Kuilį, 
su nuosavu mažu ežeriuku ir 20 ak- ' skambinkite — J. Žemaitis, OLym- 
rų puikaus miško. _• g 0,119 v.,, a ,, v
Priimami užsakymai taipgi vestuvių Plc o-lri-i-S Pt> O v. v-______________

'puotoms, iškyloms, organizacijoms

IŠNUOM. VASARVIETĖ

i Larch Rd., Lake Como Beach, 2

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Slreel
Tel WA1brook 5-6015

Natalija ir Kasparas šarkauskai

! rius. Pora turi du vaikus. Jubi-

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43r<l Street 
Tel. CLiffside 4-2380

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2223; OL 2-8907

LIETUVIAI PLEČIASI LEMORT
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

Marą. Park. Mūr. 2x4 garaž. $20,900. 
Gage Park Nauj. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. $16,850.
Turime geni bargenų, patikrinkite.

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

Wisconsin — Rte. 12 Como eže
ro fronto 7 lotai, $350 už lotą. 
Šalia 8 lotai su sodu, vandens fr. 
$400 už lotą. 1/3 blk. nuo ež. 5 
lotai min. vand. šalt. $200 už lo
tą. Ideali vieta rezid. ar vasarvie
tėms. PR 8-0838.

ar pavienėms grupėms.
ECHO VALLEY LODGE atidaroma 
nuo liepos 4 dienos ir veiks visus 
ištisus metus.
Lietuviai savininkai Julius ir Elena 
Garniai visus maloniai kviečia at
vykti. Iš anksto kreiptis.

ECHO VALLEY LODGE
ECHO LAKE, PENNA.

Tel.: Stroudsburg 424-1920

A L —T O N Y 
DECORATING

Ilgametė patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

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

Į liatai abu gimė Lietuvoje, į Sko
tiją atvyko 1911 m., o 1923 m.
emigravo į JAV. Chicagoj gy-

. „ ... . , iveno Aušros Vartų parap. ribo-l®Kasperas ir Natalija Sarkaus . ..1 ,. J ! se. Šiuo metu turi 5 anukus.;^kai, gyveną Arlmgton, Calif., i

AUKSINIS VEDYBŲ 
JUBILIEJUS

gegužės 27 d. atšventė vedybi 
nio gyvenimo sukaktį. Tą dieną 
šv. Tomo parapijos bažnyčioj 
buvo jų intencija atlaikytos šv. Į 
mišios. Jie buvo sutuokti 1912 
m. gegužės 25 d. Škotijoj.

Šiuo metu gyvena 3951 Stafts' 
st., Arlington, Calif. Yra seni 

\ Draugo skaitytojai.

į:įlO%, 20%, 30% pigiau mokėsites 
M už apdraudą nuo ugnies ir auto-įj A mobilio pas
M FRANK ZAPOLIS
® 3208% West 95th Street į

Chicago 42, Illinois 
GA. 4-8654 ir GR. 6-43394Tel.

Chicagoje

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

22 APART. MŪRAS, prie gražaus Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa- 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja- gomery g-veje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
mos. Pašaukite. ir pastogė. šildymas karštu vand.

Sav. Išeina pensijon lr parduoda Garažas.
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 | *405 W. alsi St. 
į mūr. namą Brighton Parke. '

1 Marąuette Parke ant Talman

A. Norkus Real Estate
WA 5-5030

11/2 aukštu namas. 5 kamb. ir 
uždaras porčius apačioje ir 2^2 
kamb. viršuj su atskiru įėjimu. 
Tinka giminingom šeimom. 2 au
to. garažas. Namas puikiam sto
vy. Arti mokyk. baž. ir krautuvių. 
$24,000. PR 6-6745, po 6 v. v. 
Agentai prašomi nesikreipti.

Perskaitę “Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

Sekmad. 1 iki 5 vai. apžiūrėkite 
2619 W. 69t.h St.

Sav parduoda 2-jų aukštų mūr. 
namą — 2 butai po 5 kamb.

6 kamb. bungalow, 3 mieg., 2 
' auto. garažas. Gazu apšild. Įkai
nuotas skubiam pardavimui. 5744 
S. Francisco Avė. HE 4-1541.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CONTRACTORS

ŠIMKUS
KEAL ESTATE, NOTAKY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė.
TeleL CL 4-7450 nrba YA 7-2046

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

Apsimoka skelbtis “DRAUGI* 
nes jis plačiausiai aKaitomae tiet> 

viu dienraštis- Gi skelbimu kaino 

-tslerns prieinamo*

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS SALDŽIŲ
BULKUCIŲ IR PYRAGO

KEPĖJAS
MARY LORD PASTRIES 

265 Alice VYheeling, Illinois
Tel. LE 7-5950

Birželio 19 d. atskrido iš An- j TURĖJO VIRINTI VANDENĮ 
glijos Antanina Vainorus, vy-

Iš Atlanto į Michigan ežerą 
atplaukusios “shad” žuvys ge
rokai užkimšo vandens pumpa- 

Silver Bell restorane, kuriame v™° stotį prie 4850 Wilson av. 
dalyvavo Jurgis ir Julija Rude- Chicagos šiaurės vakarų dalies 
liai, Freimontai, Sudeikiai, Fa- 800’000 gyventojų turėjo virin-
bijonaičiai, Gimbutas ir kt. tį vandeni Prieš vartojimą. Van

„ _ , I dens spaudimas jau sutvarky-Kasperas Sarkauskas yra , . , . x. , J. . , tas ir vanduo jau tinkamaspensininkas 30 m. išdirbęs Chi- Į o.erįj 
cagoje kaip elektros instrukto- &
.......................................................... J UŽDARĖ LOTERIJOS BILIE

TŲ SPAUSTUVĘ
MIEGOJO PO TILTU IR

riausia šarkauskienės sesuo. 
Jos nesimatė nuo 1923 metų. 

Birželio 24 d. buvo banketas

ŽUVO
Kai Randolph gatvės tiltas 

buvo pakeltas praleisti praplau

40 federalinės valdžios ir 20 
vietinės Chicagos policininkų, 
ištisus metus stebėję Empire 

! Press kompanijos veiklą šešių

<;it AD BASKAS
J. G. TELE VISION CO.

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

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, Hl.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR | 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS , 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

PREGIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
kiantį laivą, patiltyje užmigęs
vyras įslydo į sukamus pakeli-''aukStų Pastate' 644 N- Orleans
mo ratus ir buvo mirtinai su- Piliau uždarė spaustuvę, ! MOVING
triuškintas. Iš rastos kišenėje !a kul j VISą /asta ba™ slun' R. SERSNAS perkrausto bailins 
unijos kortelės manoma, kad ciami lvain6 ° erijų i įe ai. 
tai spaustuvininkas Robert Me-
Cann. Platinkite “Draugą”.

PAŠINAI) D 0KI7E
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus- 

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHTCSGO 29, ILL. — TEL LU 5-9500

! leidimui ir pilna apdrauda. Mi“l°! Remkite tuos. kuriu skelbimus matot “Drauge” 
2047 W. 67 PI. Wfi 5-80631
»♦•♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦»■♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦. I------------------------------------------------------------------------------------ ---------—

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

Stankus!
CONSTRUCTION C0. |

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instaliuoja vi

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

7304 So. Nockwell Street
Tel. GRovėhill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI 

4444 S. Westen Avtv 
Chicago *. HL 
Tel. VI 7-S447

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VVEST 71st STREET 

Tel.: PR 8-4268 tr TE 9-55S1

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dorvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas t'cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuviu turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų namų

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 So. Kedzie Ax.enue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tei. 277-1442

Juozas žemaiti, OL 6-0412
Viętor Skade ST 8-9272

VACYS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NlDfl” BUILDErŠ'jnČ.'
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

CONSTRUCTION C0.



Vacys Ščerba, 
Sales vedėjas.

Vacys Motor

LĖKČIAU, LfiKčIĄU, KAD GALĖČIAU
Šnekteles su automobilių specialistu Vaciu Ščerba

kę tokio gražaus laiko, tur būt, 
žmonės smarkiai kimba į auto
mobilius — teiraujuos Vacį' 
Ščerbą.

— Be automobilio čia žmo
gui sunku gyventi ant šio mar
go svieto, — sako jis. —- Po 
šios sunkios žiemos automobi
liai yra nukentėję. Žmonės kei
čia juos, perka kitus. Judėji
mas šioje srityje nemažas.

— Ką jūs, kaip specialistas, 
patartumėte važiuojantiems į! 
tolimesnes keliones atostogų?

— Pirmiausia reikia pagrin
dinai patikrinti stabdžius ir 
vairą. Be šitų garantijos į ke
liones niekam nepatartina leis
tis, nes gali baigtis be sugrįži
mo atgal. Žinoma, reikia gerai 

! patikrinti ir kitas svarbesnes 
; motoro dalis. Mielai visus prak 
[tiškus patarimus suteiksime vi-

Atostogos kiekvienam jau sjems atostogininkams, kurie 
beldžiasi į duris. Liepia laikinai tik pag mug kreipsis. 
palikti tvankius fabrikus, kaip j _ Rag daugiausia jūsų biz. 
ir šviesias raštines. Kviečia vi-i n- pajajko ?
sus pailsėti; sustiprėti, savo ar- ’ Mūsų pirkėjų 75% sudaro 
timuosius ir bičiulius aplankyti. iįebuvjaį

Bet kad lėkti, lėkti—reikia ir _ Ražin kodėl,
automobilį turėti. Su dviračiu ( _ Gal todėl, kad sykį pir-
čia toli nenuspausi. Chicaga - Ręg pag mug automobilį> ne tik Ilgesnę kalbą, minėjimo me

tu, pasakė kongresmanas John sto burmistras Edward D. Ber- 
S. Monagan (D) iš Confiecticut, gin, pasisakęs labai griežtai 
kuris eina Kongreso Užsienio j prieš komunizmo nežmonišku- 

Birželio 16 d- šv- Juozapo pa- Rejkalų komisijos, Pavergtų mą. Pasidžiaugė, kad tokie mi- j 
. . T. „ . Dievui, dar nė vienas negrįžo rapijos mokyklos sodelyje prie.Tautų subkomisijos pirmininko nėjimai yra ruošiami, nes tai'

rangioje įeuveeje uo- ,atgal Su pi<ekaįštąis ar rūgoji- lietuviško kryžiaus buvo pade- par.eigas Jis nu.rodė> kad yra • geriausia proga, kada galima 
mo i įų n aug as e u ejome, majg, beį vjsj gu padgka pa. tas vainikas komunizmo kan- tryg labai svarbios priežastys atlikti savo pareigą — nušvies- 

kodėl reikia minėti Lietuvos o- ti komunizmo žiaurumus tokio- i 
kupaciją ir Sovietų vykdytas je plotmėje, kad žmonės, kurie ■ 
masines deportacijas. “Pirma tokių nežmoniškumų nepatyrę, 
ir svarbiausia priežastis yra”, j pilnai tai suprastų. Baigdamas

New Yorkas arba tolimoji Ka; pats yra ,patenkintaSi at.
na a, ar Meksi a, tai jau ne is sįung,a ,r savo pažįstamus. Tai 
Kauno į Garliav,. Ir tai dv.ra- faktas. vlsai „enM,iu 
eio padangą nuleisdavo arba „ a...
lenciūgas beminant sutrukdavo.

tai ir jo klapatų nepažinome. sitenkinimu Jei ir to]iau mane kiniams pagerbti. Šv. Juozapo 
Tik kada ne kada per sodžių lįetuviai laik tvirtai tikiu, parapijos klebonui kun. A. Ed-
nvoiTC m-i-i nfl n Trn W A «/ 7 i z-n . _ n 1_ • _ y.___pravažiuodavo senas Fordas ir ka(J ward Gradeckui vainiką pašven
sukeldavo tokius debesy kad ,kijncK ką prlja.; tinus, Alto pirmininkas C. Be
tik po kokios savaites jie pama >au ■ guėas su Červenės įvykiu daly-, -s kė „nef. nukentėj
zel benusesdavo ant darnų bei, _ KoWų automobillų pas viais prof. Ignu Končiumi irįžmonės mŪ3ų kraujo br0
pakelės varnalėšų, viską nuda- jus galima pirkti? Leonu šestokaičiu jį padėjo. Su Hai Raį teigėg yra atimtos bet
zydami pilkai Ant kaimo vieš- , _ Pradedant Kadilaku ir bai giedoję Lietuvos himną ir mal- kam įr fcet kurioje pagaulio d&_ 
kelio po to gulėdavo tuzinai su g.ant Volksvagenu dą Waterbury skautai ir ramo-| _ jQg irgį atimtos
važinėtų vistų, o kurios ir išlik _ kiekvie vėnai su vėliavomis organizuo- mumg kančios .f ug
davo gyvos, tai iš didelio persi- ' J — - ’--x------ --------- 1pirkėjui visišką 100% ga- tai zy8ias7° i bažnyčią pamal- mgilė vienag kitam verčia mus

i t T7| o lznn a H L? o o

‘Antra, šitokie vieši minėji-
gandimo savaitėmis laidydavo F . a dų. Klebonas kun. Gradeckas
patvoriais minkstkiausius. O ,T. , , į pasakė tai progai pritaikytą pa-
mes gi nabagėliai dyvų dyvais ' mokslą. . atkreinia žmoniu dAme«i i
negalėdavome atsistebėti — kas — Todėl, kad automobilių su Tuoj po pamaidų, atvirame trao.iškus ivvkįus neleidžia na 
čia toks galėjo pravažiuoti? defektais iiš v^Padavimui me ore bažnyčios, mokyklos ir nau- gau“uį pamfršti praeities jvy-
Bet visi spėjimai subėgdavo į Uikau. Dar prieš perkant, kiek jojo vienuolyno pavėsyje įvyko Jr yerčia susim t ti dėl jįmui iabai gražiai išpildė Šv.
vieną: kas gi kitas, jei ne teis- viena masina yra pagrindinai įgkįimingas minėjimas. Tragiš- 
mo anstolis. : patikrinama mūsų garažuose, k^ įvykių Lietuvai ir jos vai-

Žiū, po kiek laiko ir pasiro- patikrinama daktariškai. Ir tik kams paminėti susirinko didelis 
do keista eisena: arkliai trau- pilnojo tvarkoje parduodama i čia gimusių, naujai atvykusių 
kia, o vyrai stumia pono ans- pirkėjui, kad jis būtų visiškai j ir senesnės kartos lietuvių bū- 
tolio ormobilą į miestelį. Tada patenkintas ir kitą kartą su- ryg
iš džiaugsmo begalinio visos gūžtų pas mus. Ir už tai maši- 
kaimo vištos imdavo garsiai ka nos nė kiek nebrangiau par- 
dakuoti, o gaidžiai užsimerkę duodamos, bet dar sąžininges- 
giedoti. nėmis kainomis negu kitur be

__0__ [garantijų. Principas — sąžinin
Neduok dangau, kai tokios gumas ir pasitikėjimas vieni 

pragaištys čia ištinka mus, be- kitais.
skubančius atostogų ir pašilei- — Teko nugirsti, kad pas ju- 
dusius į tolimas keliones. Nei mis kartais ir eilutės tenka pa

laukti mašinai pirkti. Ar tie
sa?

Minėjimą atidarė vietos Alto j 
pirm. C. Bogušas, kviesdamas 
stropiau vykdyti nerašytą tes
tamentą tų, kurie žuvo už Lie-, 
tuvos nepriklausomybę ir žmo
nių laisvę. Jie savo užsibrėžto 
darbo neužbaigė, paliko jį 
mums. Pagerbsime juos geriau į 
šiai, tęsdami jų nebaigtus dar- J 
bus.

čia surasi arklių nei vyrų, ku
rie automobilį pastumtų... To
dėl geras automobilis yra kaip 
ištikimas draugas, o prastas—

_ Girtis nenoriu, bet karts 
taip būna. Ir ne dėl to, kad,

, mažai jų turėčiau, bet karts
........ v x., ! pritrūksta. Bet ilgėliau laukti

kaip neištikima žmona, tikras nereįkia Jei vietoj tokių nebe. 
medinis kryželis. dgdu vįgas pastangas>

Aną dieną ir užsukau pas ga- j kad visus savo malonius pirkė- ( 
na jau šlovinamą jauną lietuvį, jus lietuvius trumpiausiu laiku 
automobilių pardavėją Vacį aprūpinčiau pagal jų skonį, spal 
Ščerbą, kurio automobilių par- [Vą, markę ir kitus pageidavi- 
davimo vieta. — Vacys Motor mus.
Sales — randasi 6516 So. Wes- — Ką daugiau galėtumėte 
tern Avė., Chicago 29, III., te- pasakyti motorizuotiems atosto 
lef. WA 5-5121. Iš ne vieno gininkams?
tautiečio, kurie yra pirkę pas jį __ Gero vėjo ir puikios sėk- i 
automobilius, buvau jau girdė- mės visiems, —- palinkėjo šis [ 
jęs jį giriant kaipo specialistą j malonus lietuvis Vacys^ Ščerba. ■ 
ir už lietuvišką sąžiningumą. Vačys Motors Sales skelbi-1

— Šios žiemos smarkius spei i mus jūs f asite kiekvieną dieną | 
gus perkentėję ir dabar sulau- “Drauge”. Alb. V. |

Mirus brangiam kaimynui
A. f A. JONUI RUDAIČIUI

netikėtam ir skaudžiam liūdesyje žmoną 
Magdutę, šeimą, mamą Dumčiuvienę ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

V. Kažemėkaitis su šeima 
J. Kažemekaitytė ir Naujokai

Baisiojo Birželio minėjimo dalis dalyvių Waterburyje (iš k. į di) 
Šv.Juozapo parapijos klebonas kun. Gradeekas; Alto pirm. Bogu- 
zas. Červenės sušaudymų liudininkai — kankiniai prof. Končius 
ir pulk. šeštokaitis, kun. Vičas ir L. B. apyg. pirm. dr. Vileišis, 
išjudinęs Altą ir L. Bendruomenę į aktyvesnę kovą už Lietuvos
laisvę. Nuotr. A. Balsio

Waterbury, Conn.
Reikšmingas kongresmano 

Monagan žodis

ka ir teisė, nors mės patys ir ‘ 
gyvename taikoje ir teisėje”. ;

“Ir trečia, tokie minėjimai 
verčia mus suprasti kas yra ko
munizmas ir ką reiškia totali
tarinis režimas. Padeda nušvies
ti komunizmo charakterį ir pa
grindinius tikslus. Parodo, kas 
atsitinka, kai valstybė atsisa
ko tikėjimo ir Dievo, tada ji 
elgiasi su žmonėmis blogiau 
kaip su gyvuliais”. Kongr. Mo
nagan užtikrino, kad Amerikos 
valdžia turi paruošusi progra
mą teikiančią viltį pavergtiems 
žmonėms. Jo vadovaujama ko
misija pradėjo apklausinėjimą [ 
žmonių iš visų sovietų okupuo- [ 
tų kraštų, kad nustatytų ką 
Amerika turėtų daryti įvairiais 
atvejais. Jis užtikrino, kad A- 
merika, kaip tauta, deda pas
tangas pavergtųjų padėtį ge
rinti. Baigdamas jis pasakė 
“mes dirbsime iki ateis diena, 
kad laisvė, kurios pavergti žmo 
nės trokšta, virs realybe.”

Po kalbos Monaganui buvo į- 
teiktas laiškas, kuriame jis pra 
šomas balsuoti už rezoliucijas, 
liečiančias Lietuvos laisvinimą.

Toliau kalbėjo Waterbury mie

pastebėjo, kad Amerikos tur
tai privalo būti panaudoti tiems 
nelaimingiems — pavergtiems 
žmonėms gelbėti.

Kipras Bielinis, Lietuvos Lais 
vinimo komiteto narys, savo 
kalboje nušvietė komunizmo rai 
dą, jo tikslus ir ragino visus 
su didesniu pasiryžimu jungtis 
į kovą prieš jį.

Keletą dainų pritaikytų minė

to kas už geležinės uždangos Juozapo parapijos mokyklos mo 
vyksta šiandien. Verčia žmones j kinių choras, vadovaujamas se- 
suprasti kad ne visur yra tai-! selės Lucilles. Bagdonas i

Mielam giminaičiui
A. “j- A..

JONUI RUDAIČIUI mirus, 
jo šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime.

JANE ir JONAS ŠALNAI 
GENE ir KAZYS ŠUKIAI 

VINCAS DOMEIKA

Antanas Martišius
Gyveno Vilią Park, III.

Anksčiau gyv. Chicagoje.

Mirė birželio 28 <1., 1962,
4:30 v. r., sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Sai
ki!} apskr., Luk.šii parapijos, 
Bal iškili kaimo.

Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona, Valerija. (Sudaitė). 2 
švogerkos Agota Nausėda, ir 
Liudvika Jucius ir jų šeimos, 
dėdė Juozapas T.inkart su šei
ma, dėdienė Bizbieta. Linkar- 
tienė su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kanadoje liko brolio sūnus 
Antanas Martišius ir pusbrolis 
Kazimieras Aranauskas su šei
ma.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
draugijai, šakių klubui ir Za.- 
rasiškių klubui.

Kūnas bus pašarvotas penk
tad. 7 v. v. A. Petkaus ir Sū
naus koplyčioje. 1410 S. 50th 
Ave„ Cicero, 111.

Jjaidotuvgs įvyks pirmad., 
liepos 2 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionius sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdus: Žmona.
I.aidotuvių direktorius A. 

Petkus ir . Sūnus, tel. TO 3-2108.

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

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

Taksai ,89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba
MILDA B U I CK , INC.

907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022
%

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIITUVUi PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos 

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

DRAUGAS, penktadic-nis, 1982 m. birželio mėn. 29

A. + A.
JONUI RUDAIČIUI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą žmonai ir vaiku
čiams.

P. ir S. Pranckemiai

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR. 8-0834

SAVININKO

SAIIMT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.L F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue LAJB Tel. YA 7-1741-2v 4330-34 South California Avenue ■■f Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME >K±!_LL 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhail 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

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

Laidotuvių Direktoriai

<845 SO. VVESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpuNU T-860S

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpubUc 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
«348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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X Lietuvos gen. kons. dr. 
Petras Daužvardis, LVS Ramo
vės skyrių atstovų suvažiavime 
Chicagoje, išrinktas sąjungos 
garbės nariu.

X Lietuvių Veteranų s-gos 
Ramovės naujai išrinktoji Cen
tro Valdyba pareigomis pasi
skirstė taip: prof. Stasys Dir- 
mantas — pirm., vicepirminin
kai — Vladas Mieželis ir Karo
lis Dabulevičius, Jonas Gaižutis 
-— sekr., Kazys Oželis — ižd., 
Jonas Švedas ir Jonas Variako- 
jis — nariai. Raštams adresas: 
Jonas Gaižutis, 7259 S. Sacra- 
mento Av., Chicago 29, III.

X Donald Petkus, Marąuette 
Funeral Home savininkas, ku
ris yra jaunosios lietuvių kar
tos atstovas, gražiai kalbąs ir 
lietuvių kalba, kaip ir jo tėve
lis, kuris prieš tai turėjo dvi 
laidojimo įstaigas, šiomis die
nomis įsijungė į Chicagos Lie
tuvių operos mecenatų eiles, 
paskirdamas sekančio sezono 
operų pastatymo išlaidoms pa
dengti 100 dol. sumą.

X A. Snarskienė birželio 24 
d. šventė savo gimimo dieną ir 
■buvo šeimos ir artimųjų pasvei
kinta. Palinkėta ilgiausių ir 
sveikiausių metų.

X AL Montessori d-ja, pa
skutiniu susirinkimu, įvykusiu 
birželio 20 d. užbaigė 1961/62 
metų darbo sezoną. Paskutinių 
dviejų susirinkimų temos: 
“Kaip paruošti vaikus skaity
mui ir rašymui’’ yra labai ak
tualios ir buvu įdomiai naujoje 
šviesoje pristatytos tėvams ir 
auklėtojams. Sekantieji Montes 
šori dr-jos susirinkimai įvyks 
rudenį.

X L. D. Kunigaikštienės Bi
rutės d-jos centrinis Chicagos 
skyrius tradicinį balių ruošią 
lapkričio 3 d. šis balius ren
giamas Sibiro fondui papildyti, 
karo invalidams sušelpti ir kul- 
tūriniems reikalams paremti, 
todėl skyriaus valdyba malo
niai prašo organizacijų paren
gimų tą dieną neruošti.

X Dr. Vandą Sruogienę, at
vykusią iš Auroros pas savo 
dukterį, aplankė L. D. Kuni
gaikštienės Birutės dr-jos Chi
cagos sk. valdybos įgaliotos bi- 
rūtininkės S. Oželienė ir M. 
Baibickienė. Pasveikino dr. Sruo 
gienę vardinių proga ir nuošir
džiai padėkojo už gražią ir ak
tualią paskaitą, skaitytą L. D.
K. Birutės dr-jos suvažiavime, 
įteikdamos valdybos vardu L. 
D. Kunig. Birutės dr-jos de
šimtmečio proga išleistą knygą 
Metraštį.

X Vaikus atostoeu metu ga
lite pamokyti gražių lietuviškų 
eilėraščių. Drauge galima gau
ti puikių vaikams eilėraščių V. 
Nemunėlio, L. Žitkevičiaus, St. 
Džiugo ir kt.

X Chicagos L. S. T. Korp! 
Neo - Lithuania — Akademinio 
Sambūrio vasaros gegužinė 
įvyks sekmadienį, liepos 1-mą 
dieną Chicago Heights Sauk 
Trail Woods Forest Preserve ry
tinėje aikštelėje. Gegužinės pra
džia — 1-mą valandą p. p. Pa
sitaikius nepalankiam orui, išvy
ka visvien įvyks, nes vietovėje 
yra didelė pastogė.

Korporantai ir visuomenė 
yra kviečiami atvykti ir links
mai praleisti laiką gamtoje.

(Pr.)

X Vyčių salės daržo atida
rymas įvyks šeštadienį, birže
lio - June 30 d. vakare su šo
kiais lauke, Bar-B-Q, Hot Dogs. 
Jeigu turite didelį apetitą atsi
neškite savo steikus.

Visi prašomi atsilankyti ir 
paremti šį didelį darbą. (Pr.)

X Birutė Gylienė iš Olym- 
pia, Washington valstybėje, 
lankosi su vaikais Chicagoje ir 
apylinkėse, vizituodama tėvus, 
Bridgeporto prekybininkus Juo 
zą ir Marija Rimkus, seseris 
žvirždienę, Cicero, IVardienę 
Milwaukee, Pareigienę, E. Mo
line. Lankėsi ir pas žvirzdžius, 
Sr., Kenoshoje. Atgal grįžta 
tuoj po liepos 4.

X Amerikiečiai padarė prie
kaištų pavergtų tautų ątsto- 
vams, kad jie mažiau rūpinasi 
pavergtų tautų išlaisvinimu ne
gu amerikiečiai ir pernai Pa
vergtųjų Tautų savaitės minėji
mo metu Chicagoj menkai pa
sirodė. Norint suorganizuoti 
gausesnį lietuvių dalyvavimą 
tame parengime, LB Chicagos 
apygardos v-ba ir Chicagos A- 
LT komitetas kviečia visų lie
tuviškų organizacijų ir spaudos 
atstovų pasitarimą birželio 29 
d., 7 v. v. Jaunimo Centre.

X Marąuette Parko Namų Tai sena ILG d-jos tradicija tis pasveikino suvažiavimą ir 
Savininkų d-jos pastarasis su- ■ metų darbus užbaigti pobūviu i pasidžiaugė jaunų gydytojų 
sirinkimas buvo gausus. Lietu-j ar golfo žaidynėmis, paskelbti prieaugliu. New Yorko gyd.

naują valdybą ir atsisveikinti vardu pasveikino dr. Damijonaivių paviljono reikalui paskirta 
10 dol. Kalbėjo adv. Stasiukai- 
tis namų savininkų vienybės rei 
kalu. Draugijos piknikas įvyks 
Onos Bruzgulienės sode liepos 
8 d. Visi kviečiami gausiai at
silankyti į gegužinę, kur galė
site gražiai praleisti laiką. Bus 
dovanų.

X Kenčiam ne nuo karščio, 
bet drėgmės. Ją ištraukia, orą

Kons. dr. P. Daužvardis Donelaičio Lituanistines mokyklos išleistuvėse įteikia 
pažymėjimą Živilei Bileišytei. Nuotr. V. Noreikos

BRANGI AUKA LIETUVIŲ 
FONDUI

Emilija Vilčinskienė, 2441 S. 
50 avė., Cicero 50, III., kukliai 
gyvendama iš gaunamos pensi
jos, paaukojo Lietuvių Fondui 
100 dol. E. Vilčinskienės auka 
yra ypatinga vertinga tuo, 
kad tai ne lengvai sutaupyta 
suma, bet rūpestingai sudaryta, 
atsižadant ne vieno asmeniško 
reikalo patenkinimo. Tai rodo, 
kad LF auga ir stiprėja ne 
vien didesnes pajamas gaunan
čių asmenų įnašais, bet ir ma
žesnių pajamų, šiuo kartu la
bai kuklios pensijos, savininkų 
aukomis.

Nepriklausomoj Lietuvoj E. 
Vilčinskienė gyveno Vilkaviš
kyje. Ten nuo 1919 m. dirbo 
gimnazijos raštinėje sekretore. 
Vėliau toj pačioj Vilkaviškio 
gimnazijoj ji buvo darbelių mo
kytoja. Pasitraukusi nuo antro 
sios Sovietų Rusijos okupaci
jos, neaiškų pokario laikotarpį 
praleido Ingolštadte, Vokietijoj. 
Tremty mirus vyrui, jos var
ginga tremtinės dalia dar dau
giau pasunkėjo.

1950 m. pavasarį E. Vilčin- 
skienė atvyko į JAV. Dabar 
gyvena Ciceroje su savo dukra, 
soliste Roma Mastiene. Paklau
sta, kas paskatino paaukoti LF

Illinois Lietuvių Gydytojų pobūvio svečiai Congress Pick viešbutyje praėjusį sekmadienį klauso 
programos. Iš k. į d. dr. V. Bložė, p. Bložienė, dr. K. Ambrozaitis, D. Jarienė, dr. E. Lenkauskas,
M. Ambrozaitienė, dr. P. Jaras, M. Lenkauskienė, p. Gulbinskienė. Nuotr. A. Gulbinsko

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ ŠVENTE

Birželio 24 d. Illinois lietu- nia, dr. D. Degesys, dr. V. Ra- Į ILG d-jos pirm. dr. Jonas 
viai gydytojai suvažiavo į savo manauskas, dr. E. Lenkauskas Valaitis padėkojo valdybai, po- 
metinę šventę, kuri įvyko Chi- su poniomis, dr. J. Balčiūnas, 'būvio rengimo komisijai (dr. | 
cagoj, Pick - Congress viešbuty, dr. A. Sabataitis. Dr. Stankai- į F. Kaunui ir dr. Prunskienei) 

ir visiems draugijos nariams už 
aktyvumą ir nuoširdų dėmesį 
draugijos reikalams ir pristatė 
naują valdybą: dr. E. Ringus,

tis. Dalyvavo ir dr. Plechavi- į pirm. dr. Žibąs, vicepirm., dr.su senąją. Tai vienintelis gydy
tojų susirinkimas metuose, ku
riame nebūna mokslinės pro
gramos.

Šiemet buvo ypatinga užbaig 
tuvių nuotaika, nes be 140 gy
dytojų ir jų žmonų, dar daly
vavo apie 50 svečių. Buvo pa
kviesta Veterinarijos Gydytojų 
draugija, Dantų Gyd. d-ja ir

švarina ir šaldo vėsintuvai. Pi- šiaip svečių. Gausiai dalyvavo 
giai įv. firmų parduoda DAINA ir Ohio liet. gydytojai: OLGD 
CO., 3321 S. Halsted. (Sk.) pirm. dr. J. Stankaitis su po-

apylinkėse
100 dol., atsakė, kad noras pri
sidėti savo įnašu prie lietuvių 
kultūrinio kraičio, kurį turėsi
me parvežti į išlaisvintą Lietu
vą, buvo svarbiausiu akstinu 
aukoti. E. Vilčinskienė linki LF 
kuo greičiau įsikurti ir sukaup- 

, to kapitalo nuošimčiais efektin- 
j gai paremti lietuviškosios kul- 
1 tūros ugdymą. S. R.

DIDŽIAUSIAS PASAULIO 
KAIMAS

Šitokie kaimas (village) Chi
cagos priemiestyje giriasi esąs 
didžiausias pasaulyje kaimas, 
birželio 1 d. turėjęs 65,282 gy
ventojų. Per 50 metų tuo titulu 
anksčiau girdavosi Oak Par
kas.

NAŠLAIČIAI Iš HONG 
KONGO

Šiomis dienomis 11-ka komu
nistinės Kinijos našlaičių, nuo 
9 mėn. iki 14 metų iš Hong 
Kongo atskrido į Chicago O’- 
Hare aerodromą. Amerikiečiai 
tuos našlaičius įsūnina.

PAGERBTAS GYDYTOJAS
Per tūkstantis kolegų gydy

tojų susirinko Pick - Congress 
viešbutyje, kur pagerbė dr. 
Kari Meyer, išbuvusį 50 metų 
Cook apskrities ligoninės su
perintendentu.

čius. Michigano L. G. d-jos var 
du pasveikino dr. V. Majaus
kas. Veterinarijos gydytojų var 
du pasveikino dr. Bložė, kuris 
buvo atvykęs iš Clevelando. Be 
jo dar dalyvavo dr. P. Jaras ir 
dr. Leknickas su ponia. Daly
vavo visa eilė rezidentų, inter- 
nų ir medicinos studentų.

Dr. Stoltze pasveikino suva
žiavimą Amerikos Vokiečių 
Gyd. d-jos vardu. Buvo pakvie
stas tarti žodį ir Lietuvių Fon-
do valdybos pirm. T. Blinstru- šiltai sutikti ir Priversti kato‘ 
bas, kuris savo ilgesnėj kalboj /1’ Po koncerto buvo pasišokta
pareiškė, kad gydytojai yra su
dėję 75% visų fondo aukų ir 
palinkėjo gydytojams rūpintis

tik ‘žmonių gyvybe, bet ir to- j daug darb° šią šven
liau aktyviai padėtį išlaikyti ir j 
lietuvybės gyvybę.

ne

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Muziko Broniaus Budriū
no mokinių koncertas įvyko 
Los Angeles lietuvių parapijos 
salėje, birželio 23 d. Iš viso šia
me koncerte arba muzikos reči 
taly dalyvavo 25 mokiniai, pra
dedant pačiais jaunaisiais ir 
baigiant suaugusiais. Jaunes
nieji skambino pianinu, o vyrės 
nieji pasirodė su solo dainomis 
bei arijomis iš operų. Iš piani
stų labai gerai pasirodė Tomas 
Mažeika, paskambinęs E. Bur- 
namo Whirling Leaves. Toliau 
gana gerai skambino Alma Rui 
gyte, Linas Naujokaitis, Michel 
le Richardson ir Irutė Danta., 
Cynthia Kienzle, Jonas Skirius 
ir Carol Dombrosky jau turi 
išsidirbę apvaldytą skambinimo 
'techniką ir artėja prie tikrų 
pianistų lygio. Vokalinėje daly
je visi dainuotojai pagal savo 
pajėgumą pasirodė kiekvienas 

'savo aukštumoje. Elena Vili- 
J mas vykusiai sudainavo Karo
so Linelius roviau; jos balsas 

[padaręs pažangą ir šį sykį 
'skambėjo švelniai. Antanas Bre 
win ir Virginija Dičius ypač į- 
spūdingai sudainavo Offenba- 
cho barkarolę, sudarydami ro
mantišką nuotaiką. Janina Če
kanauskas gerai skambėjo su 
Budriūno šauksmu ir ypač su 
arija iš operos Mignon. Zina 
Kalvaitis dainavo lygiu, švelniu 
ir net iš dalies lyriniu balsu. Ji 
sužavėjo klausytojus su Ka- 
vecko Na, tai kas ir arija iš 
operos Boheme. Rimtautas Dap 
šys ir Birutė Reivydas — jau
na dainininkų pora — kaip vi
suomet, taip ir dabar dainavo 
žaviai. Publikai ypač patiko Dab 
šio arija iš Kornevilijos varpų, 
o Birutės Reivydas — A heart 
that’s free. Dainininkų akom
paniatoriais buvo Alice Dotts 
ir komp. Budriūnas. Nors klau
sytojų salėje buvo nepergausu,

Valotka, sekr. ir dr. Ramonas 
ižd. Naujos valdybos vardu žo
dį tarė dr. Žibąs, kuris prista
tė ir gyd. žmonų pagalbinio 
vieneto valdybą, kurios pirm. 
yra ponia Atkočiūnienė.

Koncertinę dalį atliko solistė 
Šalnienė ir pianistas Alvydas 
Vasaitis. Solistė padainavo ke
letą arijų iš operų, pianistas at 
liko keletą dalykų solo. Abu 
menininkai publikos buvo labai

grojant puikiam orkestrui ir 
gražiai pabendrauta. Pobūvį 
gražiai pravedė dr. F. Kaunas,

tę ruošiant.

Šia proga tenka pažymėti,

bet visi jie buvo maloniai nu
teikti muzikos ir dainos garsų. 
Šis muzikos rečitalis parodė, 
kad kompozitorius Budriūnas 
yra daug pasiekęs su savo mo
kiniais ir studentais. Už tai 
jam priklauso didelė padėka ir 
pagarba. (T.)

— Kęstutis Gaižiūnas, mū
sų bendradarbis, šiuo metu iš 
kariuomenės yra parvykęs ato
stogų į Clevelandą, kur išbus 
ligi liepos 6 d. Po to grįš atgal 
į dalinius, gi rugpjūčio 1 d. ti
kisi iš kariuomenės būti palei
stas. Kęstutis iškilus Berlyno 
krizei buvo pašauktas, kaip at
sarginis.

— Pranas Ponelis, gyv. Flint, 
Mieli., išauginęs dvi dukras ir 
du sūnus ir dar daugiau turįs 
anūkų, birželio 17 d. prie Lob- 
dell ežero Nidos vasarvietėje 
Linden, Mich., atšventė savo 
70 metų amžiaus sukaktį. Iš 
Flinto ir Detroito suvažiavo gi
minės, draugai ir jaukioje, šei
myniškoje nuotaikoje paminė
jo šią brangią šventę. Sukaktu
vininkui, kuris labai atsidavęs 
savo šeimai, pareikšta daug gra 
žiu linkėjimų, įteikta dovanų.

— Detroito skaut’ja ir šie
met organizuoja (Highland Re- 
creation Area) Baltijos ir Ga
bijos tuntų stovyklą.

Birželio 30 d. abi stovyklos 
švęs jonines. Programoje dau
gybė muzikos ir dainų pasiro
dymų laužo šviesoje.

Liepos 1 d. — Baltijos ir Ga
bijos tuntų skautai ruošia Lie
tuvos dieną. Norima gerai pasi 
ruošti ir gražiai pasirodyti sve
čiams. Ruošiama įdomi progra
ma. Priešpiet — šv. mišios, o 
popiet didžiojo tautos dainiaus 
Maironio minėjimas.

Liepos 4 d.—naujiena mums. 
Bus atlikta įdomi programa, t. 
y. kruopščiai ruošiama Ameri
kos diena.

I-----------------------------------------------------------

NAUJOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ DIENA

— ir —
Pašventinimas kertinio akmens

NAUJO MARIANAPOLIO 

BENDRABUČIO

LIEPOS 4-tę, 1962 M. 

Marianapolis, Thompson, Conn.

PROGRAMA:

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

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

Nuoširdžiai kviečia:
MARIANAPOLIO TĖVAI MARIJONAI

kad ILG draugija kas metai 
stiprėja ir vis labiau pasižymi 
savo veikla, turi apie 170 narių. 
Draugija duoda nemažą įnašą 
ir visuomenei, skirdama tūks
tantines premijas, aktyviai da
lyvauja kituose parengimuose, 
remia Lietuvių Fondą, Lietuvių 
Bendruomenę ir kt. Kitų metų 
rudenį Chicagoje įvyksta drau
gijos auksinis jubiliejus, kuris 
bus iškilmingai paminėtas.

Rengėjai kviečia visus skau
tus ir svečius atvykti į minėtas 
skautų šventes, (v. mg.)

— Aldona K. Balytė, ekon. 
dr. S. K. Balio ir dantų gyd. D. 
Jasiūnaitės - Balienės duktė, 
prieš kelioliką dienų baigė 
Grand Rapi'ds, Mich., Aąuino 

i kolegiją, įsigydama bakalauro 
(BS) laipsnį chemijoj ir mate
matikoj. Vakarinio Michigano 
dienraštis The Grand Rapids 
Press įdėjo nuotrauką ir pa

Prieš rungtynes, Meksikos Guadalajara futbolo komandos kapito
nas spaudžia ranką Jugoslavijos Hajduk-Split komandos kapito
nui. Stebi Midwest Soccer Prcmotion Association grožio karalaitė 
ir rungtynių teisėjai. Rungtynes laimėjo Hajduk 2:1.

Nuotr. Jono Grigaičio

skelbė, kad valstybinis Wayne 
universitetas Detroite paskyrė 
jai stipendiją toliau mokytis 
chemijos iki daktaro laipsnio. 
Stipendija bus kasmet pratę
siama ir pakeliama (pradedant 
pirmus metus su $2,000) iki ma 
gistro ar daktaro laipsnio už
baigimo.

Ji baigė pirmąja mokine pr. 
mokyklą ir Mount Mercy aka
demiją, kurioj pažymių vidur
kis buvo 4.0, tai yra per visus 
keturis metus iš visų dalykų tu 
rėjo A. Kolegijoj irgi visą lai
ką buvo dekano garbės sąra
šuose.

Ji anksčiau dalyvavo Vaka
rinio Michigano akademijų ir 
gimnazijų viešo kalbėjimo var
žybose laimėdama II-ją vietą, 
dalyvavo TV programoj disku
tuojant jaunimo problemas. Ji 
taip pat daug padėjo prave
dant lietuvių parengimo prog
ramas, kalbėdavo per radiją 
mūsų tautinių švenčių proga ir 
kit.

ŠVEDIJOJ
— Švedijoje leidžiamas estų 

dienr. “Eesti Paevalehn” prane 
ša, kad Pabaltijo komunistai 
skundžiasi sunkumais šalinti 

j “buržuazinės ideologijos” liku
čius ir išauklėti “sąmoningus 
sovietų piliečius”. Straipsny pla
čiai atpasakojami Lietuvos kp 

| sekretoriaus A. Sniečkaus pa- 
; reiškimai dėl religijos ir tau
tiškumo apraiškų įtakos. Jis 
skundėsi, jog lietuviai nesimo
ką rusiškai. Net komunistai lan 
ką bažnyčias — iš noro įtikti 
uošvėms. Laikraštis nurodo, 
kad Latvijoje ir Estijoje nesą 
vad. ateistų namų, kurie stei
giami Lietuvoje, siekiant suma
žinti kat. Bažnyčios įtaką.




