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Švedas šnipas išdavęs
Nato paslaptis

STOCKHOLMAS. — Švedų 
pulkininkas, kuris prisipažino 
šnipinėjęs per 15 metų Sovietų 
Rusijai, suteikė jai svarbių Šiau 
rėš Atlanto sąjungos (Nato) 
paslapčių, pranešė vakar laikraš 
tis “Aftonbladet”.

Pulk. Stig Erik Wennerstrom 
ą parūpino rusams informacijų 

apie Jungtinių Amerikos Vals- 
► tybių aviaciją, suteikė Krem

liui duomenų apie Nato karines 
jėgas.

“Aftonbladet” rašo:
Faktai rodo, jog Wennerstrom 

lankė šnipų mokyklą per tre
jus metus (1949 —. 1952), kai 
jis buvo aviacijos attache šve
dų ambasadoje Maskvoje. Taip 
gi galimas dalykas, jog rusai 
jam patarė paprašyti panašios 
misijos Washingtone vėliau”.

Wennerstrom, žymus parei
gūnas švedų gynybos reikalams,

prieš partizanus

4 Venecuelos 
sargybiniai žuvo kovoje

CARACAS, Venecuela. — Ke
turi Venecuelos sargybiniai už
vakar žuvo kovoje prieš parti-

areštuotas birželio 20 dieną, ka
dangi jis šnipinėjo Sovietų Ru
sijai.

Pasak vyriausybės praneši
mo, jis prisipažino šnipinėjęs.

Vargai su ateistine kova 
— ginamasi, o 

nepuolama
PAVERGTA LIETUVA. — 

Kova prieš religiją vedama įvai 
riomis priemonėmis. Ateistų kiu 
bo Šiauliuose pirm. A. Martinio 
nis teigė (plg. “Tiesa”, 135 nr. 
birželio 11), kad Gruzdžių kultu 
ros namuose, susirinkus 600 
kolchozininkų, buvęs demaskuo
tas kun. Edv. Simaška _  jis
buvęs vienas iš Ukmergės apy
linkėje veikusių “banditinių gau 
jų” organizatorių, dar ir sušau
dytojo Ūselio bendras. Kolcho- 
zininkams aiškinta, kad žudynes 
bažnyčia teisinusi.

Džiaugiamasi “dideliu laimė
jimu” — vienas Šiaulių raj. 
kolchozas partijai remiant kol- 
chozininkę A. Babrauskienę pa
laidojęs kolchozo lėšomis, pagal 
naujas tradicijas, su orkestru, 
gėlėmis. Kolchozininkams tokios 
laidotuvės nebuvo įprastos, bet

PREZIDENTAS KENNEDY VAKARŲ BERLYNE

Prezidentas Kennedy žiūri į komunistų pašau 1 j — Rytų vokiečiai policininkai su kulkosvaidžiais (vienas su kamera) įbedę akis žiūri 
į Kennedį, kai jis stebi komunistinį pasaulį aukštoje platformoje prie Berlyno sienos perėjimo punkto Charlie, amerikiečių perėjimo 
vietovės tarp rytų ir vakarų Berlyno. (UPI)

ANTROJI VISUOTINIO BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIMO SESIJA 
BUS PRADĖTA RUGSĖJO 29 DIENA

Lodge nominuotas 
JAV ambasadorium 

į piety Vietnamą
DUBLINAS, Airija. — Va

kar prezidentas Kennedy nomi
navo Henry Cabot Lodge, res
publikonų viceprezidentinį kan
didatą 1960 m., JAV ambasado
rium pietų Vietnaman.

Lodge, 61 metų, tarnavęs JA 
Valstybių ambasadorium Jung
tinėse Tautose buvusio preziden 
to Eisenhovverio administraci
jos metu, pakeis ambasadorių 
Frederick E. Nolting jr., dabar 
jau Washingtone, ištarnavusį 
du metus pietų Vietname.

ELEKTRINIAI MALONUMAI

Tulane universiteto Medicinos 
mokykla pradėjo įdomius šizo- 
frenikų smegenų tyrimus. Tie 
ligonys normaliai nejaučia ma
lonumų ar skausmų. Vadovau
jant dr. Robertui G. Heath, į 
tokių ligonių smegenų centrus, 
kurie, kaip gydytojų susekta, 
sukelia malonumo jausmus, bu
vo įvestos labai plonos vielelės. 
Paleidus jomis nustatytą elek
tros srovę ,tikrai tie asmenys 
jautė malonumą.

zanus, veikiančius rytinėje kai 
nuotoje apylinkėje.

Tie partizanai yra Castro ko
munistų pogrindžio armijos na
riai. Kova įvykusi Casany re
gione, 6,000 pėdų aukščio kal
ne Bonifaclo.

Alžirijoje areštuoti 4 
“sąmokslininkai”

ALŽIRAS. — Premjeras Ben 
Bella birželio 25 dieną pranešė, 
jog areštuoti keturi “politinių 
nuotykių ieškotojai”, bandę or
ganizuoti “sąmokslą prieš vals 
tybę”.

Tarp areštuotųjų yra Maho- 
metas Boudiaf, kritikas Ben 
Bellos politikos ir vienas vadų, 
kovojusių dėl Alžirijos nepri
klausomybės.

vistiek — tikima — jie pagei
dausią daugiau tokių papročių. 
Dar kita priemonė antireliginė
je kovoje — vaizduoti tikinčių
jų žiaurumą: pvz. primintas kol- 
chozininko — tikinčiojo Povilai
čio tariamai žiaurus elgesys su 
jo 93 m. motina, kurios lova 
buvusi perkelta į tvartuką pas 
gyvulius. Esama ir daugiau pa
vyzdžių ir vis šaukiama: iki šiol 
naudojamos ateistinės kovos 
priemonės nesančios įdomios, nu 
sibodusios, užtat ir poveikis silp 
nas. Kovotojai baranami, nes 
laikosi gynimosi pozicijų. (E.)

— Atstovų Rūmai 410 balsų 
prieš 1 trečiadienį patvirtino 47 
bilijonų dolerių gynybos reika
lams.

Popiežius Povilas VI įsake komisijoms tęsti paruošiamuosius darbus
VATIKANAS. — Popiežius Po į Popiežius Jonas XXIII buvo 

vilas VI vakar formaliai įsakė numatęs kiek ankstesnę datą 
pradėti visuotinio Bažnyčios su 
sirinkimo antrąją sesiją rugsė
jo 29 dieną.

Naujas popiežius jau patvar
kė, kad 10 sudarytųjų komisi
jų tęstų paruošiamąjį visuoti
nio Bažnyčios susirinkimo dar
bą. Tie darbai buvo automatiš
kai sustoję birželio 3 d. mirus 
Jonui XXIII.

sesiją pradėti: popiežius nesi
jautė sveikas ir norėjo pasku
bėti visus tuos darbus praves
ti. Povilas VI savo^agrind'niu 
uždaviniu laiko visuotinio Baž
nyčios susirinkimo gerą prave- 
dimą.

Sekantį antradienį popiežius 
Povilas VI priims JAV prezi
dentą Kennedy. Numatoma, kad

prezidentas pakvies popiežių at 
silankyti į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Ndbūtų įtikima, kad 
popiežius, vos porą dienų po vai
nikavimo, jau galėtų planuoti į 
JAV kelionę, ko dar iš viso po
piežių istorijoje nėra buvę. Ta-

čiau visai įmanomas dalykas, 
kad savu laiku popiežius trans
atlantinę kelionę gali įvykdyti.

NAUJAUSIOS

TRUMPAI
— Kongresmanas Glenard P. 

Lipscomb (R., Calif.), rezoliu
cijų pradininkas Atstovų Rū
muose, įtraukė į Oongressional 
Record Rezoliucijoms Remti ko
miteto memorandumą, kuris bu
vo įteiktas visai eilei senatorių 
ir ikongresmanų, lankantis minė 
to vieneto delagacijai Washing- 

* tone. Minėtas memorandumas 
su kongresmano Glen Lipscomb 
įvadu įtrauktas Congressional 
Record birželio mėn. 13 d. lai
doje (A 3831, A 3832 ir A 3833 
pusi.).

— Bruno Albats, Washingt- 
on, D. C., JAV-bių Latvių drau
gijos (American Latvian Asso- 
ciation in the United States, 
Inc() generalinis sekretorius, 
Rezoliucijoms Remti komiteto 
vadovybei pareiškė, kad JAV 
latvių organizacijos rezoliucijų 
reikalą pilnai remia. Latvių cen-> 
tro įstaigoje lankėsi rezoliucijų 
reikalu kun. K. Pugevičius ir L. 
Valiukas.

— Jungtinių Tautų specialio
ji sesija vakar priėmė 7 punktų 
planą, kuriuo tikimasi surinkti 
40 milijonų dolerių apmokėti 
šios tarptautinės organizacijos 
išlaidas Konge ir Vidurio Ry
tuose. Komunistinis blokas prie
šinosi šiam planui. Amerika duo 
sianti 2 milijonus dolerių.

— Prezidentas Kennedy va
kar pagyrė Airiją, nes ji esanti 
pavergtoms tautoms pavyzdys 
laisvės. Airija buvo pavergta 
daugiau kaip 100 metų ir nieką 
da nenustojo nepriklausomybės 
vilties, ir ją atgavo.

— Darbo sekretorius Wirtz 
ragino Kongresą priimti lygių 
teisių įstatymą visiems asme
nims.

Susišaudė sukilėliu ir
FideI Castro laivai

Sukilėliai esą apsupti
— Kubos vandenyse 
susišaudė sukilėlių 
raudonosios Kubos

MIAMI. 
antradienį 
laivas su 
sargybų laivu. Kubos laivas pa
reikalavo sutiktą laivą savo i- 
dentifikuoti, į tai sukilėlių lai
vas atsakė ugnimi. Patrulinis 
Kubos laivas per radiją šaukėsi 
pagalbos ir atsišaudė. Pagalba 
greit nepasirodė, gal dėl to, kad 
lėktuvai negalėjo skristi dėl blo 
go oro, o gal todėl, kad buvo

Indija nori daugiau ginklu
iš JAV ir Britanijos

laikomos veltui pastangos nak
čia lėktuvais ieškoti sukilėlių 
laivo.

Susišaudymas tęsėsi porą va
landų. Sukilėlių laivas šaudęs 
visomis priemonėmis, kokias tik 
turėjęs. Po pusiaunakčio suki
lėlių laivas pasitraukė. Keletas 
Kubos laivų buvo pasiųsti ieš
koti sukilėlių laivo. Paskutiniais 
pranešimais — Kubos laivai su
sekę sukilėlių laivą vienoje sa
lelėje ir įgulą apsupę šimtai mi
licininkų.

Susišaudyme buvęs užmuštas 
vienas raudonųjų jūrininkas, bu 
vę ir sužeistų. Apie sukilėlių 
nuostolius pranešimo nėra. Dvi
prieš Castro kovojančios orga
nizacijos, kurių centrai yra Mia 
mi, puolančios raudonųjų lai-

NEW DELHI. — Indija pa-| jos gynybos ministeriu Y. B. 
kartotinai paprašė Jungtines A- Chavan. 
merikos Valstybes ir Britaniją Jungtinės Amerikos Valsty

KALENDORIUS 
B

Birželio 28 d.: šv. Irenejus, 
šv. Marcelė, Tautgaila, Gailė.

Birželio 29 d.: šv. Petras ir 
Povilas, Giedrimė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica- 
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsnių; rytoj — 
nedaug pasikeis oro temperatū
ra.

Saulė teka 5:18, leidžias 8:29.

pristatyti jai pagreitintai ir di
delį kiekį karinių reikmenų. Tai 
patikimi šaltiniai pranešė bir
želio 25 dieną.

Dėl tų ginklų Indija kreipėsi 
praėjusią savaitę į JAV ir Bri
taniją per vakariečių misijas 
indų krašte.

Indų vyriausybė susirūpino, 
nes knai komunistai šio mėne
sio pradžioje pradėjo stiprinti 
savo karines jėgas šiauriniame 
Ladakh’e, prie tos apylinkės, 
kurią jie savinasi.

John Kenneth Galbraith, JA 
Valstybių ambasadorius, ir maj. 
gen. John E. Kelly, Amerikos 
karinės misijos viršininkas, ta
rėsi birželio 24 dieną su Indi-

bės pristatys karinių reikmenų 
Indijai Amerikiečiai pagelbės 
paruošti indus kariniams veiks 
mama.

Nauja Izraelio 
vyriausybė

JERUZALE. — Izraelio par
lamentas 64 balsais prieš 43 už
vakar patvirtino Levio Eshkolo 
naują vyriausybę.

Eshkol pareiškė, kad jo vy
riausybė tęs Ben-Guriono koa
licinę politiką.

Buvęs premjeras Ben-Gurion 
atsisveikino su ministerio pir
mininko įstaigos tarnautojais.

į vus — Alpha 66 ir Comandos L 
I— spaudai pareiškė, kad jokie 
jų laivai dabar nepraveda jokių 
veiksmų Kubos vandenyse.

Žuvo 12 rusų kareivį;
MIAMI, Fla. — Anti-Castro 

tremtinių grupė praneša, kad žu 
vo 12 Rusijos kareivių rytinėje 
Kuboje, kur partizanai susprog
dino du sunkvežimius.

Du ryty vokiečiai 
sargybiniai pabėgo į 

vakarų Berlyną
BERLYNAS. — Du ginkluoti 

rytų vokiečiai pasienio sargy
biniai užvakar pabėgo pro ko
munistų spygliuotą tvorą į pran 
cūzų sektorių vakarų Berlyne.

Jau devyni pasienio sargybi
niai pabėgo, rytų vokiečių vy
riausybei sudarius naują “už
draustą” zoną praėjusią savai-

— Prezidentas Kennedy la

— Sovietų diktatorius Chruš
čiovas šiandien atvyksta į rytų 
Berlyną.

— Federacijos konferencija. 
Malajai, Indonezija ir Filipinai 
Maniloje liepos 20 - 23 d.d. tu
rės konferenciją federacijos nei 
kalais.

— Speciali Jungtinių Tautų
bai iškilmingai priimtas Dubli- j ^"aties vttkar baigė

sėdžius.

Sumažino karinius 
dalinius

NEW YORK. — Jungtinės 
Tautos užvakar pranešė, kad jos 
sumažino karinius dalinius Kon 
ge nuo 11,219 iki 8,382 vyrų 
praėjusį mėnesį.

— Į visuotinio Bažnyčios su
sirinkimo antrąją sesiją susi
rinks daugiau kaip 2,500 asme
nų.

ne, Airijos sostinėje.
— Sovietų Rusijos raketa, 

paleista 1962 metų lapkričio 
1 dieną, paklydo erdvėje ir ne- 
beteikia signalų.

— Prezidentas Kennedy šį 
šeštadienį vyksta į Angliją pa
sitarti su premjeru Macmillan. 
Sekmadienį bus Milane, pirma
dienį Romoje.

— Irake vyriausybės kariuo
menė smarkiai kovoja prieš kur
dus. Jau penkiuose miestuose 
kurdai pasidavė.

— Graikų parlamentas 172 
balsais prieš 14 patvirtino nau
ją premjero Pipinelio vyriausy
bę.

— Tarptautinio Išvystymo 
organizacija paskolina Pakista- 
nui 5 milijonus dolerių apsau
gai nuo potvynių.

— Iš raudonosios Kinijos į
sausros ištiktą Hong Kongą va
kar atsiųsta Liberijos tanklai
viu 3,200,000 galionų vandens. 
Kinai nemokamai davė van-1 vieš iki minus 30 laipsnių Cel- 
dens. I sijaus. —

Sovietų Rusijos 
sutartis su Japonijos 

firma
MASKVA. — Sovietų Rusijos 

laivų importo susivienijimas ir 
viena iš didžiausių Japonijos 
pramonės kompanijų pirmą kar 
tą pasirašė sutartį statyti ir 
patiekti sovietams 1965 — 1966 
metais aštuonis galingus žuvies 
perdirbimo laivus - bazes. Kar
tu buvo pasirašyta sutartis tiek 
ti iš Sovietų Rusijos į Japoniją 
šiai kompanijai laivų įrengimus.

Kiekviena tokia bazė galės 
perdirbti konservams 50 tonų 
žuvies per parą ir, be to, suda
lyti statinėse 100 tonų silkių, 
pagaminti dešimtis tonų pašari
nių miltų ir kitos gamybos.

Laivai bus aprūpinti galingais 
šaldymo įtaisais, kurie per 22 
valandas užsaldys 100 tonų žu-

HONG KONG - SKURDO IR RADO SALA
HONG KONG. — Į Hong Kon 

gą kasdien atvyksta pabėgėlių 
iš “liaudies” Kinijos. Hong 
Kong yra ta mažutė Britanijos 

i kolonija, bet ji turi 391 kv. my
lioj per 3 milijonus gyventojų. 
Hong Kong sudarytas iš ma
žos salelės ir mažo Kowloon pu 
siasalio su sostine Victoria.

1949 metais Hong Kong tetu
rėjo 850,000 gyventojų. Pabė
gėliai iš raudonosios Kinijos pa- 

(darė Hong Kongą 16 kartų tirš 
I čiau apgyventą negu New Yor- 
kas. Neretai pasitaiko, jog vie-

— Prancūzija reagavo į pre
zidento Kennedžio kalbą, pasa
kytą antradienį Frankfurte, Vo | 
kietijoje, kad Jungtinės Ame- , name kambaryje gyvena per 20 
rikos Valstybės gins Europą. ; asmenų. Kalnuose lipdomos ma- 
Prancūzų informacijos ministe- , žop grytelės iš molio, nešva- 
rija pranešė, kad Prancūzija rios skardos ir medžio. Tos tro- 
pasitiki Kennedžio žodžiais, bet belės yra labai panašios į pauk 
kas bus, kai jis apleis Baltuo- ščių lizdus negu į žmonių gyven 
sius Rūmus. vietes: jos yra čia pat viena

prie kitos. Kai 1953 metais vie
noje tokių pirkelių kilo gaisras, 
jis greitai išsiplėtė ir 50,000 
žmonių sudegė. Nemaža pabė
gėlių apsigyvena ant plokščių 
stogų ir jaučiasi turtingi paly
ginti su tais, kurie gyvena ir 
miega gatvėse prie svetimų na
mų sienų prisiglaudę. Tūkstan
čiai žmonių gyvena džionkose 
(kiniškuose laivuose) ir uostuo 
se, misdami žuvimis. Vaikai 
gimsta džionkose, senieji jose 
miršta, niekada neišlipę į kran
tą.

Užkrečiamos ligos nuolat ma 
žiną šeimas: kas savaitė Hong 
Konge miršta 70 žmonių džio
va. Miesto gatvėse guli žmonės 
ir niekas nesidomi, ar jie guli 
susirgę ar numirę, ar gal tik 
normaliai miega, ilsisi. Nemaža

žmonių nepastebimai miršta 
triukšmingose miesto gatvėse. 
Trūksta ne tik pastogių, bet ir 
vandens. Daugeliui reikia 7-8 
valandas stovėti eilėje, kol gau 
na kibirą vandens.

Greta to, Hong Konge yra 
puikių vilų ir prabangiai gyve
nančių kinų ir baltųjų žmonių: 
juk ten didieji bankai ir kor
poracijos turi savo skyrius ir 
jų tarnautojus, kurie anaiptol 
nemiega gatvėse. Jų prabanga 
dažnai sukelia vargšų pavydą, 
iš kurio dažnai kyla atentatai. 
Anglai kartais “nelegalius” pa
bėgėlius repatrijuoja į “liau
dies” Kiniją, nes iš tikrųjų 
Hong Kong yra perpildytas ir 
pabėgėlių gyvenimas yra skur
dus, gal dar skurdesnis negu 
Kinijos komunose.

1

1
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Pirmieji1’ sporto vadovų kursai krikštyti” kursų vadovai ir svečiai 
užsibaigė. Birželio 22 d., kursan- įgijo naujus vardus ir pavardes, 
taį atsisveikino su vienas kitu, su Štai kursų sekretorius Petras Pe- 
puikia Tabor Farm vasarviete bei ’ _ — - • ~
šeimininkais, ir sU buvusia Vado- J. Borevičius įgijo tėvo Golfavi- 

' vybe, išsiskyrstč. Sprendžiant iš 
kursantų ūpo bei pasisakymų, ga- i 
,|įmę ękąityti kursus pasisekusiais. !
į , Kursantai

kursuose dalyvavo 21 asmuo. 
Jeigu kiekybėje kursantai nepasi
žymėjo, kokybe buvo kuo pasi
didžiuoti.
’ Dalyviai pasižymėjo tiek spor- 
(įękaįs gabumais, tiek noru dirbti 
piūsų sportiškoje plotmėje. Iš pir
mosios kategorijos tenka pažymė
ti” jaunąją stalo tenisininkę E. Sa- ; 
baliauskaitę (Toronto Vyčio) — 
Šiaurės Amerikos mergaičių kl. 
Stalo teniso meisterę, A. Vasį (Chi- 
ėagos Aro) — Notre Dame uni
versiteto futbolininką, V. Nasvytį 
(Clevelando Žaibo) — stalo teni
sininką, A. Karaliūtę ir V. Mocku
tę (abi Clevelando Žaibo) — leng
vaatletėm.

Iš pasireiškusiųjų administraci
nėje veikloje minėtini N. Bernor- 
dzikienė, A. Tauginas (abu Cicero 
Ateities), A- Nausėdas, J. Grigai
tis (Abu Chicagos Aro), L. Juo
dytė (Clevelando Žaibo) ir B. An
driukaitis (ASK Lituanicos).

Vyresniųjų besiklausant
Savaitės bėgyje kursantai iš

klausė 14 paskaitų. Paskaitų ciklo 
užduotis — supažindinimas mūši) 
busimųjų sporto darbuotojų su 
lietuviška sportine tradicija ir eša j 
mąją ŠALFASS-gos organizacine [ 
struktūra.,.,,, »«= .....—

Šalia paskaitų buvo pravesti dar iš gražiausių dabartinio FASK-t'o 
ir diskusijųbūreliai. Kursantai su- užsimojimų. Atitinkama padėka ir 
sidalinę į (du būrelius nagrinėdavo nuopelnas priklauso ir JAV Lietu- 
įvairios mūsų sportinės veiklos vių Bendruomenės Centro Valdy- 
problemas. Išvadas bei rekomen- ' bai kuri paskyrė kursų reikalams 
dacijas pristatė pasiūlymų forma 350 dol. Be LB finansinės pira- 
bendruose susirinkimuose. Disku- 1 mos šie kursai būtų neįvykę.
sijų būrelių vadovais buvo patys i Ypač didis ačiū, sportininkų var

tojai. Tokiais vadova's du Tabor Farm šeimininkams J. 
Zadurskis (Toronto Vy- Bachunui ir V. Adamkavičiui. De

čiaus vardą ir t. t.
Paįvairinimui vakarinės progra

mos, ketvirtadienio vakarą teko 
matyti tris sportiškų temų filmus.

T> BAIGAS
THH urTWMZMSIIAlM WORLD-WIDE DAILY

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO 29, DLL., Tel. LUdlow 5-9500

“ — Kur atsiremia “šokėjų ei
senos” maršo meliodija?

— Į liaudiškumą, į mūsų tau
tinius papročius, gamtą, gyve
nimo būdą. Vedamoji meliodijos 
mintis gimusi iš dainos, kurios 
nėra, bet kurią gal ne vienas 
svajojame ir išgyvename. Vie
na maršo dalis (trio) su ma
žais pakeitimais paimta iš la
bai senos ir meliodingos prūsų 
lietuvių dainos, kurioje randame 
žodžius: Kol jaunas, nevedęs 
buvau, karaliui služijau. Flinte- 
lę šveisdamas tariau: Rašiau 
pas tėvelį margą gromatėlę ar 
galiu aš vesti mergelę, ar lauk
ti dar metelius? — Sūneli mano 
mielas, dar esi per jaunas, ne
veski dar mergelės, palauk dar 
metelius.

“šokių eisena’’ maršo kūrė
jas ptof. VI. Jakubėnas paskam 
bino keletą maršo motyvų. Jie 
tokie gražūs, liaudiški, spalvin-; 
gi, kaip ir spalvinga visa kom-j 
poziteriaus Vi. Jakubėno kūry-j 
ba. Pajunti, kad parašytasis, 
maršas bus graži ir brangi do
vana antrajai lietuvių taut. šo- 

Antroji lietuvių tautinių šo- da muz. J. Zdanius kreipėsi j kių šventei, kurią matysime ir' 
ų šventė apdovanota gražia kompozitorių prof. Vi. Jaku-1 nauJdh maršą pirmą kartą is-

Prof. V. Jakubėnas (vidury) skambina “Šokių eisenos" maršo iš
traukas. K’irėje V. Račkauskas, gilumoje St. Daunys, dešinėje, 
A. T. Antanaitis. Nuotrauka J. Grabausko

Teorija ir praktika
Kad kursantai kalėtų įgyvendin

ti teoretiškai įgytas žinias, visas 
praktiškas kursų vadovavimas' bu
vo pavęstas į jų rankas. Dianos 
komendantai prižiūrėdavo endrą ( 
dienos tvarką ir pirmininkaudavo 
susirinkimo programoms. Kiekvie
ną dieną buvo skiriami nauji die
nos komendantai-tės. Komendantų 
pareigas ėjo B. Andriukaitis. (AS- 
K Lituanicos), L. Juodyte (Čle- 
velando Žaibo), V- Bendikas (L- 
FK Lituanicos), V. Mockutė (Cle-. 
velando Žaibo), Ę. Sabaliauskaitė į 
(Toronto Vyčio) ir A. Nausėdas , -
(Chicagos Aro). tikimas mūsų tautinių šokių

t, ■ *• • i švenčių istorijoj. “Šokėjų eise-Pnpratinimui kursantų prie . ...... . 7 .
spaudos darbo, visiems teko pa- na ■ tautinių šokių šventei pa
ruošti korespondencijas į lietuvis- i rašytas maršas, įves tūkstanti- 
kąją spaudą, šį spaudos darbą nę išsirikiavusių šokėjų eiseną 
prižiūrėjo kursų sekretorius P. Pe- i g0,]cių salę. Pirmą kartą nau- 
trutis. Nuotraukomis kursų užrik- j § išpildys simfoninia 
savo “Sporto Apžvalgos’ korės-: t ,
pondentas ir aktyvus kursantas | šventes orkestras, din- 
Jonas Grigaitis. guojamas mųz. Jono Zdaniaus,

Rytinę mankštą pravedė kursan antrosios tautinių šokių šven
tai A. Vasys ir V. Bendikas.

Suma MWnanim

ŠOKĖJŲ EISENA-ANTROSIOS 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

MARŠAS

kių šventė apdovanota gražia 
dovana — specialiai šventei pa
rašytu maršu. Tai pirmas atsi-

Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 

Catholic Press Society

= Subscription rates: $14.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign.
$12.00 per year outside of Chicago and in Canada

E Pre numerata: Metams % metų 3 mėn. n^J1-
E Chicagoj, Cicero ir užsienyje $14.00
E JAV ir Kanadoj $12.00

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

|

■
$7.50
$6.50

$4.25
$3.75

$1.75 
$1.50

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, Šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

=

tės dirigento.
Apdovanoti antrąją tautinių 

Be abejo, šie kursai yra vieni I šokių šventę jos didesniam ir 
~' iškilesniam atženklinimui spe

cialiu maršu mintis kilo muz. J. 
Zdaniaus širdyje. Mintį išdėstė 
antrosios šokių šventės repertu 
aro komisijos pirmininkui Bru
no G. Shotui. Gautas džiaugs
mingas pritarimas. Kai LB Chi
cagos apygardos valdyba šo
kių šventės vyr. vadovu pasky
rė inž. Bronių Nainį, mintis bu-

LV1 4 LA M* V4 , »a. V '
bėną, prašydamas parašyti šo- Sllsime lepos 
kių šventei maršą. Darbo daug, ' aunys
laiko maža, galvojo prof. VI. 
Jakubėnas, bet pažadėjo paban
dyti. Pažadėjo, pasiryžo, para
šė.

Maršas parašytas simfoniniam 
orkestrui. Tai retas dalykas mū 
sų gyvenime. Nepriklausomoj 
Lietuvoj simfoniniam orkestrui 
parašytų maršų gal tik porą te- 
turėjom.

Susipažinę su šokių šventei 
parašytojo maršo atsiradimo 
istorija, leiskime kalbėti maršo 
kūrėjui kompozitoriui prof. Vi. 
Jakubėnui:

— Iš tradicijos maršai skirti

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas. Protezistas. 

tBP Aparatai-Protezai. Med. ban.
| dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arcb Supports) Ir t.t
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
Vai. 4-4' Ir 4-8. šeštad. 9-1.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus treč. Ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS .
kanams, pritaikyti žygiavimui,, AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
maršus groja pučiamųjų orkestį
raj. Jūsų sukurtasis maršas “šo ;
kėjų eisena” parašytas simfoni
niam orkestrui ir skirtas tau
tinių šokių šventei. Kur jo skir-

vo pakartota ir jam. Vyr. va- tingumas?
deras parodė nuoširdų pritari
mą. Juk reikia tautinių šokių 
šventei lietuviškos dovapos. Ta-

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Sreet 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9Vai.: ______ ___  ....... ..

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR. 8-3229.
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Pirmųjų sporto vadovų kursų dalyviai, vadovai bei svečiai: (sė
di, iš k. į d.) LB centro valdybos pirm. J. Jasaitis, Tabor Farm 

ąeimininkas J. Bachūnas, tčv. J. Bore'vjčius, SJ, LB C. V. vice- 
■pitm. jaunimo reikalams V. AdamkaviČius, (stovi pirmoje eilėje 

' iš k. j d.) E. Sabaliauskaitė, E. Kniukšta, L. Juodytė, FASK-to 
pirm. J. Nasvytis, A. Karaliūtė, V. Nasvytis, N. Bernordzik, V. 
Mockutė, FASK-to sek. A. Bielskus, kursų komendantas P. Žum- 
bakis (stovi iš k. j d. — antroje eilėje) kursų sek. P. Petrutis, 
R. čėsas, A. Tauginas, A. Nausėdas. A. Staniulis, P. Grigaitis, 
B. Andrįukaltis, A. Vasys, V. Bendikas ir A. Alantas. Nuotrau
koje trūksta J. Grigaičio, V. Zadurskio, A. Baltromanaitės, K. 
Sabaliauskaitės, ir L. Kanavolaitės. Nuotr. J. Grigaičio

DR. A. GARUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2737 West 71st Sreet

VAL.: kasdien nuo 6-8 vaJ. vak.
Šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

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

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street
Vai.: Pirinad. ir ketv. nuo 3 Iki 

6: antrad. Ir penktad. nuo 4 Iki 8: 
Sešt nuo l Iki 4 vai
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rtl Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovC|iil| 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marųuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. y. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius, už
daryta.
T< I. Ofiso 247-0400, Rezid. 737-1377

DR. V. KAUPAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ligos 
736 West 35th Street 

(Bridgeport Medlcal Arts)
Vai. yak. 6-8. šešt. 10-1. Trečiad. 
susitarus. Dienos metu tel. CA 5- 
5010.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archsr) 

VAL.; kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak 
Treč Ir «ekmąd tik •ualtarua 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
Spec. ORTHOPEDINKS LIGOS 

2745 West 69th Sreet
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Oot?
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus

4455 S. California Avė., YA7-7381
VAL.: 10 ryto, iki 8 v. vak., trečiad. 
uždaryta, šeštad. JO v. r. iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 9-6730
DR. L SEIBUTIS

Inkstų, pūsles Ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 79J8 So. Western Avė., tel. 
GR 6-0091: 392 E. I5»th St.. Harvey, 
III., tel. Edison 3-4383; 30 N. MI- 
chigun av., Sidte 808, tel. CE 6-7764.

Valandps pagal susitarimą

DR. J. J, SIMONAITIŠ
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas 4255 W. 63rd Sreet 
Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovelilH 6-0617 

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

Trečiad. ir š®fttad. pagal sutarti.
Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-8099

DR. $ STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Aąenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Vąlandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 

16—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa- » 
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 2 
v. iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.; Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

Valandos pagal susitarimą.
Prilmlnšja ligonis tik susitarus — 

nuo 1 iki 9 v. pirm., antr., ketr. 
ir penkt. Susitarimui skambinti dar
bo valandomis ir šešt. nuo 1 v. tel. 
HE 4-2123. neatsiliepus GI 8-6198 
arba GI 8-6198. Treč. šešt. ir sektu, 
uždaryta.

Telefonas — G Ro veli III 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AK UŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 Iki 4 Ir 6 iki 8 v. T. 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta. .

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS «

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

Šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir sekm. 
ti skubiais atvejais ir susitarus.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Road 
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. V.

Treč. Ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658 

Rez. 6000 So. Artesian Avenue
Vai. 11 y. ryto Iki 8 v. p.p., 6-7 v. v.

DR. STASYS ŽMONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS >

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

Ofiso Ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F, V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street

Vai.: PIrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:80 
vai. vak. šeštad. 1-4 vai., trečiad. 
uždaryta.

— Maršas “Šokėjų eisena” 
i skįirtas , na. žygiavimui, bet šo- 
' kėjų eisenai, jų įvedimui j šo- 
I kių salę. Jam išpildyti labai tin 
ka simfoninis orkestras. Mar
šas 6 - 7 minučių ilgumo. Ligi 
paskutinių minučių jis taikytas 
eisenai, o kai šokėjų eisena sa
lėje sustos,' jo pabaiga pritaiky
ta tustojirAui.

— Atroųp, Jūsų maršas turi 
kiek skirtingumų. Jis galėtų tik
ti ir koncertams?

— Koncertinio pobūdžio ele
mentų jame yra. Tuo tarpu jis 
suorkestruotas tik 28 simfoninio 
orkestro instrumentams, kiek 
jų bus tautinių šokių šventės 
orkestre. Vėliau manau jį pa
ruošti pilnam simfoniniam or
kestrui.

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

G1NEKO1AM.1NE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rr. (Crawtord 
Medlcal Building). Tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001.

Ofisas 8148 West 63 rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

— vyrų vienetas; moterų vie
netas; vyrų dvejetas; moterų 
dvejetas; mišrūs dvejetas; jau
nių Ą kl. vienetas; jaunių A 
kl. dvejetas.

Futbole ir lauko tenise jau
nių klasės amžius yra nevyres- 
ni kaip 1944 m. gimimo.

Lengvojoje atletikoje — prie 
auglio A. kl. priklauso nevyres- 
ni 1945 m, gimimo, prieauglio 
B klasei -— nevyresni 1948 m,, 
gimimo.

— LFK Lituanicos futbolo 
komanda laimėjo lygos rungty
nes prieš Spartą 4:1. Rungty
nės (įvyko birželio 23 d. Šiomis 
rungtynėmis LFK Lituanica 
baigė pirmutinį 1963-čių metų 
lygos ratą.

— Tarptautinės futbolo lygos 1 
rungtynės. Sekančios tarptautl-: 
nes futbolo įygos rungtynės

čio), E. Sabaliauskaitė (Toronto ka šių malonių šeimininkų įvyko 

i Reikia manyti jog šie kursai bus 
Į tik pradžia. Pirmutinis žingsnis
pirmyn jau žengtas. Kitais metais | bus, ateinantį trečiadienį, liepos 
panašūs kursai turėtų susilaukti 
žymiai didesnio vįsų Jįetuviškų 
klu.bų dėmesio.

Mūsų lietuviško jaunimo kūnas 
tvirtas, o tame kūne gludi sveika 
ir pasiryžusi siela Mūsų sporti
nei vadovybei tik lieka suteikti 
proga jaunimui tobulėti ir bręsti j., » S , j,

j sai buvo graži pradžia.
P. Žumbakis

SPORTO KRONIKA

Vyčio), N. Bernordzikiene (Cicero pirmieji sporto kursai. 
Ateities), A. Nausėdas, A. Vasyš' *• 1
jp P. Grigaitis (Chicagos Aro).

Diskusinių būrelių pranešimai 
bei pasiūlymai buvo įvairūs ir kar
tais originalūs. Jaunimas žiūrėda
mas- į tremties sportinę veiklą ob
jektyviai parodė optimizmą ir rim 
tą pareigos jausmą. Ne vienas iš 
šių pasiūlymų turėtų būti įgyven
dintas praktiškoje veikloje. Ypač 
griežtai pasisakė kursantai tvar
kos reikalu. Diskusijų būreliai pri
ėjo išvados, kad pirmenybių metu 
turi būti įgyvendinta griežtesnė 
tvarka. FASK-tas ir pirmenybių 
rengėjai turėtų skirtį “tvarkos ko
mitetus” kurie prižiūrėtų bendrą 
tvarką 
klubus 
sporto

3 d. Lenkijos Gornik - Zabrze 
žais prieš Vengrijos Ujpesti- 
Dozsa vienuolikę. Papigintus bi
lietus galima įsigyti LFK Litu- 
anicos klubo būstinėj 2622 W.

t ...... . 69 St Kaipa bilietų LFK Litu-
lietuviškoje atmosferoj^. Šie ktir- anica būstinėje $2. prie įėjimo

trec.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. «3rd Street 
Kampas 63-čios Ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. WAlbrook 5-3048

lllllllllllllilIlHIllllllllllllUIIIUIlIlHIIIIII 
io'%, 20%, 30% piginu mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio paa 

FRANK ZAPOLIS 
3208 K West #5 Street 
Chicago 42, Illinois 

Tol. GA 1-8054 ir GR 6-4339 
lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllb

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

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

Valandos pagal susitarimą

GALITE UŽSISAKYTI 
VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

ir baustų sportininkus bsį Į 
už nesportišką elgesį tiek 
aikštėse, tiek už jų ribų.

Linksmoji dalis
Sutaupę jėgas paskaitų metų, I 

kursantai sportuodavo 4-5 valau-1 
das į dieną. Buvo pravesti įvairūs, 
turnyrai ir rungtynes. Populiariau 
šiai pasisekęs turnyras buvo stalo 

. teniso, kurį pravedė V. Nasvytis, 
, o laimėjo E. Sabaliauskaitė. Baig

mėje E. Sabaliauskaitė įveikė V. 
iNasvytį 3:2.

’ * (įdomiausia vakarinė programa 
— laužui. Lietuviška daina, spon 
taniški kursantų pasirodymai ir 
sveikas humoras sudarė laužų pro
gramą. Ypatingai spalvingai laužų j 
programoje pasirodė clevelandiš- i 
kės A- Nasvytytė, A. Karaliūte,, 
V. Mockutė ir L- Juodytė. Jų “pa-1

KIIpJŲ SPORTINI U 2ĄIDY- 
NIŲ LENGVOSIOS ATLETI
KOS, LAIKO TENISO Ui 

FUTBOLO VARŽYBOS
XUI-jų Š. Amerikos Lietuvių 

: Sportinių Žaidynių — lengvo
sios atletikos, lauko teniso 
futbolo (Soccer) varžybos 
vyks 1963 m. birželio 29—30 
New Yorke, N. Y.

FASK-to pavedimu, žaidynes 
vykdo Rytų Sporto apygarda ir 
Ncw Yorko Lietuvių Atletų 
Klubas.

Varžybų programa

ir

d.

$3.50.
Bob Hayes, dalyvaudamas 

100 yd. bėgime, JAV AAU pir
menybėse, pasiekė naujo pašau 
lio rekordo. 100 yd. nuotolį B. 
įįayes nubėgo per 9.1 sek. 
Šioge pirmenybėse buvo suda
ryta JAiV lengvosios atletikos 
rinktinė, kuri gastroliuos Eu
ropoje ir Sovietų Sąjungoje šią 
vasarą.

—. Wimbledon lauko teniso 
turnyras prasidėjo praėjusią sa 
vaitę Anglijoje, šiose pirmeny
bėse dalyvauja pasaulio pajė
giausi • lauko tenisininkai (mfi- 

i gėjai).
I Yra

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Sreet
Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; Rez. III 5-3225

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Sreet 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 1-9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.
Tel. ofiso 247-1002, Namą PR 8-6960

DR. E. DECKYS
CHIRURGE
NERVŲ IR 

LIGOS 
susitarimą 
Avenue

GYDYTOJA IR 
SPECIALYBE — 

EMOCINES
Valandos pagal 

4063 Archer
(Prie California Ave.l

COMMUNITY PNARMACY 
(Lietuvių vaistinė) 

5000 Wesf I6th Street 
Cicero 50, Illinois 

Telefonas: OLympie 2-0951 
Kazimieras Kareckas, R. Ph., v.ais- 

1 tihęs Savininkas ir Č. Ugiansjdš, 
I R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re-

manoma, jog ir šiemet' ceptus ne tik vietinius, bet ir gau- 
Futbolas (Soccer) — vyrams Australijos tenisininkai domi- tus iš Lietuvos.

ir jauniams A kl.. lauko tenisas nuos šį turnyrą.

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
ątslliepla skambinti MI 3-0001.
Valandos pagal susitarimą. Jei ne-

Tel. ofiso Ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7156 South Westem Avenue 

PIrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiąd. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Va|.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michig’an, Chicago 28,111. 

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

Prlšm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta

Ofiąo HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir motery ligos 
2454 West 71st Sreet 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—1 Ir 6—8 vai. vak. 

•ešt 1-4 p. p.
Trečiadieniais uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta.

Pirkite JAV Apsaugo' 
Bonus !

Remkite “Draugę”

2

2
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Kad visiems būtų

PRASMINGA VASARA
Amerikoje iškyla gana dide

lė problema darbininkų klausi
mą sprendžiant. Kaip prez. 
Kennedy teigia, automatizacija 
yra amerikiečio palaima ir pra 
keikimas. Automatizacija pa
lengvina darbininkui, padeda 
numušti gaminio savikainą, ta 
čiau automatizacija atpalaiduo 
ja nuo darbo šimtus tūkstan- 
čij darbininkų. Iš esmės tai 
nebūtų tragiška, nes tos proble 
mos vienaip ar kitaip būtų 
išsprendžiamos, jei automati
zacija nepaliestų daugiausia 
tų, kurie neturi jokios specia
lybės. Ir tai nebūtų pati di
džioji tragedija, bet dabar be
darbių skaičiuje yra 900,000 
darbininkų, kurie yra tarp 16 - 
21 m. amžiaus. Tai reiškia, 
kad šie žmonės nesimoko, o iš 
antros pusės, dauguma jų ne
turi jokios specialybės. Ir to
kiems, pramonei automatizė- 
jant, vis sunkiau bus surasti 
darbo.

*
Šįmet Amerikoje universite

tus baigė 400,000 jaunuolių. 
Milijonai išėjo iš gimnazijų ir 
pradžios mokyklų, tiek baigu
siųjų, tiek mokslą įpusėjusių 
tarpe yra ne viena šimtinė lie
tuvių. Vieni iš mokinių pasi
rinko per vasarą darbą, kiti 
mokysis, treti paprastai pra
leis vasarą daugiau ar mažiau 
atostogaudami. Visų trijų gru
pių tarpe bus ir lietuvių. Svar 
blausia, kad tie, kurie vasarą 
susirado kokį neblogą darbą, 
nemestų dėl jo mokslo, nai
viai manydami, kad, jei jis da
bar gavo neblogą darbą, tai 
ir ateityje gaus. Mokslas yra 
viskas. Jis svarbiau už visus 
pinigus ir paveldėjimus. To
dėl, jeigu ir gauni kokį nors 
darbą vasarą, geriau pasirink
ti mokslą, o ne darbą.

Nebaigus mokslo, gresia 
galimybės atsidurti anų šim
tų tūkstančių bedarbių jau
nuolių tarpe. Vasara yra lai
kas, kada tu įsigyji pinigų ar 
jėgų mokslo siekimui ir tegu 
tas laikinas darbas nesuvilioja 
jaunimo. Ateityje vis labiau rei 
kės specialistų ir vis mažiau 
juodadarbių. Be abejo, reikės 
ir sunkvežimio vairuotojų, ir 
pardavėjų, ir valytojų, ir šim
tų kitų panašių nekvalifikuotų 
darbininkų, bet jų skaičius la
bai ribotas. Todėl lietuviams 
tėra tik vienos krypties ke
lias — mokytis.

¥
Be abejo, mokytis ne visiem 

vienodai sekasi ir ne visi visose 
srityse vienodo gabumo. Ame
rikoje šiandien yra nustatoma 
moksliniu metodu, kam moki
nys labiausia tinka, tačiau yra 
tiek apsirikimų, kad vargu ar 
verta tais nustatymais per
daug tikėti.

Geriausia, kad mokinys mo
kosi tai, kas jam labiausia pa
tinka, o ne tai, kur jis mano,

Spaudoje ir gyvenime

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS PAŽĘIDE DRAUGAS, penktadienis, 1963 m. birželio 28 d. 8

kad daugiausia turės naudos. 
Kartais ir labai pelninga pro
fesija gali tapti sunkia našta. 
Geriau visą gyvenimą dirbti, 
kad ir mažiau pelningoj srity, 
bet su džiaugsmu, negu pelnin
gą, bet širdžiai nemielą dar
bą. Vasara yra pakankamas 
laikas pagalvoti apie galimu
mus pasirinkti vieną ar kitą 
mokyklą, nepaisant kokia ji 
bebūtų.

Be universitetų yra čia ga
na daug ir šiaip gerų specia- 
linių mokyklų ir gerų progų 
įsigyti vieną ar kitą specialy- 

Daugumoj lietuvių vaikai 
gabūs, tačiau amerikietiš- 
gyvenimo būdas jau dau- 
yra palietęs. Rochester

bę. 
yra 
kas 
gelį
universiteto prof. dr. A. Kli
mas teigia, kad daugelis šiame 
krašte pradžios mokyklas bai
gusių lietuviukų nebeišsiskiria 
savo gabumais taip, kaip sky
rėsi tie, kurie mokyklas baigė 
dar Vokietijoje. Be abejo, čia 
ne pajėgumo galvoti, bet pa
jėgumo dirbti ir išsilavinimo 
stoka. Tačiau, kaip bebūtų, šia 
me krašte toks didelis profesi 
jų pasirinkimas, kad net ir la
bai ribotų gabumų žmogui ga
lima pasiruošti vienai ar kitai 
profesijai.

¥

Kalbant apie mokyklas, ten
ka prisiminti ir mūsų lietu
viškuosius židinius, kurie vėl 
atsidarys rudenį ir į Lituanis
tines mokyklas suplauks ne vie 
nas šimtas lietuviukų. O jų 
galėtų būti tūkstančiai. Per 
vasarą yra proga apgalvoti, 
į kurią mokyklą ir į kurį sky
rių leisti savo vaikus, kad jie 
galėtų sustiprinti savo lietuvių 
kalbos ir tėvynės pažinimo ži
nojimą. Keista, bet taip jau 
yra, kad dažnai, ko patys tė
vai nenori, tai verčia daryti 
patys amerikiečiai, šiandien a- 
merikiečiai nuolat ir nuolat kai 
ba apie tai, kad reikia moky
tis kalbų, kad tėvai turi iš
mokyti vaikus savo tėvų kal
bos, kad Amerika pralaimi šal 
tajame kare per maža kalbų 
mokėdama. Gal lietuvių kalba 
ir nebus iš tų pačių reikalin
gųjų, bet jos žinojimas plečia 
kiekvieno akiratį ir pagaliau 
jaunuolis, anketą pildydamas 
kokiam nors darbui, nebebus 
vienakalbis.

Lituanistinis švietimas yra 
ne tik kaip priemonė savo 
vaikui suteikti žinių, bet ir 
proga savo vaikui suteikti dau
giau išsilavinimo galimybių.

Kiekvienas tėvas ar jų vai
kai jausis prasmingai pralei
dę vasarą, jeigu jie susikaups 
ateinančiom studijom, gi litu
anistinis švietimas tenebus pa
skutinėj vietoj. Visa tai ge
riau padės vaikui nepatekti į 
tų nelaimingųjų šimtų tūkstan
čių jaunųjų bedarbių sąrašus.

Al. B.

BRAZILIJOS LIETUVIAI KOMUNISTAI 
PRAREGĖJO

Nepaisant pasakytos tiesos apie 
kruvinojo komunizmo baisumus, 
daugelis Brazilijos raudonųjų lie 
tuvių nepatikėjo ir išvyko į ta
riamąjį raudonąjį rojų Lietuvon. 
Po didelių pastangų keliems iš 
to rojaus pavyko ištrūkti ir jie 
jau išsigydė iš komunizmo. Jie 
šaukia pasauliui, kokia baisi ti
ronija yra proletariato diktatūra.

Ar Iš proto išėjai?
Vienas toks iš komunizmo iš

trūkęs lietuvis, buvęs raudona
sis išspausdino savo įspūdžius 
Brazilijoj einančios “Mūsų Lietu
vos” skiltyse. Autorius rašo:

“Kaip tik nuvykau 
pirmas mano namiškių 
pasveikinimas buvo: 
durnas, ar tu iš proto 
grįžai įi Lietuvą”. Mes
trūkti, o jis, mat grįžta.

Aš teisinausi sakydamas, kad 
man sake, jog Lietuvoj gerai gy
venti, visko pilna ir didžiausia 
laišvė. Ir mane stoty pasitiko, nu
fotografavo, vaišino, vežiojo au-

j Lietuvą, 
ir giminių 
"Kibą tu 
išėjai, kad 
norim" iš-

tpmobiliu, viską parodė. Man pa
tinka. O1 jie tuoj atkirto: “Pagy
vensi, pamatysi”.

Ną ir prasidėjo gyvenimas; 
Greitai pasibaigė ir mano laisvė. 
Pamačiau ir įsitikinau, kad visur 
didžiausia priespauda, kontrolė, 
priežiūra ir bausmės. Nė žings
nio negali žengti, kad tave ne
sektų. Kas pasipriešina, tas dings 
ta, iš nakties jį išvietina, arba iš
veža į Rusiją”.

Toliau buvęs raudonasis rašo 
apie baisų darbininko išnaudoji
mą, dideles kainas ir kitus mums 
daugiau ar mažiau žinomus da
lykus, pažymėdamas, kad kolcho
ze per dieną darbininkas uždirba 
10 kapeikų, gi pieno litras kai
nuoja 26 kapeikos, o batai 28-50 
rublių.

Palaidoti gyvi
Dvasiškai ir materialiai 

spausti žmonės labai skursta, 
liginis persekiojimas didelis, 
čiau dirbą kolchozuose nieko
bijo, nes blogiau nebus, gi turį 
valdiškus darbus ir jaunimas pri-g°!

KONSTITUCIJĄ
Uždraudimas mokyklose melstis ir skaityti bibliją sukels audrą krašte

AR BUS ĮGYVENDINU PREZIDENTO 
PAREIŠKIMAI?

GEDIMINAS GALVA

tramdy- 
prieš 11- 
buržua-

Žydai pritaria Aukščiausio 
teismo sprendimui

Žydai rabinai vieningai pa
sisakė už maldos panaikinimą 
mokyklose, šis jų žygis nepri- 
puolamas. The National Obser- 
ver birželio 24 d. laidoje Lee 
E. Dirks aiškiai nurodo: “Da
bar žydai dedasi su ateistais 
ir nekrikščionimis įrodyti, kad 
JAV nekrikščioniškos”. Juk jie 
tuo pat keliu ėjo Rusijoje re

‘.‘Diaugo" politinio korespondento pranešimas 

iš Washingtono

Ne tik katalikai, protestan
tai, bet ir liberalai jau prade
da balsą kelti dėl Aukščiausio
jo teismo sprendimo. Jis pada
rytas prieš pat Sovietų kom
partijos centro komiteto susi
rinkimą svarstyti ideologi
niams klausimams. Maskvoje 
aptariami būdai ne tik savie
siems kultūrininkams 
ti, bet ir vesti kovai 
bėralinę, krikščionišką 
zinę pasaulėžiūrą.

Aukščiausiojo teismo 
klystkeliai

Aukščiausias teismas, sulau
žęs konstitucijos pirmąjį pa
pildymą — neleisti įstatymų ti
kėjimo klausimais — atsidūrė j sprendimą? "Jis 
pusiaukelėje. Aišku, jis nelei
džia įstatymų, tačiau, 160 me
tų santūriai laikęsis, šiame po-1 
karyje jau ne pirmą kartą ban
do pažeisti tikinčių teises ir ti
kėjimo laisvę. Jei Aukščiausia
me teisme sėdi 9 vyrai, galį lo
giškai galvoti, jie turėtų at
šaukti savo sprendimą ar iš
leisti kitus: uždrausti kongre
se melstis, bibliją naudoti prie
saikos metu, panaikinti priesai
koje žodžius “tepadeda man 
Dievas”, sunaikinti visus įra
šus, imtinai Lincolno, kuriuose 
minimas Dievo vardas ir per- 
liedinti pinigus, kad dingtų ne 
tik In God we trust, bet ir Li
berty — laisvė.

Aukščiausias teismas pradė
jo nuo paties jautriausio rei
kalo : sunaikinti Isrikščionybę 
širdyse. Ir kai jis ryžosi šį 
sprendimą daryti 8 balsais 
prieš vieną, matyti, gavo parė
dymą jėgos, kuri šiandieną JAV 
valdo.

Pasipriešinimas
Aukščiausiojo teismo spren

dimas paliečia daugelį klausi
mų. Valstybės - Bažnyčios san
tykiai šiuo atveju neparyškina- j 
mi. kai draudžiama melstis vie
šose mokyklose, tačiau leidžia- ' 
ma dėstyti ! apie tikėjimus, j 
Draudžiama garsiai melstis, 1 
tačiau paliekama laisvė susi-

Iš Notre Dame universiteto, bėgant jie pereis iš vergijos Į 
South Bėnd, Tiidlknš!,' 'jdu eilė laisvę, kad tuo tarpu jie elgia- 
mėh)1 pėrduodani'oS ’ per’radiją si kaip nesubrendėliai ir yra 
{i^o^aibos MifiiAh Forilm var- reikalingi atlaidumo, todėl mes 
dii. Ja!š globėja''1 Clarence E. neprivalome nieko daryti, kas 
itianiorl,' 'Nbtt'ė Danie profeso- panaikintų susitarimo galimu- 
rius 1925—1952, autorius, ban- mą.
kininkas, visuomenės veikėjas. Feighan savo kalbą, 
£ėK Mžnioh Forumą dažnai mai, parašęs dar prieš ___
1 albaina 'tokiii's ' klausimais!, į riedy kalbą birželio 10 dieną 
.kalbama.— takiai*. ,klau^.. l_ yVashingtone. Feighan apie ją 

nieko nesako. Tačiau jeigu ką 
ir būtų pasakęs, tai būtų turė
jęs pabrėžti, kad prezidentas 
pasekė savo patarėjais, lau
kiančiais pasikeitimų Rusijoje. 
Tokias teorijas Feighan laiko 
perdėm klaidingomis. Jų sklei-

mato-
Ken-

kaupti, tykai melstis ir giedo-1 
tl Teisėjas Clark pripažįsta, 
kad tikėjimas JAV turi dide
lės įtakos, tačiau jis paneigia 
net daugumos nusiteikimus. Ku
rį kelią pasirenka teisėjas? At
rodo, mažumos, kaip ir kom
partijos “demokratijoje”.

Kai Aukščiausias teismas už-1
draudžia melstis mokyklose, l vohucijos išvakarėse. Bolševi- 
paliečiama ne tik laisvė, bet ir kams Jega Rusijoje įsigalėjus, 
netiesioginiai ateina talkon ko- žydai buvo patys didžiausi jų 
munistams skelbti materialisti- talkininkai. Ir šiuo metu jie 
nę pasaulėžiūrą. Kard. Francis turi Sovietuose didelės įtakos. 
Mclntyre gana aiškiai aptaria nors ji nuo Stalino mirties jau 

rodo, kad žymiai apkarpyta. Nuo to me- 
amerikiečių filosofija, tikėjimas to Vakaruose ėmė šio krašto 
ir laisvė pažeidžiami, pamėg- spauda skelbti: Sovietuose žy- Šimas lietė šio krašto politiką 
džiojant Sovietų materialistinę dai persekiojami! pavergtųjų tautų atžvilgiu.
pasaulėžiūrą ir jų rikiuojamą Spauda, televizija, radijas Feighan priminė klausyto- dejai užmiršta, kad Rusija bu- 
"laisvę”.

Daugelis protestantų kelia 
balsą dėl teismo sprendimo, ta- i 
čiau jie nevieningi. Katalikų ' 
Bažnyčia šį sprendimą pasmer
kė be svyravimo.

Mokytojai dar dairosi. Ren- 
sylvanijos viešųjų mokyklų su
perintendentas Charles H. 
Boehm aiškiai pareiškė: “Die
vas ir tikėjimas nebusx išguiti1 
iš mokyklų”. Aišku, jis nepa- j 
siruošęs eiti į katakombas, o' 
tik įvesti susitelkimo minutę 
prieš pamokas.

vengia viešai rodytis bažnyčioje, 
bet yra nemaža ir praktikuojan
čio jaunimo. Autorius toliau rašo:

“Visi laukia karo, nebijo net 
atominio, nes, sako — už mirtį 
vis vien nebus baisiau, nes ir taip 
mes esame gyvi palaidoti. Tas 
žodis visiškai tinka — gyvi palai 
doti arba gyvų žmonių kaplny- |. 
nas”.

Tokie tai yra žodžiai lietuvio 
komunisto, kuris pasidavė prbpa 
gandai ir buvo nuvykęs į Lietu- j 
vą pagyventi. Ten įsitikino, kad 
niekur nėra didesnio žmogaus iš
naudojimo kaip komunistų val
domam krašte. Myk. Mel.

kifėie 'kitur ’liebdha liečiami at
būna apeinami tylomis. Birže
lio 16, pavyzdžiui, buvo kalba
ma apie pavergtąsias tautas. 
Kalbėjo Ohio kongresmanas 
Michael A. Feighan. Jo prane-

i uipauua, LA.ivnt.ju. radijas — - - , . . .
■ tarnauja ne tik amerikiečiams Jam®, kad prezidentas Kennedy vo ir Yra istorinis despotizmo 

bet ir jiems yra pakartotinai pareiškęs įsi- lizdas, kad Rusija vedė paver-i nukrikščioninti, 1
1 demoralizuoti Tolimesnių poli- tikinimą, jog žmonijos laisvė 
tinių tikslų siekimas sutampa ilgainiui laimės. Jis kvietė ru
su šio krašto didžio kapitalo sus išnagrinėti viešai iki dug- 
polėkiais turėti paslaugius įran
kius. Kiekvienam žinoma, kad 
mokyklose kalbamos maldos ramą tautų apsisprendimo tel- 
neišauklės krikščionių, tačiau sei bei jų pačių laisvai pasi-

gimo karus ištisus šimtmečius, 
kad geležinė uždanga buvo nu
leista užsidaryti nuo užsienio 
idėjų ir kad buvo laikoma nu
sikaltimu prieš Rusijos imperi
ją skleisti ar gerbti vakarietiš
kas idėjas. Tokių teorijų sklei- 

šiuo metu smogiama, kad su- rinktoms vyriąusybėms. Jis pa- dėjai nesusivokia, kad šiandie- 
kūrus tuštumą, kurią komunis- reikalavo laisvo gyventojų at- ^4 mes esame grasomi 
tai stengsis užpildyti. siklausimo

Prez, Kennedy lankantis Vokietijoje, nstoli Hanau stovį JAV 
kariuomenes daliniai pastatė garbės vartus, suretndami dvi Red- 
stone raketas.

JERONIMAS lęNATONlS

LŪŽIAI
R o m • n a t
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Iš dešinės gyveno vėjo vaikas — Tady. Labai
svečias savam kambaryje. Bet kai jau jis yra na-

re-

no kolonializmo žalą. Jis pa
tvirtino amerikiečių istorinę pa-

seno 
visuose pasaulio rusiško imperializmo, apsisiau- 

Kas sėja vėjus, tas audras kampuose. Jis pabrėžė esąs visų tusio propagandine komunizmo 
pįaus rūšių kolonializmo ir imperla- ‘

liznio priešas.

i Kennedy žodžiai ir Kusk 
1 darbai

Tačiau, Feighan tvirtina, val
stybės departamento politika 
ir praktika nesutinka su Ken
nedy žodžiais, kiek tai liečia 
šio krašto santykius su Sov. 
Rusija. Valstybės departamen
tas bijo, kad tėt koks žygis 

! galėtų sutrukdyti derybas su 
| Sovietais. Sekretorius Dean 
Rusk atvirai giha Rusijos im,- 

i pėriaiizmą, tvirtindamas, kad 
kadaise buvusios nepriklauso- 
mos Ukraina, Gruzija ir Ar-

teorijos skraiste.
Valstybės departamentas 
neremia pa vergtųjų tautų

savo kalboje ypač 
valstybės departa- 
pavergtosioms tau-

Nu-

Feighan 
užsipuolė 
mentą už 
toms paramos neteikimą. 
matydamas pavergtųjų tautu
savaitės skelbimą kiekvienais 
metais, kongresas dar 1959 
metais pasakė, kad pavergto
sios tautos sudaro geriausią 
apsaugą nuo karo. Rusija ne
drįs jo pradėti, kol laisvės ki
birkštėlė žėrės pavergti gau
tose. Karas sudarytų sąlygas 
joms sukelti, čia Feighan pri- 

i meilija yra istorinės Rusijos minė, kas atsitiko 1941 metais, 
dalys. Remti tų tautų laisvę, . kada du milijonai nerusų karių 
Rusk teigia, reikštų pritarti j pasidavė vokiečiams ir malda- 
Rusijos suskaldymui, o tam jis vo leisti jiems kariauti prieš 
visiškai nepritaria. rusus pavergėjus. Nors Hitlė-

| Tačiau Rusk, kaip tvirtina ris tokiose sąlygose per keletą 
Feighan, nėra rusiškojo kolo- mėnesių nužygiavo nerusisko- 

, nializmo ir komunizmo žino- mis žemėmis iki Leningrado, 
į vas. Jis priklauso nuo valsty-, Maskvos ir Stalingrado, jis at- 
bės departamente įsitvirtinusių metė nerusų bendradarbiavimą 

i Rusijos Žinovų nuomonės ir ir karą pralaimėjo.
sprendimo. $itie žinovai yra Mūsų ir pasaulio taikos inte- 
suklaidiinę ne mažiau kaip ketu- resas reikalauja, Feighan pa- 
rias administracijas. Jie teigia, brėžė, skatinti laisvės viltį pa- 
kad rusai švelnėja, kad laikui (Nukelta į 4 psl.)

Dabar man aišku, ką reiškia anas posakis. — Ir 
saulės smūgį žmonės gauna!

Kartą aš nutariu su juo pakalbėti rimtai. Sulai
kau jį ir klausiu:

— Sakyk, ar tau nusibodo toks palaidas ir ne
drausmingas gyvenimas? Jeigu ilgiesi moterų, ves
tumei ir gyventumei sau ramiai ir padoriai, o jei nori 
pinigo — imk pavyzdį iš Kuto: viščiuko šlaunį graužk i 
visą savaitę ir galvok, kad tu esi ir sotus! ir protin
gas, ir taupus!

Jis į tai tik paplojo man per petį, visai kaip savo 
artimam draugui:

— Prieteliau, ar daug košės turi galvoje ? Vesti! 
Tai lygiai tas pats, kas į karstą lipti. Gyvas lavo
nas. Nėi tu pasirinksi ko nori, nei tu gyvensi savu gy
venimu. Aš dar noriu gyventi. Dabar aš dar turiu 
gyvenimą ir pasirinkimą. O vedusio gyvenimas —-I 
kaip žalia duona, be skonio, be pasirinkimo!..

Aš tik klausausi, o jis vis rezga savo pikantiškus 
nuotykius...

Pasižiūriu į žemėlapį, įsuku į didįjį kelią ir spau
džiu šiaurės link. Laima sėdi prie manęs tokia rū
pestinga: cigaretes įspraudžia į burną, saldainių, o 
kai kada vogčiomis paliečia man žandą savo lūpomis. 
Visa tai mane ir šUdo ir kaitina.

— Sakyk, kodėl tu apsigyvenai toliau nuo sa
vo namų? Juk tu galėtumei kasdien važinėti j cfar- 
bą mašina? Mano tėtis visuomet važiuoja pusantros 
valandos į darbą — šneka Laima. ir tai nebe pirmą 
kartą! Aš žihau, kad ji laukia mano atsakymo: — 
Noriu dažniau matyti tave! — bet šį kartą aš jai 
atsakau kitaip:

— Kai medis neprigyja viename darže, jį persodi
na į kitą, ir ten jis sužaliuoja!

Laima susimąsto. Ir tik po valandėlės vėl tęsia 
pradėtą mintį:

— O jei tas medis neprigyja ir kitame darže?
— Tada jis nuvysta!.
Ir nutylame. Ir gan ilgam.

Laima retkarčiais giliai atsidūsta. Arčiau prisi
glaudžia prie manęs.

— Aš bijau, kad tas medis nenuvystų! — atsi
dusus pasako ji.

— Jau tas medis prigijo tavame darže! — pa- 
ploju jai per petį.

Bet tai jos nenuramina.
— Man rodos, kad tas medis buvo palinkęs ki-

tas
mie — pilna linksmybės. Ir radijas ir televizija kartu 
veikia, o jis pats ir švilpauja ir dainuoja. Penktadie
niais išnyksta ir tik pirmadieniais tiesiai į darbą at
skuba. Ir niekad nesužinosi, kur jis buvo ir ką Veikė. 
Kai kada linksmas, tauška, švilpauja, anekdotus pa
sakoja, o kai kada visai susmukęs'

— Ko taip šiandie nusmurgęs? — kai paklausi 
jį, jis atsako:

— Ir saulės smūgį žmonės gauna! — ir daugiau 
nieko neišgausi.

Ilgai aš nesupratau šio jo išsireiškimo. Bet vieną 
kartą jis man paaiškėjo. Pirmadienį grįžęs iš darbo, 
randu jį prie durų. Sėdi visai sukritęs, lyg be kaulų.

— Sakyk, kai tu pagauni kokią merginą, ar ji 
iš tavęs taip pat išlupa ir pinigus ir raktus? — klau
sia jis.

Aš neturiu atsakymo. Iš tikrųjų, tokio atsitikimo i 
nesu išgyvenęs. Jis. nieko iš manęs neišgirdęs, prade
da sapalioti:

— Rupūžė, gyvatė, kalės vaikas! Nuo penkta
dienio vakaro iki pirmadienio rytų ji mane čiulpė ir 

,a~ apie kišenes graibėsi. Ir dabar nėi pinigų, nei raktų 
ne' Gal turi atsarginius raktus? Pasiutusiai noriu mie-

pri- 
Re-

19.

Šiandie Laima gerai nusiteikusi. Man atvežė 
angliškų cigarečių. Mes susitikome užmiestyje, vieno
je autobusų stotelėje. Kiekvieną kartą pasirenkame 
vis kitą vietą. Ji nepasiėmusi jokios knygos. Papras
tai ji atsiveždavo kiekvieną kartą vis kitą knygą, ir 
mes diskutuodavome. Filosofiją? Ne. Sociologiją? 
Ne. Religiją? Irgi ne. Daugiausia studijuodavome 
meilės istorijas. Ir kaip mes susikrimsdavome, kada 
nerasdavome savos meilės istorijos atspindžio!

— Šiandie aš norėčiau važiuoti toli, toli, kur 
dar niekad nesame buvę! — pasako ji, įsėdusi į ma
šiną ir prisiglaudusi prie manęs.

— Ir aš tam linkęs! — atsakau. Ir ji patenkinta.

tur.
— Palauk, mano mergyte!- Tu kažkokį priekaištu 

man turi. Sakyk, kas už tų žodžių slypi ? — pagaunu 
jos mintį.

— Niekas. Tik aš norių sužinoti, kokius tu ryšius 
turi su Dalia?

čia jau mane tikrąi juokas paėmę- Mergaitė pa
vydi! Ji bijo, kad neatsirastų korikūrentė. ' r

(Bus daugiau)
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DRAUGAS, penktadienis, 1963 m. birželio 28 d.

KUN. DR. J. BIČIŪNAS •
JUBILIATAS

Kun. dr. Jonas Bičiūnas bir
želio 24 d., Joninėse, Romoje, 
Šv. Andriejaus bažnyčioje atna
šavo padėkos šv. mišias, švęs
damas kunigystės sidabrinį ju
biliejų. Po to parapijos aplin
koje įvyko priėmimas. Tos iš
kilmės kaip tik supuolė su jo 
vardinėmis ir gimtadieniu — 
gimęs Palaidžios kaime, Kvetkų 
par., 1908 m. birželio 24 d. Tai
gi dabar turi 55 m. amžiaus, 
yra taip sakant pačiame su
brendime ir pajėgume. Kunigu 
įšventintas 1938 m. birželio 11 
d.r o primicijų iškilmės buvo 
tų. pat metų birželio 24 d. Kvet
kuose;

Kun. dr. Jonas Bičiūnas

mokyklos 1962—1963 metų 
moksleivių metraštį “Jaunystės 
Žiedus”, kuriuose, be P. Bal
čiūno mokyklos aprašymo ir 
kelių nuotraukų, taip pat įdėti 
St. Alšėnaitės ir Ir. Navickai
tės rašinėliai “Lemtis” ir “Pat
riotiniai motyvai Brazdžionio 
lyrikoj”. Abiturientų vardu pa
dėkos žodį tarė V. Gatautis.

Iškilmės be vaišių nebūtų iš-

! notas kunigas buvo pasiųstasAkcijos ir širdies žmogus notas Kunl6as DUVO P^iųsi<ts 
Jau nuo pat studijų Kauno | LT™ 

seininarijoje pasižymėjo visuo
menine veikla. Ypač jis domė
josi jaunimo auklėjimo klausi
mais, daug jėgų pašvęsdamas 
darbui su jauniausiųjų organiza
cija — angelaičiais. Jo patirtis 
ir ilgesni mąstymai šioje srityje ir tai buvo jam labai palaimin- 
susikristalizavo į atskirus lei- ga. Jis su dideliu ryžtu veržia- 
dinius; “Kieno teisė ir pareiga si į studijų šventoves, skinda- 
auklėti”, “Angelaičių vadas”. mas vieną po kito doktoratus. 
Tie spaudiniai atsirado dar jam 
bestudijuojant Kauno semina
rijoje Vėliau tuos dėsnius ga
lėjo plačiai pritaikyti praktiko
je vikaraudamas Utenoje. Čia 
jam besidarbuojant užklupo ir 
baisieji trėmimai, kurių metu, 
ne be rizikos sau, jis areštuo
tam išvežamajam parūpino kos
tiumą iš Lietuvos vykstant į 
nežinią.

Lietuvos ir krikščionybės 
sostinėse

Boisevifcmety jam teko dar
buotis Kupiškyje. Vėliau šis 
darbštus, sugebėjimais apdova-

i lionavo technikos mokykloje ir 
, katedroje vadovavo lietuvių sie- 
I lovadai, drauge su muziku St. 
■Sodeika sudarydamas stiprų lie
tuvių chorą.

Tremtis jį nubloškė į Romą.

ABITURIENTŲ ŠVENTE 
i Imies rašyti apie lituanistinę 
I mokyklą, tad susimąstai; ži
nai, kad ji teveikia laisvalai- 

' ikiu, kad mokiniai į ją tesiren
ka tik savo noru, kad joj ne
galimos normalios mokyklos 
drausmės bei tvarkos priemo
nės, tad sunkiai taip pat te
galimas intensyvesnis bei kie- 

| tesnis darbas. Be tokio darbo i
| negalimi nė didesni vaisiai. Čia I kilmės. Tad abiturientų mamy- 
[ nė iš tolo netinka anas paša- j tės ir tėveliai parūpino užkan- 
kymas, kurį mūsų žmonės tai- džių ir išvirė kavos. Sėdint 

prie stalų ir buvo atlikta me
ninė programa. Čia taip pat ge
rai pasirodė mkt. O. Mikuls
kienės vadovaujamos jaunosios 
mokyklos kanklininkės, o abi
turientė Navickaitė pakanklia- 
vo ir solo. Mokyklos darbo vai
siais pasidžiaugė LB Tarybos 
pirm. St. Barzdukas ir Čiurlio
nio ansamblio meno vadovas

kė normaliai mokyklai: moks
las kartus, bet jo vaisiai sal
dūs.

O vis dėlto lituanistinės mū
sų vargo mokyklos ne be reikš
mės — jas lankęs ir baigęs 
mūsų jaunimas visa galva aukš
tesnis už tą, kuris šių mokyklų 
dėl įvairių priežasčių, daugiau
sia dėl tėvų apsileidimo, išven-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyrius. Minėjimas 
prasidėjo pamaldomis abejose 
lietuvių parapijų bažnyčiose, 
šv. Jurgio liet, parap. bažny
čioje šv. mišias atnašavo kun. 
Petrauskas, neseniai atvykęs iš 

■ Australijos į Clevelandą pas 
savo brolį pasisvečiuoti. Mišių 
metu pamokslą sakė kun. Pet
ras Dzegoraitis. Jis priminė 
traginguosius birželio įvykius 
ir trėmimus lietuvių į Sibirą. 
Priminė ir masinius lietuvių 
išžudymus. Kvietė pasimelsti, 
kad Dievas saugotų lietuvius 
likusius už geležinės uždangos 
ir pagreitintų išsilaisvinimą iš 
komunistinės vergijos. Organi
zacijos su vėliavomis dalyvavo 
Šv. Jurgio 1. p. bažnyčioje pa
maldų metu. Bažnytinės cho
ras, vadov. muziko Pr. Amb- 
razo, mišių metu giedojo spe
cialiai paruoštas giesmes ir 
baigė giesme “Dieve, neapleisk 
mūsų tėvynės Lietuvos”.

Tuoj po pamaldų visi rinko
si į Clevelando lietuvių Kultū-

Burmistras R. Locher pa
reiškė, kad su malonumu atvy
kęs 
kių 
jis 
jos 
čiu 
vo 
pasaulyje taika ir laisvė, ten-

(Nukelta į 5 psl.)

rinius darželius, prie dr. J. Ba
sanavičiaus paminklo. 12:30 i 
vai. išsirikiavo vėliavos ir Alto 
Clevelando sk. pirm. K. Žiedo- 
nis trumpais bruožais priminė 

| birželio įvykių minėjimo reikš- j 
mę. Kvietė visus jungti jėgas 
ir reikalauti iš laisvojo pasau
lio, kad pagreitintų išlaisvini
mą mūsų pavergtos Lietuvos 
iš komunistinės Rusijos vergi
jos.

Čiurlionio ansamblis vadov. 
muz Alf. Mikulskio sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
ir maldą už nukankintus ir Si
bire žuvusius lietuvius. Giedantį 
maldą, lietuvaitė, apsirengusi Į ______
tautiniais drabužiais, Augusti- iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiillh 
navičiūtė , lydima uniformuoto 
akademiko, padėjo gyvų rožių 

puokštę prie dr. J .Basanavi-, 
[ čiaus paminklo. 1

dalyvauti tragingųjų įvy- 
minėjiman. Pareiškė, kad 

pats yra kilęs iš Rumuni- 
ir kad būti geru amerikie- 
dar nereiškia atsisakyti sa- 
kilmės. Kad įsiviešpatautų

liionino^TO?
TV-radijai - juost, rekoroi
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPŲĮri 
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Vilkam iamlautlii k./no. Ir garantija
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lando miesto meras Ralph Lo- 
cher su ponia ir miesto tary
bos narys Edvardas Katalinas. 
Jis ir pristatė burmistrą bei 
pakvietė pasakyti kalbą.

PūTtAWAttAMIE

8:30 iki 
pirmad.

Švarūs motelio ir atskirų namukų kam
bariai su visais patogumais.

Ar bus įgyvendinti?
(Atkelta iš 3 psl.)

vergtose tautose. Rusai sėdi 
ant parako statinės, kuri 
sprogtų karo atveju. Jos va
dai tai žino. Jie negali pasiti
kėti savo armija, sulipdyta iš 
įvairių tautų karių. Tačiau jie 
tuo pačiu laiku pritaria vadina
miems “išvadavimo karams” 
Azijoje, Afrikoje ir Lotynų 
Amerikoje. Rusija kursto ka
rus, bet drauge graso laisva
jam pasauliui sunaikinimu, jei
gu jis pasipriešintų Maskvos 
užmačioms. Vien tik užsimini
mas apie laisvę už geležinės 
uždangos sukelia Maskvos 
tybę.

Mirtinas taikingas 
rungtyniavimas

Feighan stipriai pasisakė 
prieš vadinamą taikingą rung
tyniavimą su rusais. Jis tai pa-

Žmogui nelengva vieną dokto
ratą laimėti, o jis išspaudė net 
tris: teologijos, kanonų ir isto
rijos Juos išvardiname su tam 
tikra rizika suklysti, nes net 
pati jo sesuo nėra tikra, ar jau 
čia bus visi...

Romos bažnyčios rektorius, 
i bazilikos kanauninkas

Gilindamasis į studijas Romos 
mokslo žinynuose, jis turėjo pro 
gos susipažinti su eile kolegų 
dvasiškių, kurie vėliau pateko 
į aukštesnius centro postus. Jie 
pažino kun. dr. J. Bičiūno su
gebėjimus ir tai palengvino jam 
tapti Romos šv. Juozapo bažny
čios rektoriumi. Kai Romoje y- 
ra tiek gausu italų kunigų, lie
tuviui patekti į tokį postą — 1 
reikia ypatingų sugebėjimų. Bet I 
čia ne galas — dabar kun dr. 

! J. Bičiūnas jau yra didžiosios 
' Šv. Petro bazilikos kanaunin- 
kas.Ar ne pirmas toksai atsi
tikimas visoje istorijoje, kad 
lietuvis pakviečiamas į tokį pos 
tą Vatikane?

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje seimo rengimo komiteto, 
Clevelande, nariai. Iš kairės (sėdi) V. Šukienė, V. Zitkiūtė — 
nutarimų raštininkė, Juozas Sadauskas — komiteto pirmininkas, 
kun. B. Ivanauskas’ — garbės pirmininkas ir J. Salaševičienė — 
LRKSA Ohio apskrities pirmininkė. Stovi (iš k.) F. šaukevičius 
didis seimo rengimo komiteto rėmėjas, J. Čepienė, J. ir S. Milai, 

J. Gražulis — Ohio apskr, ižd., J. Sabaševičius ir Paula Glugodienė, 
Ohio apskrities sekretorė ir pietų rengimo Šv. Jurgio par. salėj 
vyriausia šeimininkė. Nuotraukoj nėra L. Leknicko, komiteto vi
cepirmininko, paaukojusio daug brangaus laiko šeiminės progra
mos knygos sutvarkymui ir skelbimų surinkimui. Taip pat nėra 

Al. Jackaus — komiteto iždininko, A. Neimanienės ir J. Staniškio.
Niiotr. J. Gražulio

ryškiai matėme iš 
d. vysk. Valančiaus

Erdvios žaidimams ir poilsiui skirtos 
patalpos.

Naujausia lietuvių Įslgy- J * Į
ta vasarvietė, 7 mylios ) JUĮft >
šiaurę nuo St. Joseph ir įj/įį/KjĘy
Benton Harbor, Mich. prie 
31-33 U.S. kelio (100 my- 
lių iš Chicagos, 30 mylių f
į šiaurę nuo Union Pier, " 
Mich.). Tai dvidešimts 
penki akrai gražaus Michigan ežero pakrantės su tūkstan
čio pėdų privačiu paplūdymu. Iš Chicagos pasiekiama va
žiuojant Indiana greitkeliu, U.S.-12 ir nuo Union Pier U.S.- 
94, St. Joseph'e įvažiuojama Į U.S.-31-33 kelią..

• 250 svečių talpinanti valgykla.

Gausus ir įvairus maistas.

Puošnus baras.

Ideali vieta organizacijų ir grupių iš
vykoms, suvažiavimams, studijų savaitėms 
ar savaitgalių pramogoms.

Dėl P. Ambutas

C H I C A G

rūs-

Spygliai ir darbai
Mokslo laurus skindamas, ku

nigas dr. J. Bičiūnas ne visada 
turėjo rožėmis išklotus takus. 
Ne visada gali pasidžiaugti savo 
sveikata. Chicagoje vienas po 
kito mirė jo du broliai, kas jį 
taip pritrenkė, kad pats nervi
nei įtampai palietus širdį turėjo 
gultis į ligoninę ir kietai svars
tė, ar jis galės grįžti į Romą, ar 
teles čia pasilikti našlaičių glo
boti. Laimei, likimo ištiktos šei
mos įstengė susitvarkyti, jomis 

j taipgi besirūpinant kunigo se-
vadino mirtinu žaidimu, daug šeriai Eugenijai Bielskienei (Chi 
pavojingesnių už visą raudoną- cagoje) ir broliui Kaziui Bičiū- 
ją armiją. Su savo taikingu nui (dabar Toronte). Kun. Bi- 
rungtyniavimu ir išvadavimo čiūnas galėjo vėl išvykti į krikš 
karais Chruščiovas gali sunal- čionybės centrą, kur šalia sie- 
kinti laisvąsias tautas dalimis 
— vieną po kitos.

Padaręs tokį griežtą dabarti
nės politikos pasmerkimą, Fel- 
ghan paklausė, ar bus įgyven
dinti prezidento pareiškimai dėl 
pavergtųjų tautų ar valstybes 
departamento žinovai paneigs Į 
jo pareiškimus ir toliau tęs1 
jam priešingą politiką. Po to 
jis pareikalavo dviejų dalykų: 
(1) sudaryti pavergtųjų tautų 
komitetą kongrese; (2) viešai 
atšaukti sekretoriaus Rusk pa
reiškimą, kad Ukraina, Gruzija 
ir Armėnija neturi teisės gy
venti laisvos.

Jeigu nebus imtasi šitų prie
monių, tai Feighan teigia, jog 
“mūšį tauta susilauks užtar
nauto priekaišto, kad ji taiko dis I 
kriminaciją kadaise buvusioms 
laisvoms tautoms ir kad tenka 
suabejoti mūsų vadovavimu vi-I

lovados uždavinių bendradar
biauja Liet. Katalikų Mokslo 
akademijos darbuose, čiulpia in
formacijas iš Romos archyvų, 
domėdamasis Lietuvos praeiti
mi, ypač gilinęsis į vysk. Va
lančiaus laikus ir asmenį. Ne
nustebsime, kad jubiliatas pa- 

j sieks dar naujų laimėjimų mok
slo ar bažnytinėje hierarchijoje.

J. Pr.

sų tautų laisvės ir tautinės ne
priklausomybės klausimais”.

— N..

muz. Alf. Mikulskis, šalto van
dens užpylė mokyklos tėvų ko
miteto pirm. dr. M. Vaitėnas: į 
mokslo metais jis matydavęs 
mokinius toli gražu nepavyz- 
dingus — trūkę jiems ir parei-

gia. Šitai 
birželio 16 
lituanistinės mokyklos abitu
rientų išleistuvių, surengtų 
Čiurlionio ansamblio namuose.

Abiturientės ir abiturientai 
čia parodė, ko jie mokės: pa- gingumo, ir darbštumo. Lietu- 
skaitė savo rašinėlių ar jų iš
traukų, paskaitė svetimos kū
rybos, jų literatūros mokyto
jas J. Stempužis vykusiai iš
kėlė ryškesnes bei aktualesnes 
mokyklos darbo nuotaikas. Vi
sa šitai taip pat padėjo susi
daryti ir jaukiai bei šiltai iš
leistuvių nuotaikai.

Egzaminus išlaikė ir atesta
tus gavo šie mokiniai: St. Al- 
šėnaitė, Vyt. Gatautis, K. Klio- 
rys, A. Mačytė, V. Mockutė, 
Ir. Navickaitė (baigė pirmą
ja), R. širvaitytė. Trims duo
tos pataisos, ir tai kalba mo
kyklos naudai, nes ji į savo 
darbą bei reikalavimus pažiū
rėjo rimčiau. Įteikdamas ates
tatus, mokyklos vedėjas P. 
Balčiūnas ilgėliau stabtelėjo 
ties mokyklos darbu ir pasvei
kino abiturientus. Labai taik
lų ir jautrų žodį tarė klasės 
auklėtoja mokytoja Alšėnienė. 
Liet. Bendruomenės I-osios 
apylinkės pirm. F. Eidimtas 
sveikindamas baigusiems mo
kyklą taip pat įteikė po knygą 
— Chicagos aukštesniosios lit.

viška mokykla turėtų būti ne 
tokia! Mes suprantam tokį dak
taro susirūpinimą, bet nega
lim taip pat neatsiminti ir pa
čių aplinkybių, kurios, kaip 
pradžioje sakėm, dažnai sun
kesnės už geriausias pastangas:

Iškilmių programą sklandžiai 
tvarkė mkt. J. Stempužis, vy
kusiai sugebėjęs mokyklos dar
bą parodyti iš gerosios pusės. 
O ši pusė negali mūsų nedžiu
ginti. (SP)

TRAGINGŲJŲ BIRŽELIO 
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Komunisitinės Rusijos paver
gimas Lietuvos ir masinis lie
tuvių trėmimas į tolimąsias Si
biro taigas lėtam išmarinimui 
Clevelande buvo paminėtas bir
želio 16 d. Minėjimą ruošė

LITHUANIAN

2450 W. 59th Street 
Chicago 29, III. 

Tel, HEmlock 4-7434
KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS

PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymus Įvairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdara nuo 8 6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav ANTANAS KAZILIONIS

informacijų skambinti: 
POTTAWATTAMIE RESORT 

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

OJE
Tclef. REpublic

po 6 valandos vakaro
7-0770

TAUPYKITE MUTUAL FEDERAL SAVINGS SAUGIOJE, LIETUVIŠ
KOJE TAUPYMO BENDROVĖJE, KURI PASIŽYMI SAVO REKORDU:

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 mėty pergyveno karus, ekonomines depresijas, 
panikas ir krizes, tačiau visiems savo taupytojams išmo
kėjo kiekvieną sutaupytą dolerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atsinešite savo 
banko knygutę.
Pinigu taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiusti 
paštu, nes mes apmokame visas pašto persiuntimo iš
laidas.
Dabartinis mokamas dividendas 4*/2°/o visose taupymo 
sąskaitose,

^7 YOUR SAVINGS \g>

INSURED
ŠA U P TO ZS 

$10,000.^

Mutual kedenai Savings
and a^oan ffiifsocialion

Chartered and Supervised by the United States Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Ka?anauskas, Pres.

ĮSTAIGOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 v. 
Ketvirtadieniais nuo 9 v. iki 8 v., šeštadieniais nuo 9 iki 1 v. 
Trečiadieniais uždaryta visą dieną.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MUSU ĮSTAIGOS

on tnvestment accounta
plet 
plet 
plet

po plet 
po plet 
dieną.

po
PO 
po

VALANDOS 
Pirmad. nuo 12 Iki 8 
Antrad. nuo 9 iki 4 v. 
Trečlad. uždaryta visą. 
Ketvirt. nuo 9 Iki 8 
Penktad. nuo 9 Iki 8 
Šešta, nuo 9 iki 12:30 Chicagos Savings bendrovės naujai 

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

Taupykite ir skolinkite pinigui 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avė. Chicago 36, Illinois

Member of Llthuanlan Chamber of Commeroe of Illinois
GRovehill 6-7575
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CLEVELANDO ŽINIOS

Baigusieji Vysk. M. Valančiaus lituanistinę mokyklą su savo mo
kytojais pirmoje eilėje — Stefutė Alšenaitė, Guoda Stuogytė, 
Silvija Obelenytė, Romutė Širvaitytė, Aurelija Mačytė ir Irena 
Navickaitė. Antroje eilėje — Vytenis Gatautis, Juozas Stempužis, 
Ona Mikulskienė, Petras Balčiūnas, Estera Alšėnienė, Stasys Barz- 
dukas ir Kęstutis Kliorys. Nuotraukoje trūksta Dalios Čiurliony
tės ir Vilijos Mockutės. Nuotr. V. Pliodzinsko

(Atkelta iš 4 pusi.) 
ka kovoti už savo kraštų lais
vę, kultūrinių vertybių išlaiky
mą, kas sueina į bendrą — vi
so pasaulio laisvę. Kai dalis 
pasaulio yra pavergta, laisva
sis pasaulis turi reikalauti lais
vės ir pavergtiesiems. Jis pri
minė, kad Lietuvos padėtis 
jam gerai žinoma. Ateis laikas, 
kada skundas bus išgirstas. 
Tenka laukti, bet nenustoti 
priminimų ir reikalavimų.

Burmistro R. Locher kalba 
kelis kartus buvo pertraukta 
plojimų ir baigus kalba palydė
ta ilgais susirinkusių plojimais.

Alto sk. vicepirm. J. Daugėla 
palygino Lietuvos tragingą pa
dėtį su pasaulio tragingais įvy-1 
kiais Priminė, kad Lietuva is-l 
torijos bėgyje yra atlikusi di
delius istorinius žygius ir Lie
tuvos vardas pasaulyje buvo 
žinomas. Ir dabartiniai Lietu
vos įvykiai yra laisvam pasau
liui žinomi. Tūpčiojimas prieš 
komunistinius budelius yra lais
vojo pasaulio nusikaltimas. 
Mes, kurie atsidūrėme laisvam 
pasaulyje, turime burti visas

Po pamaldų bus pietūs, ku
rių ruoša rūpinasi Paula Glu- 
godienė. Atstovai ir svečiai bus 
pasveikinti trumpu žodžiu.

Kultūros darželyje
Pasisotinę atstovai ir svečiai 

bus nuvežti į Lietuvių Kultūri
nį darželį pagerbti dr. J. Ba
sanavičiaus, dr. V. Kudirkos 
ir Maironio atminimą. Žodį pa
sakys LRKSA centro pirm, ir 
“Draugo” redaktorius L. Ši
mutis. Iš darželio sugrįš atgal 
į Šv. Jurgio par. salę, kur 
bus susirinkusi publika kon
certui ir jaunų talentų konkur
sui. Dainuos Čiurlionio an
samblis, muz. Alf. Mikulskio 
vadovaujamas. Be to, ansamb
lio šokėjų grupė pašoks lietu
viškų šokių. Antroje koncerto 
dalyje jaunųjų lietuvių talentų 
varžytinės, kurioms vadovaus 
muz. Julius Kazėnas. Laimėju
siems bus išdalintos centro val
dybos skirtos premijos. Po 
koncerto bus šokiai.

Šeiminis banketas
Liepos 2 d. Sheraton - Cle- 

veland viešbutyje, vakare, bus

šeiminis banketas su menine 
programa. Dainuos solistė Bra- 
ziulienė. Kalbas pasakys vysk. 
V. Brizgys ir seimą laikančios 
organizacios pirmininkas L. Ši
mutis. Programai pirmininkaus 
inž. Antanas Rudis, LRKSA di
rektorius ir ALRK Federaci
jos centro pirmininkas.

Seimo posėdžiai
Seimo posėdžiai vyks liepos 

1, 2 ir 3 dienomis Sheraton - 
Cleveland viešbučio salėj. Pir
madienį pirmasis posėdis pra
sidės 10:30 vai. rytą. Jį pradės 
seimo rengimo komiteto pirm. 
Juozas Sadauskas, pristatant 
LRKSA pirmininką pravesti 
seimo prezidiumo, sekretoriato 
ir komisijų rinkimą Atstovus 
pasveikinti atvyks ir Clevelan- 
do miesto populiarusis meras 
R. Locher.

Laukiama suvažiuojant į sei
mą netoli šimto atstovų ir ne
mažai svečių, kurių tarpe bus 
ir prel. dr. Juozapas B. Končius, 
Balto pirmininkas.

Pravartu žinoti tiems, kurie 
traukiniu važiuos į Clevelandą, 
kad Union stotis yra prie pat 
Sheraton - Cleveland stoties, 
iš kurios galima nuvykti į vieš
butį neišėjus į gatvę.

Žinotina ir tai, kad liepos 1 
d. abejose bažnyčiose bus pa
maldos už mirusius LRKSA 
narius. Senelis

BEBAIGIANT 24 DARBO 
METUS

L.T.M. Čiurlionio ansamblis 
pereitą penktadienį susirinko už 
baigti darbo metų ir pasidžiaug
ti pasiektais laimėjimais ir mes 
ti žvilgsnį į ateitį.

Ateinantiems darbo metams 
išrinkta ir nauja valdyba iš 
pirm. Vlado Plečkaičio, ir na
rių Gyčio Motiejūno, Edvardo 
Brazausko, Joanos Steponavičie 
nės ir Irenos Navickaitės.

Čiurlionio ansamblio taryba 
savo narius .išbuvusius 10 ar 
daugiau metų apdovanojo auk
siniais garbės ženklais, štai tie 
nepailstantieji dainos entuzias
tai: Roma Staniškytė, Viktorija

Inž, Antanas Rudis, LRKSA direk
torius ir ALRKF pirmininkas, va
dovaus šeiminio banketo, būsimo 
liepos 2 d. Sheraton - Cleveland 
viešbutyje, programai.

Vaivadaitė, Algis Kižys, Gytis 
Motiejūnas, Stasys Pabrinkis, 
Džiugas Staniškis ir Valdas Žie 
denis.

Sidabriniais ženklais apdova

noti 7 nariai ir 7 pakelti į tik
ruosius narius.

Ansamblio vadovas Alf. Mi
kulskis prisegė ženklelius ir pa
dėkojo visiems sąžiningai dir
busius ir aukojusius dėl mūsų 
tautos garbės ir tėvynės lais
vės.

Po iškilmingojo akto visi čiur 
lioniečiai su kviestiniais svečiais 
jaukiai praleido porą valandų 
prie vaišių stalų, kur vadovau
jant pirmininkui V. Plečkaičiui, 
trumpus žodžius pasakė St. 
Barzdukas, pasidžiaugdamas 
čiurlioniečių koncertais, lietu
viška daina ir šokiais. Savo 
sąmojaus pilname žody akt. Pet 

; ras Maželis parafruozavo čiur
lioniečių koncertus, parengimus 
ir paskirus dalyvius. Pirm, apy
linkės valdybos pirmininkas F. 

Į Eidimtas užtikrino, kad čiurlio- I 
niečiai tikrai neliks skolingi tė-1 
vynei. ;

Darbo metų užbaigimo pobū
vy, kai ir visada, kur čiurlio-i 
niečiai sueina, skambėjo dainos,

DRAUGAS, penktadienis, 1963 m. birželio 28 d. 5

sukosi jaunos poros ir giedri vestuvės clevelandiečio Romo 
nuotaika viešpatavo jaunųjų dai Apanavičiaus su Danute Elijo- 
nos entuziastų širdyse. ' šyte iš Toronto. Vestuvės įvyks 

VESTUVINIAI VARPAI itaJ’01™t*- ....
Greitai vestuviniai varpai pa- 

Šį šeštadienį inž. Vytautas ly^ės šiuos jaunuosius lietuvius 
Malcanas iš Clevelando priima Į j Iaimingą šeimyninį gyvenimą: 
Moterystės sakramentą su Zivi- Romą SUniškytę su Egidijų 
le Konciūte iš Detroito. Vestu- ži]jonįU) Viktoriją Vaivadaitę su 
vės įvyksta Detroite. inž. Adolfu Melinausku ir Vidą

Liepos 6 d. Toronte įvyksta j gu Gyčiu Barzduku.

TAIP,
PAS MUS JUS GALIT PASIRINK
TI TAUPYMO PLANĄ PAGAL 
SAVO PAJĖGUMĄ... APLANKY
KITE MUS GREITAI.
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METŲ

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
*10,000 F.S.L.I. KORPORACIJOS

Visiems jauniesiems laimin
gų ir giedrių gyvenimo dienų!

V. R.

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI WA 5-8063

AMERIKOS LIETUVIŲ — ŠILUVOS ŠVČ. MARIJOS 
PAMINKLINEI KOPLYČIAI AUKOS KASDIEN PLAUKIA

Aukotoju sąrašų tąsa
Po 5 dolerius aukojo:

5 <4% NAMŲ PASKOLOS IKI 
25 METŲ, JOKIŲ PRIMOKEJIMO 

PABAUDŲ

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSN. 

1447 S. 4Btli Ct., Cicero 50, III. 
NEMOKAMA VIETA MAŠINOMS

Telef. 050-0330 & 242-4395
Joseph F. Gribauskas Exec-Secy.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

jėgas vieningai kovai. Čia ypač 
yra gera dirva mūsų studijuo
jančiam jaunimui, jįcuris susi- 

. duria su laisvojo pasaulio studi
juojančius mokslus jaunimu .J. 
Daugėlos kalba minėjimo da
lyvių taip pat buvo palydėta 
ilgu plojimu.

Alto sk. sekretorė I. Stasai- 
tė perskaitė paruoštą rezoliu
ciją, kuri minėjimo dalyvių bu
vo priimta ir buvo pasiųsta JAV 

prezidentui, valstybės depar
tamento sekretoriui ir kitiem 
valdžios atstovam.

Čiurlionio ansamblis, dirig. 
Alf. Mikulskio, padainavo tris 
minėjimo iškilmėms pritaikin
tas dainas.

Minėjime lietuviai gausiai 
dalyvavo, bet nemažai buvo iš
važiavę į paplūdymius, nes die
na pasitaikė labai saulėta ir 
maloni. Anot Florijono, “jūsų 
ambasadoriukai išvažiavo pa
sikaitinti saulėje, nes Lietuvos 
laisvinimo reikaliukai jau ant
raeiliai”. Senieji Amerikos lie
tuviai tai pabrėžia ir ką į tai 
naujieji gali atsakyti?

L. Žvilrkalnis

X LIETUVIŲ R. K.. SUSIVIENI
JIMO SEIMAS

Pamaldos ir vysk. V. Brizgio 
pamokslas

Lietuvių R. K. Susivienijimo 
seimo atstovai pradės rinktis 
į Cleveland, Ohio, birželio 29 
d. Tą dieną Sheraton - Cleve
land viešbutyje prasidės atsto
vų registracija. Vakare Vyk
domosios Tarybos nariai turės 
priešseiminį pasitarimą .

Sekmadienį, birželio 30 d., 
10:30 vai. r. šv. Jurgio par. 
bažnyčioje bus iškilmingos pa
maldos. Šv. mišias atnašaus 
organizacijos dvasios vad. prel. 
Jonas Baltusevičius. Pamokslą 
pasakys vysk. Vincentas Briz
gys. Muziko Prano Ambrazo 
diriguojamas parapijos choras 
giedos šv. mišių metu. Šv. Jur
gio par. klebonas kun. B. Iva
nauskas nuoširdžiai rūpinasi 
pamaldomis ir kviečia cleve- 
landiečius gausiai į jas susi
rinkti.

50
50

50
Our 50th Year...

Mr. & Mrs. E. Navickas, McKees 
Rock, Pa.

Mrs. Anna Kowal, Pittsburgh, Pa. 
J Stema, Hamilton, Canada 
Mrs. Mary Katkowski, Pittston, Pa 
Mrs. Domicėlė Lisauskienė, Pitts*- 

ton, Pa.
Miss Julia Vernauskas, Pittston, 

Pa.
A. H. Berulis, Pittston, Pa.
Mr. Mrs. C. Sherin, Pittston, Pa. 
Mr. Mrs. Al. Rudzevich. Pittston, 

Pa.
Mr. Mrs. J. Labashousky, Exeter, 
Pa.
Miss Ruth Schultz, Exeter, Pa. 
Vladas Bacxvičius, Cleveland, O. 
Mr. Mrs. J. Banos, Pittston, Pa. 
Mr. E. A. Sites, Pittston, Pa. 
Mr. B. Kalas, Wyoming, Pa. 
Mr. A. Praschunis, Pittston, Pa. 
Mr. Mrs. J. H. Wisnosky, W. Pitts

ton, Pa.
Mr. S. Ravinsky, Pittston, Pa. 
Mrs. M. Kizis, Pittston, Pa. 
Mr. G. Davala, Exeter, Pa. 
Mrs. Tillie Bolack, Pittston, Pa. 
Mr. J. Vailokaitis, Chicago, III. 
Mr. J. Aleliūnas, Pittsburgh, Pa. 
Mr. L. Andijaitis, Pittsburgh, Pa. 
Mrs. H. Bernatonis, Pittsburgh,

Pa. ■
Mrs. A. Kandrotas, Pittsburgh, N. 

S. Pa.
Mr. J. Miller, Pittsburgh, Pa.
Mr. A. Pikelis, Pittsburgh, Pa.
Miss R Sabalauskas, Pittsburgh, 

Pa.
Mr. Mrs. J. Urban, Pittsburgh, Pa. 
Mr. A. M. Ziaukus, Pittsburgh, Pa. 
P. Kazys Baliūnas, Cleveland, O. 
P. A. Guncas, Cleveland, Ohio 
Mrs. Blanche Gagas, Elizabeth, N.

Jersey
Mr. Mrs. S. Anthony, Pittsburgh, 

Pa.

P. Vytautas Ginčas, Cleveland, O. 
Mrs. Anna Barzdis, Pittsburgh,

Pa.
Irena Kairys
Mr. Mrs. P. Kasisky, Pittston, Pa. 
Mr. Mrs. S. Grubleski, Pittston, Pa 
Mr. Mrs. J. Blandina, Pittston, Pa. 
Mr. Mrs. G. Kizis, Pittston, Pa. 
Mr. Mrs. A. Cherkowsky, Pittston,

Pa.
Mrs. Rose Jamkus, Inkerman, Pa.
Mrs. P. Petrusky, Pittston, Pa.
Mr. Mrs. A. Stiutis, Little Falls, 

N. Y.
Mr. Antanas Grinke ir šeima
Miss Josephine Schultz, Exeter, 

Pa.
Mrs. Agota Keblaitienė, Pittston, 

Pa.
Mr. Mrs. F. Chapin, Pittston, Pa. 
Mr. Mrs. J. Sennick, Exeter, Pa.
Mrs. Marija Jaremskis, Inkerman, 

Pa.
Mrs. S. Moceyunas, Pittston, Pa. 
Mrs. I. Baldauski, Wyoming, Pa. 
Mr. Mrs. A. Smalanskas, Pittston,

Pa.
Mrs. Ona, Grebliauskienė, Wyom- 

ing, Pa.
Mrs. Monika Grish, Santa Rosa, 

Calif.
Mrs. Katarina Aleliūnas, Pitts

burgh, Pa.
Miss Mary Bardzill, Pittsburgh, 

Pa.
Mrs. P. Blazaitis, Pittsburgh, Pa. 
Miss A. Keldusis, Pittsburgh, Pa. 
Mrs. A. Pikelis, Pittsburgh, Pa. 
Miss E. Rupsis, Pittsburgh, Pa. 
Mr. Simonas Ulis, Pittsburgh, Pa. 
Mr. Mrs S. Yakstis, Pittsburgh,

Pa.
Mr. P. Zoleckas, Pittsburgh, Pa.
Mr. Mrs. G. Sipp, Pittsburgh, Pa. 
Mr. E. Waitkus, W. Hazleton, Pa. 
Mr. F. Skwar, Brooklyn, N. Y.

cnrrent dlvklend on investninent bonus
4U% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investavimo bonus mokame 4Y4% dividendų kas pusmetį ir 

dar išmokame po % % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Plrmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvlrtad. 9 v. r. — 8 p. p.

±llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll»llill*l|

I FRANK’S T.V. & Radio, Ine.
1 3240 S. HALSTED STREET

Didelis pasirinkimas įvairiausių | 
televizijos, radio, stereo aparatų, | 
oro šaldytuvų - air conditioner. f 
Pardavimas ir taisymas.

| Telefonas: CA 5-7252
7tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>n»»||||||>R

(Bus daugiau)

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

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

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

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

12 gabalų 
mo indai.

putryčių setas.
Tinka svečiams

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

kasdien.
Puikūs pieno baltu- 
ir

Moteriškas
rankinukas. Daili pini- 

et/'7 I 8inė, ba'ta> margomis 
| gėlėmis. Tinka visoms 

vasaros suknelėms.

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

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

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

J. V. Valdžios agentūroje.
(STEIGTA 1914

Q|Z | D’C S E L F □ l\ll VSERVICE

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

JUNE — BIRŽELIO 27, 28, 29 D. D.

HEINEKEN’S or TUBORG IMPORTED BEER
Case of 24—12 oz. No Deposit Bottles Case $£J.95

CRUSADERS 10 YR. OLD IMPORTED 
BRANDY $3-39

POPULAR BRAND 86.8 PROOF
CANADIAN WHISKEY Fifth $3.98

POPULAR BRAND OF IMPORTED 
GERMAN BRANDY Fifth $4.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
U. S. P. Fifth $4.89

CINZANO DRY OR SWEET 
VERMOUTH $1.39

POLISH WISNIOWKA, KRUPNIK, ZUBROVVKA
or GOLDWASSER LIQUEUR Fifth $4.98

DE MULLER SPANISH SAUTERNE 
BURGUNDY, CHABLIS or ROSE Fifth ,98c

HIGHLAND MIST IMPORTED 
SCOTCH WHISKEY Fifth $3.59

PABST BLUE RIBBON BEER
Case of 24—12 oz. Cans Case $3.59

rį^ ^1
Kas tik turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LLEPONIS

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo

2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4l/j* 4b
Naujas aukštas dividendas mokamas 

už investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
VAI AII n ne ■ PIRM, ir KETV............................... 9 v. r. iki I p. p.VMLMnUUA. ANTRAD. ir PENKT................. 9 v. r. iki 6 v. p.

ŠEŠTAD. 9 ▼. r. Iki 12 ▼. d. Trečiad. uždaryta1

5

5



6 DRAUGAS, penktadienis, 1963 m. birželio 28 d. CLASSIFIED GUTDE REAL ESTATE
Namai ir žemė pardavimui

PARENGIMAI CHICAGOJE

Liepos 6 d. — Tautinių šokių kai sendraugiai kartu
šventės šokėjų pobūvis Jauni
mo Centre.

Liepos 7 d. — II JAV ir Ka
nados tautinių šokių šventė In
ternational Amphitheatre patal
pose.

Liepos 14 d. — Anglijos lie
tuvių klubo piknikas Spaičio 
darže.

Liepos 20-21 d.—Pabaltiečių 
lengv. atletikos — plaukymo, 
lauk© teniso ir futbolo pirme
nybės.

Rugp. 31—rūgs. 1 d.—Amer. 
Liet. Gyd. s-gos suvažiavimas 
Conrad Hilton viešbuty.
..Rugsėjo 2 d. — “Draugo” 
piknikas.

Rūgs. 28 d.—Ateitininkų su
sikaupimo valanda.

Rūgs. 29 d. — Ateitininkų 
agapė ir Sk. Radvilos paskaita 
“Chicagos rasinis veidas”.

Spalio 4 d. — Pradedami vai
kų kultūriniai penktadieniai Ga 
ge parke; tęsis iki pavasario, 
vadovaujant Alvudui.

Spalio 5 d. — Liet. Dukterų 
vakarienė Jaunimo Centre.

Spalio 5 —13 d. — Jaunųjų 
dailininkų meno kūrinių paro
da Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo Centre. Parodos atidary
mas spalio 5 d. 7 v. v.

Spalio 12 d. — Gail. Seserų i 
dr-jos tradicinis parengimas 
Bali Room salėj.

— D. Britanijos lietuvių link- 
smavakaris B. Pakšto salėje.

Spalio 19 d. — Ateitininkų 
sendr. tradicinis rudens vaka
ras Jaunimo Centre. Programą 
išpildo “Šatrija”.

Spalio 26 d. — Sol. Aid. 
Stempužienės koncertas Jauni
mo Centre.

Spalio 27 d. — Kristaus Ka
raliaus šventė; ruošia ateitinin-

su stu
dentais ir moksleiviais.

Lapkričio 3 ir 10 d. — Dai
navos ansamblio vaidinimas - 
koncertas Marijos Aukšt. mo- 

Į kyklos salėje.
Lapkr. 10 d. — Tėvų mari

jonų veiklos Amerikoje 50 m. 
sukakties minėjimo vakarienė 

j Sherman viešbuty.
Lapkr. 17 d. — Andriaus 

i Kuprevičiaus koncertas.
— Alvudo 5 m. veiklos mi

nėjimas Gage parko salėj.
Lapkr. 23 d.—Lietuvių Ope

ros vakarienė.
Lapkričio 23 d. — Lietuvos 

kariuomenės įsikūrimo 45 m. 
sukakties minėjimas Jaunimo 
Centre su pamaldomis, akade
mine programa, banketu. Ren
gia LVS Ramovė ir LD Kun. 
Birutės draugija.

Gruodžio 14 d. — 1863 m. 
sukilimo šimtmečio minėjimas 

, ir meno kūrinių sukilimui pa
vaizduoti paroda Jaunimo Cen
tre. Ruošia Am. Liet. Meninin- 
|kų klubas.

~r A S KO tos’

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

Dėl informacijų, kreipkitės |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

CONTRACTORS
Namų statyba ir remontai

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

CONSTRUCTIONCO,

2501 West 69th Street
HE 4-7482 436-5151

G Ii A l> I \ S K A S
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St„ FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VfiSINTUVAI 

Parduodam • Talsom • 
Sekm. uždaryta

MISCELLANEOUS
Įvairūs

REAL ESTATE

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050 J

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

Lietuvių B-vė
WORLD PARCEL SERVICE 

2715 W. 71st Street
Chicago 29, III. Tel. 471-1424

Chicagoje
PRIVATUS SPRAUSMINIS 

LĖKTUVAS

Viena Chicagos pramonės 
bendrovė rimtai svarsto, ar rei
ktų nupirkti už $900,000 North 
American Aviation kompanijos 
išvystytą šešių keleivių (su 2 
lakūnais) sprausminj lėktuvą, 
vadinamą Saberliner. Jis buvo 
nusileidęs ir pakilęs kelis kar
tus iš Meigs aerodromo šalia 
McCormick salės, kur vyksta 
tarptautinė paroda. Patyrę la
kūnai nuogastauja dėl tokio iš
bandymo, sakydami, kad Meigs 
takai yra per trumpi.

llllllllllllllllllllllllilIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustu perkraustymae

WA 5-9209 Chicago, III.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

*17,000
.7 kamb. medinis prie Marąuette 

Pk. bažnyčios. Gazo šiluma. 2 auto 
garažas.

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

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

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

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

OAK LAWN
5 kamb. 11 metų mūr. ant 40 pė

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

DVI VASARVIETES
Lietuviškuose Sandūnuose. Geros 

pajamos. Maloni aplinka. 1)61 senat
vės ir negalavimų turi būti greit 
parduotos.

ATSTOVAUJAME BRIEDŽIO
DAŽUS — FABRIKO KAINA

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

STANKUS
COHSTRUCTIOH 00.

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

A. ABALL ROOFING

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3,
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

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

iiiiiiimimiiiiiiiiiHiimiiiifiiiiiiimiiiiiiii

RADIO PROGRAMA

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

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

IŠDAVĖ DAUG PASŲ

Chicagos pasų išdavimo raš
tinė šiais metais iki gegužės me 
nėšio pabaigos išdavė 73,000 pa 
sų važiuojantiems į užsienį.

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

Savininkas parduoda 6 metų se
numo mūr. namą. 40 p. sklypas, 
rūsy įrengtas poilsio kambarys, 
pilna pastogė, atskiri įėjimai. Ša
lia Marąuette pko. rajono. Pilna 
kaina $22,000. 6436 S. Claremont. 

įTel. PR 8-7583.________________
TUŠČIAS SKLYPAS PIETVAKA

RIUOSE
Evergreen P-ke pietvak. kampas 

91-os ir Rlchmond St. Yra šaligat
vis, vanduo, kanalizacija, gazas. Sa
vininkas parduoda nebrangiai. GA 
4-2941._______________________________

6*4 akrai žemės prie 89th 
ir Dariem

“Ranch" naštas ir 4 kiti namai. 
Savininkas duos morgičių. Kaina 
$55,000. GArden 3-5794.

Parduodami 2 sklypai po 25 x 
125 p. arba 50 p. sklypas. Apyl. 
72-os ir Campbell Avė. Skambin
ti PR 8-2013.

Įsteigta prieš 18 metus 
STOGAI — KAMINAI — RINOS 

NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI 
Dedame naujas “copper-alloy” ri- 

nas. Jų nereikia dažyti; garantuo
tos visam laikui. Kaina ta pati kaip 
Ir už galvanizuotas. Taip pat taiso
me senas rlnas, išsmaliname Ir da
žome. Darbas garantuotas.

Visokius stogus talsom, atnauji
name arba naujai dengiame. Varto
jam flber-asphalt. Garantuota, kad 
vanduo nepereis.

Kaminai — Marinami, valomi Ir 
taisomi. Taip pat (dedame vamz
džius j originalius kaminus: tinka 
gazo, alyvos ir anglies apšildymams. 
Sulaiko drėgmę.

Dažotn Iš lauko Ir cementuojame. 
— Pilnai apsidraudė. — Nemokami 
apskaičiavimai. — Žemiausios kai
nos.

Atdara dieną Ir naktį bei sekma
dieniais.
La 1-6047 arba KO 2-8778

DIRBAMA ŽIEMOS METU

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CG 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS u. PREKY B OI 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.

Į ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W. 69th St. Chicago

lllllllllllllililllllllllllllilllllllllllllllllllllli

Jeigu jums reikia
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 

kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 W. 63rd St, Chicago 29, HL 

Tel. LUdlow 5-9500

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

Didelis kambarys su atskirais 
patogumais ir įėjimu, naujame na
me Marą. Pke. RE 7-8534.

Modernus butas Marą. Pke. 5 
kamb. (2 mieg.) 2-me aukšte. Nau
ja* namas, atskiras šild. RE 7-8534

Išnuom. 4 kamb. butas 2-me 
aukšte iš fronto. Pilė vonia; spin
telės. 4530 S. Honore St. LA 3- 
3525.

HELP WANTED
Reikalingi Darbininkai

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR 1,8 LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui DlUnlul

GA 8-5887

Savi ilgs
AND LOAN ASSOCIATION

DIVIDENDS PAID OUARTERLY

VAKARŲ PENNSYLVANUOS 
vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburghe ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties.

LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDA

W E D O 
Mckeesport, Pennsylvania 

kas sekmadienį nuo 1:35 iki 
2:00 valandos popiet.

BANGA 810

We Need
Experienced
Salad Girls1

To vvork in Wisconsin's newest 
resort in Fontaną, Wisconsin.

“ABBEY ON LAKE
GENEVA”

Steady work, good pay. 
Housing Facilities Nearby

Phone for appointment
782-3236

PAUL BERCHERT 
Fontaną, Wisconsin

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius Ir oro 
vėsintuvus.

Vienlnteiat Iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND
SHEET METAI

*431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6*0412
Victor Skade ST 8-9272

Heating Contractor 
{rengiu naujus tr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 

I pečius Ir air condltionlng 1 nau
jus Ir senus namus. Stogų rlnas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit Ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING * SHEfjT M ET AL

Telefonas VI 7-S447
4444 S. Western. Chicago t. BĮ.

Savings postmarked by the 15th of the month earn from the Ist.
J"”“* w W w w

* j,sopBrly •l Federal i
* Savings and Loan Assoclation J

2612 W. 69th Street • Chicago 29, Illinois V
» Please open tny Savings Account in the amount of $..................... •
f (Check or Money Order Enclosed.)
j □ Send me your Transfer Form, so that I can authorize you to f 

transfer my present savings account to Property Federal Savings. į
» .................................................................................................. i
/ Name
t Name (if Joint-Survivor Account) ’ 4

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

PARDAVIMUI

Vokiečių gamybos “D. K. W.”, 
1960 m. 2 dr. H. T. labai gerame 
stovyje. Tik $500.00

Anglų gamybos 1957 “M. G.”, 
convertible $700.00. Sužinoti telef. 
721-5581 arba RE 1-1445. _

TšNUOMoFaMa“ VASARVIETfi

COOKS (Malė)
EXPERIENCED

To work in a new 
“Abbey on Lake Geneva” 

Resort in Fontaną, Wisconsin
STEADY W0RK 

GOOD PAY
Housing Facilities Nearby

Phone for appointment: 
782 3236

PAUL BERCHERT 
THE ABREY ON 
LAKE GENEVA

REAL ESTATE

Remkite tuos, kuriu skelbimus matot “Drauge’'
Wisc. parduodama vasarviete. 

Nauja taverna, 5 kamb. namas, 2 
vasarnamukai, 4 laiveliai, 2 mo
torai. $17,300. Wesley’s Resort 
prie Seven Mile Lake, Three La
kęs, Wisc.

Reikalingas patyręs 
KARPENITRIS

Tel. — LU 5-8382

I Modern. 6 didelių kamb., 2-jų me
tų senumo rezidencija. (montuoti vir
tuves pečiai, 2 puikios vonios. Radi
jo sistema. Platus sklypas. 56-os Ir 
Kedzie apyl. Tik $26,500.

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

14 butų apartnienilnls, Marą, p-ke, 
dideles pajamos. Pirkaite nebrangiai. 
Sav. duos morgičių.

2 po 4 kamb. meti. Pilnas rūsys, 
naujas šild. gazu. Naujos plytelių 
vonios, 2 auto, garažas, Brlghton p- 
ke. $18,200..

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

3 butai Ir taverna. Mūr., (rengtas
rūsys, geros pajamos, M. p. Pigu, 
už $31.000. ,

2 butai (m 3 mieg. Ir 1% kamb. 
rūsys, 2 a. mūro garažas, arti prie 
M. p. bažn. Ir mokyklos. Pirkaite 
nebrangiai.

a. mūras. 5 ir 4 kamb. Alum, 
langai, mūro garažas, M. p. $24,750.

12 butų. 1)4 metų, modernus pa
statas, labai geras pirkinys. Teirau
kitės.

2 po 5 kamb. med. Karšto vand. 
naujas šildymas gazu. Nauja elektr. 
Pilnas rūsys. Alumin. langai. 30 p. 

įsklyp. 1 auto, garažas. Gage p-ke. 
UŽ $18.900.

"> kamb. med. Naujas karšto vand. 
šildymas gazu. Pilnas rūsys, 2 auto, 
garažas. Netoli mūsų (stalgos. 
$1 1,900.

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

2 po 6 kamb. mūr. 2 atskiri karšto 
vand. šildymai. 2 auto garažas. M. 
p-ke. $29,500.

5 kamb. mūr. 10 metų, šildymas 
gazu. 37 m. sklypas. M. p-ke. $18,300.

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

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

2 po 5 kainb. ir 4 k. mūras, atskl- 
rl šildymai gazu, nauja elektra, 
Brldgeporte. $16,500.

7 kamb. mūr. Karštu vand. šildy
mas gazu. Dideli kambariai, 1 (4 au
to. garažas, platus sklypas, M. p-ke. 

Į $19.500.
| 6 po 5 kamb. mūras ant dvigubo
j sklypo, alum, langai, 3 auto, mūro 
garažas. M. p-ke.

NERIS REAL ESTATE 
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321
Prieš parką didelė, kelių metų, 

614 kamb. rezidencija. Centrl. oro 
šaldymas, daug priedų. Teiraukitės.

Naujas puikus 2-jų butų po 514 
kamb. mūras Arti Jaunimo Centro. 
Įrengtas sausas rūsys, garažas, alu
min. langai. Žema kaina.

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

3- jų butų bevelk naujas mūras 
prie parko. Platus lotas, šalia (va
žiuoti garažas. $35,500.

Modern. 11 butų, 2 metų mūras. 
$17,500 nuom. Graži vieta. $129,000.

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

Naujas modernus 614 kamb. mū
ras, arti mūsų, 28 p. lotas. $19,600.

Geras 2 butų mūras Brlghton p- 
ke, 6 ir 7 kamb., gazu šild. $17.600.

Mūr. 6 kamb. ant 8 2 p. loto, nau
jas alyva šildymas, nauji karpetal, 
naujas viduj, $14,500. (mokėti 2,000.

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

2 aukštų, 6 kamb. mūro reziden
cija su pajamom. Arti 61-os Ir 
Campbell. $20,000.

114 aukšto med.. sutvarkytas di
delis sklypas ir butas Ir geras prie
das pajamoms Iš kito buto. $14,700.

Biznis. 2 puikūs butai Ir lotas. 2 
aukštų mūrus. Gage parke. $23,700.

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

2 butų niūras, naujas gazu šildy
mus, alum, langai, garažas. $26,000.

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

IŠ NUOTRAUKŲ — GERIAUSIŲ 
NAMŲ PASIRINKIMAS

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais )
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS
VAL. kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p. p.

6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8*2233
Med. 4 kamb. put 33 p. loto. M. I 

p. $10.000
Maisto krautuvė su namu, (rengi- I 

mals ir prekėmis. Gage p. $20.000. I
Med. 1(4 a. 3 butai, žemi taksui. 

M. p. $17,500.
<Mūr. 7 kamb. — 5 apačioj, 2 vir

šuj. -36 p. lotas, M. p. $18,500.
Mūr. 5 kamb. M. p. Garažus. Sku

biai už $l15.800.
Mūr. 2 po 4 ir 2 rūsy. mūr. gara

žas, naujas šild. Brlghton p. 24,500.

Mūr. 2 ]H> 4 ir garažas, 2 bl. Iki 
mokyk., Brlghton p. $16,800.

Mod. 2 po 0, garažas, naujus šild., 
rūsys. B. p. $14.600.

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

Mūr. (I kamb., garažas, platus lo
tas. graži M. p. vieta, $16,500.

Med. 7 kamb. 4 mieg., garažas, 
rūsys, platus lotas. $15,900.

Pajamų namas, 2 blokai nuo mū
sų įstaigos, 3 mieg. 1-me a., $14,800.

Mūr. 1(4 a. (5 ir 4) garažas, di
deli kamb., M. p.. $23.800.

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

Mūr. I ’/į aukšto: 5—2 mieg. Ir 4 
kamb. Centr. šildymas, arti mokyk
la, Marą. Pk..

Mūrinis 8 butai, 6 metų Marą. Pk.
Mūrinis 7 kanib. 30 p. sklypas, 

$15,400 Marą. P-ke.
Mūrinis <1 ir 5 kamb. su skiepu 

ir plačiu sklypu. Marą. P-ke.
Mūrinis, 2 po 5)4, 8 metų, 37 p. 

sklypas; Vertas dėmesio, Brlghton P.

Mūrinis, 2 po 6 kamb. Ir poilsio 
kamb. laibai švarūs butai. Sav. su
mažino kainą. Brighton P-ke. ų

Mūrinis. 4 po 4. Geriausia vieta 
Brighton P-ke. 37 p. sklypas. Geras 
investavimui, žemu kaina.

Mūrinis. 2 po 4 kamb. Marą. P-ke. 
Central, šild. Naujas stogus, modern. 
vonios. $17,900.

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

7 kamb. med. M. p-ke Šildymas 
gazu.. Garažus. $16,600.

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

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

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th SI. RE 7*8399

Marąuette Parke mūr. 6 kamb. 
bungalovv. Dideli kambariai. $18.900.

Mūr. 114 aukšto, 2 butai po 5 
kamb. $22,000.

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

Gage Parke mūr. biznio namas. 
$300 pajamų per mėn. Ir butas 6 
kamb. savininkui. Pirkaite labai ma
žai (mokėję. Pardavėjas pagelbės fi
nansavime. $32.000.

Marąuette p-ke mūr. biznio namas. 
"Beauty salon” ir 5 kamb. butas bu 
3 mieg. Geras pirkinys. $24,900.

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

68-os ir Artesian rajone.
6 kamb. (3 mieg.) mūr., garažas, 
naujas šildymas, 30 p. lotas. Už 
$16,800. Apžiūrėjimui šaukite HE 
6-5152.

NAUJAS 2-JŲ BUTŲ MŪRINIS

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

' duodama žemiau savikainos.
i VAN DALE Realty 586-7000

2 vonios, 2 virtuvės, l’/z aukšto 
(senesnis) namas. $22.000. 6912 S- 
Rockwcll, GR 6-6426.

APARTMENTlNlS NAMAS 
Parduodamas nebrangiai, palikimo 

IMiskii-styinul
15 butų. 2 krautuvės, arti 63-čios 

Ir Kedzie. 3-jų aukštų mūrinis. 100% 
išnuomotas. $18.000 metinių pajurtlų. 
šaldytuvai Ir pečiai. Apšild. ga.ru- 
strokerlu. Potvynio kontrolei pompa. 
2 butai po 2 kamb.: 3 po 3: Ir 10 
po 4 kamb.. Geram stovy. Puikus 
investavimui, trečdalį įmokėti. Sa
vininkas, GA 4-2941.

6816 S. Bell Avė. 5Va kamb. 
mūr. bungalow. Gazu apšild. Pot- 
vynio kontrolė. HE 4-7034._____

DE LŲXE 3-JŲ BŪTI,
Arti 59-bš ir Homan. 2 butai po 

5¥i kamb. ir 4% kaitpb. "Bąse- 
board” apšild. Namas tik 6 m. se
numo. 42 p. sklypas, Cyclone” 
tvora. Turi skubiai parduoti. Kreip 
tis į Mr. D'Amico, TR 3-2150.

Dėl ligos ir senatvės savininkas 
priverstas greit parduoti $4 metus 
veikiantį valgyklos biznį ir namų su 
modern. butu. Ideali vieta valgyklai 
ir gyventi.

A. Horkus Real Estate
2405 W. 51st St WA 5-5030 *

*12,500 — medinis. 4 Ir 2 kamb. t 
Rūsys, pastoge, garaž. Gaso šiluma. v

*16,500 — 3 butai: 6, 4 ir 4 Ir 
krautuvės patalpa, Geras pirkinys 
nagingam žmogui.

18,500— 4 butai, 2 — 4 — 4 — » 
kamb. $226 pajamų per mėn.

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St„ Cicere

Tel: OL 6-2238; OL *-8*07
INCOME TAX SERVICE

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood Avė. 
Telef. 254-7450 arba 927 -2046
Gražus, pajamų mūras 6. 4, 8 ir 

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

t J4 a. šviesių plytų mūras. 5)4 Ir 
4 k. Naujas šild. modern. Brlghton 
parke. $24.000. Pamatykite.

5 kamb. bung. 8 m. senumo kai^ 
1818 puikioj vietoj, netoli 65 ir Pw 
lanki. 97 p. skl. Tikrai vertas $19,000

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

(Lithuanian Laagua of Insurad Savingi Ass'n) ( Į
III 2401 West 63 r d St., Chicago 29, III.

Olga Rypkus, prezidentė; Albert J. Aukers, I viceprezidentai, teisėjai 
Alfonse F. Wells, n viceprezidentas; Juozas P. Varkala, sekretorius; 
Juozas F. Gribauskas, iždininkas; Eugene Pietkiewiez, teisių patark- 
- ---------- jas, ir Adolfas Baliūnaa, spaudos referentas. ■ -

Registruojasi Eglutės skaitytojai, atvykę į savo šventę Putnam, 
Conn, Nuotr. Beatričės Kerbelienės

SUSTIPRINTA TAUPYMO BENDROVIŲ 
VEIKLOS PRIEŽIŪRA

Sąryšy su kai kurių taupymo i vei. Kadangi ši bendrovė turė
jo federalinę apdrau-dą, tai tau
pytojai nenukentėjo. Jiems vi
siems buvo išmokėti jų bendro
vėje laikyti pinigai arba perkel
ti į kitą taupymo bendrovę

Taupmenos auga
Illinois taupymo ir skolinimo' 

bendrovių paskelbtos apyskai- 
| tos rodo, kad per pirmuosius

bendrovių veikloje pastebėtais 
prasižengimais Federal Home 
Loan Bank Board išleido nau
jus potvarkius, kurie suvaržo 
bendrovių naudotus būdus pi
nigams į taupymo sąskaitas pri
traukti, o taip pat įveda naują 
priežiūros organų vykdomą na
mų įkainavimo kontrolę duodant 
paskolas.

Bendrovės, norėdamos gauti] šių metų tris mėnesius taupme-] 
daugiau depozitų į taupymo sąs > nos padidėjo $240,814.000. Šiuo 
kaitas, kartais pasisamdydavo j metu Illinois taupymo bendro- 
specialius brokerius, kuriems i vių turtas pasiekė rekordinę 
mokėdavo ligi 2% komisijos už 9 bilijonų dolerių sumą. Iš Illi- 
naujų taupymo sąskaitų atida-' nois valstybės bendro 9 milijonų 
rymą. Naujasis potvarkis nu
stato, kad bendrovė per tarpi
ninkus brokerius gali gauti ne
daugiau kaip 5% taupymo sąs
kaitose laikomų pinigų. Tas už- 
kirs kelią tarpininkams pelny
tis investuojant į taupymo ben
droves įvairių fondų lėšas. Kar
tu taip pat apribojamas premi
jų, dovanų dalinimas už padė
jimą pinigų į tdūpymo sąskai-

tas. Dabar federalinės valdžios 
apdraustų bendrovių už naujų 
taupymo sąskaitų atidarymą 
duodamų premijų, prizų ir do
vanų vertė negali būti didesnė 
kaip $2.50.

T Neseniai likviduotos Hillside 
Savings and Loan Assn., o taip 
pat Tiniey Park Savings and 
Loan Assn. bei Beverly Savings 
and Loan Assn. bendrovių prak 
tikuotas išpūstų paskolų davi
mas ateityje bus negalimas, nes 
Federal Home Loan Bank Board 
naujasis potvarkis numato val
džios įkainuotojus. Tais atve
jais, kai priežiūros organams 
kils įtarimas, kad taupymo ben 
drovė duoda dirbtinai išpūstas 
paskolas (paskola yra didesnė 
nei pačio namo vertė), tai Fe
deral Home Loan Bank paskir
ti įkainuotojai galės padaryti 
'kontrolinius įkainavimus. Išpūs 

' tu paskolų davimas ir privedė 
Hillside Savings and Loan Assn. 
prie likvidacijos.

Federal Home Loan Bank 
Board yra suplanavęs įvesti tau 
pymo bendrovių mokamų divi- 
dendij kontrolę, tačiau mano
ma. kad vargiai kongresas pri
tartų tam sumanymui, nors, 
kaip žinoma, valdžia reguliuoja 
komercinių bankų mokamus pro 
centus už taupymo sąskaitose 
laikomus pinigus.

Pastaruoju laiku taupymo ir 
skolinimo bendrovių veikloje pa 
sitaikę prasižengimai verčia su
stiprinti taupymo bendrovėms 

\ vadovaujančių asmenų atsako- 
mybę nenaudoti savo padėties 
asmeniniam pasipelnymui.

Dabartiniai veikiantieji nuo
statai taip pat draudžia taupy
mo bendrovių vadovybei daryti 
paskolas tokioms nuosavybėms, 
kur jie ar jų artimi giminės yra 
savininkai ar dalininkai. Prasi
žengimai prieš tuos nuostatus 
ir sudarė sunkumus Hillside Sa
vings and Loan Assn. bcndro-

pymo bendrovių. Iš viso per me 
tus taupymo bendrovės pasko
lino $1,777,114,000. Šie skaičiai 
ryškiai parodo kokį svarbų vaid 
menį taupymo bendrovės vaidi
na Illinois valstybės ūkyje.
Paskolų procentai ir sąlygos
Dabar yra geriausias laikas 

pirkti nuosavybę, nes taupymo 
bendrovėse galima gauti pasko
las daug lengvesnėmis sąlygo
mis, nei prieš porą metų. Fede
ral Home Loan Banko paskelb
tais duomenimis taupymo bend 
rovės dabar duoda paskolas vi
dutiniškai iš 5,86%. Ant naujų 
mamų galima gauti paskolas iš- 
simokėjimui 25 metams. Kai ku 
rios bendrovės duoda paskolas 
net iki 80% nuo namo kainos. 
Didelėms apartamentiniams na
mams finansuoti sąlygos yra 
kiek sunkesnės.
Midland Saviugs mini 50 metų 

sukaktį
Lietuvių taupymo bendrovių 

veterano Augusto Salduko va
dovaujama Midland Savings 
and Loan Association šiais me
tais minės bendrovės įkūrimo 
50 metų sukaktį. Pirmame bend 
rovei duotame čarteryje jos pa
vadinimas buvo Brothers of Li- 
thuania Building and Loan As
sociation, atseit Brolių Lietuvių 
Statybos ir Paskolų Bendrovė. 
1929 metais jai duotas Midland 
Savings vardas. Augusto SaJ- 
duko per 35 metus vadovauta 
bendrovė užaugo nuo kelių de
šimčių tūkstančių dolerių tur
to turinčios įstaigos į didelę 9 
milijonus dolerių turto turinčią 
finansinę instituciją. 50 metų 
sukakčiai paminėti bendrovės 
vadovybė ruošią specialią pro
gramą. A. Balionas

Nelaimių smūgiai yra labai kar
tūs, bet niekada jie nėra bergždi.

— E. Renon

Kunigai fronte ir pragare
Kunigų V. Paulausko ir L. Dieninio sukakčių paraštėje

gyventojų skaičiaus taupymo są 
skaitąs turį 3,202,106 asmenys. 
Jų taupymo bendrovėse laiko
mų pinigų suma sudaro $7,553, 
671,000. Illinois valstybė savo 
taupmenų didumu užima antrą 
vietą. Daugiausia taupmenų tau 
pymo bendrovėse laiko Kalifor
nijos gyventojai. Pereitais me
tais iš visų paskolų namams įsi
gyti 69,2% buvo gauta iš tau-

Kai viena pažįstama prieš me 
tuš vyko į Allensteino miestą, 
dabartinėje Lenkijoje, prašiau, 
kad ji atsiklaupus pabučiuotų 
to miesto gatvių grindinį. Juk 
ten turėjo būti mano ir mano 
vargo brolių kapai. Tomis 1945 
m. sausio mėn. pabaigos dieno
mis, kai Allensteinas dar pri
klausė hitlerinei Vokietijai ir į 
jį nuo Varšuvos veržėsi raud. 
armijos tankai, mes buvom pas 
kutiniųjų tarpe, kurie traukė
mės per tą mirties zonoje gu
lintį miestą f'1’

Jau buvo pravažiavę vokiečių 
tankistai, pasitraukę ir grena
dieriai iš garsiosios Gross Deut- 

I schland divizijos. Tik vienur ki 
J tur dar laikėsi SS kariai. Mums, 
I apkasus kasančios darbo kuo- 
j pos vyrams, buvo įsakyta sės- 
' ti už barikadų ir ginti tą atspa
ros tašką... Laimei, prieš savaitę 
kitą mes turėjom šaunų kuopos ! 
vadą a. a. itn. A. Jakubauską, 
kuris per šaudymo pratimus, 
pistoletą rankoje laikydamas, 
;nums tiesiai droždavo į akis: ; 
“Kas pataikys į taikinį, tam aš 
pataikysiu į galvą...” Ltn. A. 
Jakubausko pistoleto pavėsyje 
taikiniuose įamžinti rezultatai 
ir padarė tai, kad mes išsigel- 
bėjom iš Allensteino barikadų, 
ir Allensteino gatvėse nepasili
ko drybsoti mūsų lavonai...

Po poros savaičių rąud. ar
mija mus jau kietai apsupo Dan 
eige. Kaip tyčia, išaušo ir Va
sario 16-toji, pirmoji Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė esant 
už Lietuvos ribų, karo keliuose 
Kokios paguodos žmogus galė
jai tikėtis tokiame likime, grau- 
džioie padėtyje? Gal išplėšti ko
kį rūkalų, maisto ar degtinės 
sandėlį, gerai pavalgyti, parū
kyti ir nubaliavoti. Savo likime 
ir mirtį jautėm. O kas po kelių 
savaičių dėjosi Danzįge, nuosta 
bia plunksna aprašė B. Pūkele- 
vičiūtė savo “Astuoniuose la-

kun. Dieninis mus Lundene ap
lankė eilę kartų. Jam ranką 
pas?paušdavom, Į)aslšnekuoiuo- 
davom, nes karo vargonai jau 
buvo nutilę ir mirties siaubas 
nebeverte niekur skubėti. Bet 
abiejų Vardai ir veidai širdin 
giliai įsispaudė, kaip drąsuolių, 
kaip brolišką meilę nešančių ku
nigų.

Aš nežinau jų biografijų ir 
nuveiktųjų darbų. Bet siaubo die 
nomis jų biografijos kilnieji mo
mentai liko įrašyti mūsų šir
dyse. VI. Rs

Spręsk iš faktų, ne žodžių: gy
venime rasi daug žmonių, kurie 
gyvena blogai, o kalba saldžiai.

— Demofilas

i puošė".

Bet tą brangią ir nepamirš
tamą 1945 m. vasario 16 d. ap
gultame Danzigo mieste Dievas 
neužmiršo musų. Jis lėktuvu 
mums atsiuntė iš laisvės drąsų 
žemaitį kun. V. Paulauską, da
bar švenčiantį sidabrinę kuni
gystės sukaktį JAV.

Tgei karščiausias romantikas 
neparašytų tų jausmų, kokius 
išgyvenom anais metais, klau
sydami lietuvib kunigo laikomų 
šv. mišių, priimdami iš jb ran
kų Komuniją. Kiekvienas žino
jom, kad tai paskutinės mišios, 
paskutinė Komunija. Po kelių 
valandų iš degančio miesto vėl 
į tolius lėktuvu išskrendančiam 
kunigui drąsuoliui pridėjom į 
kišenes... vogtų cigarečių. Mes 
daugiau nieko neturėjom ir tik 
tuo jam galėjom atsilyginti už 
drąsą, už didelę auką apsupime 
Žūstantiems lietuvių darbo kuo
pos vyrams.

Vėliau kelias atvingiavo į gre 
timą Gdynę, čia būrelį vargo 
draugų amžinam poilsiui paka
sėm į pajūrio smėlį, gyvieji kė
lėmės į Heilą, paskui stebuk
lingais keliais atsiradom Kopen
hagoje.

Vakarų sąjungininkams lyg 
ir nepatiko, kad mes gyvi išli
kom. Mus uždarė Eiderstadto 
pusiasalyje. Vėjai, alkis ir be
viltiškos nuotaikos lydėjo kiek
vieną dieną. Rodos, vienintelį 
išganymą tesiūlė “Stalino 
jus”...

Bet ir šioje tik pražūtį 
dančioje aplinkoje lietuvių 
laisvių nepamiršo lietuvis 
nįgas. Kartąįs Lundeno evange
likų bažnyčioje suskambėdavo 
mišių varpeliai, prie altoriaus 
pakildavo ostija ir kielikas, į 
mūsų sielas ateidavo Švenčiau-1 
sias. Tas pionierius, kuris pra
siverždavo pro nuo laisvės ski-1 
riančias užtvaras, buvo kuni-Į 
cas Dieninis, dabar irgi švcn- 
čiąs kunigystės sukaktį.

Jei kun. V, Paulauską apsup
tame Danzige teteko matyti tik 
vieną kartą mišias laikantį Danį 
žigo vienuolių bažnyčioje, taiįft^.

ro-

ža- 
be- 
ku-

APIE ĘERLYNO SIENĄ
Vienas vadovaujantis Rytų Vo

kietijos chirurgas Leipcige laikė 
paskaitą apie Robertą Koch. ypač 
išryškindamas jo kelionę į Naują
ją Gvinėją. Ten laukiniai aplink 
savo kaimelius turi tvoras ir nužu
dydavo bei suvalgydavo tuos, ku
rie pabėgdavo anapus tvoros... 
Klausytojai greit suprato, kad čia 
norėta išvesti paralelę tarp da
barties rytų Vokietijos ir tarp ak
mens amžių gyvenančios Naujo
sios Gvinėjos.

SKALIKAI PADEDA BERLYNO 
PABĖGĖLIAMS

Aplink Berlyno sieną priviso ne
mažai kralikų, kurie lakstydami 
išsprogdina raudonųjų padėtus 
sprogmenis, skirtus atbaidyti nuo 
bėgimo per sieną. Kraiikai užbėgę 
kartais paleidžia raudonosios po
licijos įtaisytus automatiškus aliar 
mus. Kartais ir pabėgėliai tuo pa
sinaudoja: kai raudonųjų policija 
subėga j vietą, kur kraiikai palei
do aliarmą, mažiau saugomais ki
tais punktais smunka pabėgėliai.

gilią užuojautą reiškiame žmonai Teklei Žu- 
kienei, dukrai Kristinai, sūnui Kęstučiui ir 
kitiems giminėms.

Grigalausku ir Dovilų šeimos

Pranešame, kad mūsų mylima motina ir senele 
A. -j- A.

SOFIJA KLEMENTINA 
OGINSKAITĖ — JESAITIENĖ 

mirė birželio 26 d. po ilgos ligos savo namuose, 
144.37 — 28th Avė., Flushing, L. L, New York.

Velionė pašarvota Hallete & Hallete Funeral 
Home, Northern Blvd. ir 147th St., Flushing, L. I., 
New York.

Bus laidojama birželio 29 d. Mt. St. Mary ka
pinėse.

Nuliūdę VAIKAI, ANŪKAI IR GIMINES

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMAS
Atdara kasdien ir sekmadieniais iki 5 valandos.

MA1INOM< VIRTA
REpubhe 7-880* REpubMe T-8M1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai

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

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette

7-1,213 
7-6672

3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 LITDANICA 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

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITDANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1189

VASARIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSOH 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef, — CEdarcrest 3*6335 
Vienas blokas nuo kapinių

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Dranga’

A. -f- A.
PETRONĖLĖ GUDAS

GOOD 
(Kaminskaitė)

Gyveno 406 S. 50th Avė., Belhvood, III. Anksčiau gyv. 
Cicero, III.

Mirė birželio 26 d., 1963, 12:20 vai. p. p., sulaukus 81 
m. amž. Gimė Lietuvoje. Kvėdaipėg parap. Amerikoje išgyveno 
63 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Ann (Stonchus) 
Lunblad, žentas Ernst, Mary Dzimidas, ir Eva Misheikis, žen
tas Anthony, 3 sūnūs: Joseph, marti Petronėlė, Felix, marti 
Ann ir Anthony, marti Gene, 19 anūkų, 37 proanūkai, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo amžina narė Labdarių S-gos, Šv. Kazimiero 
Vienuolyno Rėmėjų Dr-jos. Priklausė Amžino Rožančiaus, 
Tretininkų ir Maldos Apaštalavimo draugijoms.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus kopi. 1410 S. 50th 
Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks šešt., birž. 29 d., iš kopi.. 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano parap. bažnyčią, ku
rtoje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų 
mus nulydėta į. Šv. Kazimiero kapines.

Prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs

tamus! dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, marčios, žentai, anūkai ir pro

anūkai.

Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus, Tel. TO 3-2108.

JOHN W. PACHANKIS (Patch) 
Member Lithuanian Chamber of Conunerce of Dlinois

HOMVIILVrS
CHESTER VITKAUSKAS (Vitkus)

Lietuviai Prekybininkai
6819-21 S. Westem Avė., GRovehill 6-3745

DRAUGAS, penktadienis, 1963 m. birželio 28 d. 7

Ponams BEKERIAMS jo mylimam tėveliui

VINCUI BEKERIUI
Lietuvoj mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

J. ir L TUNKŪNAI. ŠERKŠNAI, 
VAŠKELIAI ii1 BUDĖJAI

J. F. LI DEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YR 7-1741-2

4330*34 South California Avenue 
Telefonas LR 3-0440 ir LR 3-9852

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME ‘
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKO* 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4

7

7



DRAUGAS, penktadienis, 1963 m. birželio 28 d.

romano “Namai ant 
angliškosios laidos re- 

įdėdami ir autoriaus 
“Namus ant smė- 

ir kitas to ra- 
galite įsigyti

Maskolifinaitės

X Prel. J. B. Končius, Balfo 
pirmininkas, šiomis dienomis 
lankosi Chicagoje. Ta proga at
silankė į “Draugo” redakciją. 
Kiek plačiau pasikalbėjo su Al
to pirmininku Balfo—Alto ben
dradarbiavimo reikalais. Prela
tas jau užbaigęs rašyti anglų 
kalba stambią knygą apie Vy
tautą. Šiuo metu rūpinasi Ame
rikos lietuvių istorijos rašymu 
ir išleidimu, šį šeštadienį drau
ge Su vysk. V. Brizgiu ir prel. 
Razminu išvyksta į Clevelandą 
dalyvaus LRKSA seime.

X Milijoninio tiražo žurna
las Time įsidėjo palankią J. 
Gliaudos 
smėlio” 
cenziją,
nuotrauką.
lio”, o taip pat 
šytojo knygas 
“Drauge”.

X Rimvydo*
ir Vaidoto Baipšio sutuoktuvės 
bus birželio 29 d. 12 vai. švč. 
P. Marijos Gimimo bažnyčioje, 
o 7 vai. v. Pakšto salėje bus 
vestuvių puota.

X Elena Ciplijauskienė su 
dukterim Birute yra išvykę vi
sai vasarai atostogom į Euro
pą, kur numato aplankyti Pran
cūziją, Italiją, Ispaniją ir Por
tugaliją.

X Sol. Prudencija Bičkienė 
giedos kun. L. Musteikio 25 m. 
kunigystės minėjimo proga. 
Kun. L. Musteikis sukaktuvių 
proga padėkos šv. mišias atna
šaus šį sekmadienį 10:30 v. r. 
Šv. Antano parap. bažnyčioj Ci 
cero. 12 vai. vaišės ir jubiliato 
pagerbimas toje pačioje salėje.

X Aldonos Sidzikauskaitės ir 
Arvydo Kudirkos sutuoktuvės į- 
vyks birželio 30 d.„ sekmadie
nį, 2 v. p. p. Švč. P. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Jaunuo 
St., Marųuette Parke. Jaunuo
sius sutuoks tėvas Juozas Vaiš- 
hys, SJ.

X Lietuvių Pensininkų są
junga Chicagoje birželio 29 d. 
2 v. p. p., 4500 iŠ. Talman sa
lėje, šaukia paskutinį priešpava 
sarinį susirinkimą. Ne tik na
riai, bet ir ne nariai, kaip mo
terys, taip ir vyrai, gyveną 
Chicagoje ir jos priemiesčiuose, 
prašomi į susirinkimą atvykti. 
Susirinkime bus paskaita Jono 
Šoliūno apie pensininkus, skai
tyklos atidarymas ir valdybos 
pranešimai.

X šį vakarą sendraugių atei 
tininkų susirinkimas 7:30 v. v. 
(Jaunimo Centre. Programoje: 
pristatoma enciklika “Pacem in 
Terris”, pranešimas iš Nepapra 
stosios Ateitininkų konferenci
jos. Svečiai kviečiami ir laukia
mi.

X LVS Ramovės Chicagos 
sk. ir L.D. Kunigaikštienės Bi
rutės d-jos C. Chicagos sk. 
lapkričio 23 d. ruošia 45 m. Lie 
tuvos kariuomenės įsikūrimo 
minėjimą Jaunimo Centre su 
pamaldomis, akademine prog
rama ir banketu.

X Petronėlės ir Juozo Kin- 
derių vasarvietė “Rambynas” 
pilnai paruošta ramiam 
siui. Kainos nebrangios. 
Union Pier, Michigan, 
Box 51. Tel. Lakeside, 
gan 8411. (Sk.)

X Birželio 30, tuoj po pie
tų, Onos Brizgulienės ąžuoly
ne, prie Tautinių kapinių, įvyks 
linksma lietuviška gegužinė. 
Bus dainos, šokiai, žaidimai, 
priziniai šokiai ir daug links
mų paįvairinimų. Visus nuo
širdžiai kviečia Ramonio or
kestras, tauragiečiai ir aukštai
čiai. (Sk.)

poil- 
Adr.: 
P. O. 

Michi-

X Dr. Seimą Marma, Elena 
Širvinskienė, A. Liudžius ir A. 
Gintneris dalyvavo Namų Sav. 
tarybos susirinkime, kur buvo 
tartasi dėl “open occupancy” įst. 
projekto. Tuo reikalu praneši
mus padarys Brighton Parko 
Liet. Nuos. Sav. Susivienijimo 
mėn. susirinkime birželio 28 d., 
penktadienį, 7:30 v. v. L. Pet- 
kelio Rockwell Lounge (4535 S.1 
Rockwell st.) patalpose. Kvie- i 
čiami nariai ir suinteresuoti 
asmens gausiai dalyvauti.

X J. Augustaitytė - Vaičiū
nienė, St. Barzdukas, dr. P. Gri 
gaitis ir dr. prof. A. Kučas ruo 
šia rygiškiečių monografijai 
straipsnius. Kiti užprašytieji j 
straipsniai jau gauti ar pake-l 
liui. Pik. K. Ališauskas sutiko 
duoti apybraižą iš nepriklauso
mybės kovų laikotarpio, kada 
dvi paskutinės klasės metė gim 
nazijos suolus ir su ginklu ran-I 
koše ėjo savanoriais. Jais pa
sekė eilė jaunesnių.

Iš arti ir toli

ir, birželio 30 d., sekma- 
5 vai. šv. Jono Krikšty- 
lietuvių parapijos bažny- 
atnašauja iškilmingas šv.

Birželio 16 d. Clevelando kultūriniuose darželiuose įvyko birželio įvykių minėjimas. Į susirinkusius lie
tuvius kalba miesto meras Ralph S. Locher. Dešinėje dalis čiurlioniečių, kairėje organizacijų atsto
vai su vėliavomis. Nuotr. J. Garins

samdy-

NEPA-

Y.) kon

Chicagoj ir apylinkėse
NAUJI ATSTOVAI ALTE
Šviesos - Santaros Federaci

ja ALT Valdybos nutarimu pri 
imta į Amerikos Lietuvių Ta
rybos sudėtį, kaip kultūrinė or
ganizacija su trimis atstovais. 
Savo atstovais Amerikos Lietu
vių Taryboj minėtos organiza
cijos Valdyba paskyrė 
Adamkevičių, Raimundą 
lį ir dr. Joną Valaitį.

Į Bendrojo Pabaltiečių
teto Studijų komisiją Alt pas
kyrė dr. Domą 
shington, D. C., 
sija dirbs.

Alt šiuo metu 
kalba brošiūrėlę 
Lithuania”,
trumpinta forma supažindinti 
svetimtaučius su Lietuvos pra
eitimi ir esama dabartine oku
pacine padėtimi. Brošiūra da
bartiniu metu yra platinama

Valdą
Mieže-

Komi-

Krivicką, Wa- 
kur toji koml-

išleido anglų 
“Presenting 

kurios tikslas su-

J. A. VALSTYBĖSE
— Sopulingosios Dievo Moti

nos Lietuvių parapija, Keamy, 
N. J., sutelkė $7,369 ir gavo pa 
žadu — $1,408 Šiluvos Marijos 
lietuvių koplyčiai Washingtone.

— Nijolė M. Žilytė, Washing- 
ton, D. C., dalyvavo Rezoliuci
joms Remti komiteto žygyje 
Washingtone, lankant senato
rius ir kongresmanus.

KANADOJE
— Kun. Jonas Staškevičius 

primicijoms iš Romos atvyksta 
pas savo tėvus ir gimines į To
rontą 
dienį, 
tojo 
čioje
mišias, o po to teiks primici
jų palaiminimą. Po iškilmių baž 
nyčioje, primicijanto pagerbi
mas įvyksta parapijos salėje., 
Jaunasis kunigas kilimu yra1 
anykštietis Jono ir Eugenijos! 
Staškevičių sūnus. ] 
studijas baigė šv. Augustino se 
minarijoje Toronte, o teologiją 
— Gregorianum universitete li
cenciato laipsniu Romoje. Teo
loginių studijų metu buvo šv. 
Kazimiero kolegijos auklėtiniu. 
Kun. J. Staškevičius, be tiesio
ginių studijų, daug gabumų ro
do visuomeninėje veikloje, me
ne ir muzikoje. Daug sielos de
da jaunimo reikalais. Jaunojo 
kunigo dėdė Jonas Staškevičius, 
Lietuvoj kunigavęs Žemaitijoj, 
mirė kankinio mirtimi Sibire. 
Kun. Staškevičius yra įkordi- 
nuotas Panevėžio vyskupijoje. 
Negalint grįžti šiuo metu į Lie
tuvą, Toronto arkivyskupo jis 
yra iškviestas darbuotis Toron
to arkivyskupijoje, ir tai lie
tuvių tarpe.

— 1941 m. birželio sukilimui
Lietuvoje paminėti Fronto BĮ- mios programos.

čiulių iniciatyva Toronte įvyko 
pamaldos, kuriose buvo pagerb
ti sukilimo dalyviai.

— Galina Sužiedėlienė, Adel- 
Filosofijos1 phi’ Maryland, lankė kartu su 

[kitais Rezoliucijoms Remti ko
miteto nariais senatorius ir kon 
gresmanus, prašydama jų tal
kos rezoliucijų pravedimo rei
kale. Be kitų, ji aplankė ir se
natorių Jack Miller (R.—Iowa), 
kuris yra baigęs Catholic uni- 
versity, kur jos vyras dr. An
tanas Sužiedėlis profesoriauja. 
Galina šiuo metu rašo tezę ma
gistro laipsniui gauti tame pa
čiame universitete.

— Lietuvos Atsiminimų ra
dijo piknikai įvyks rugpjūčio 
4 d., Lenkų Parke, Jamaica, N. 
Y., New Yorko lietuviams, ir 
rugsėjo 8 d., Royal Gardens 
Park, Rahway, N. J., New Jer- 
sey lietuviams. Radijo direkt. 
Jokūbas Stukas tikisi, kad šių 
metų radijo piknikai bus sėk-

KAIP ATRODO LIETUVOS
PAVILJONAS

. .m
Chicagoje vykstančioje tarptau 
tinėje prekybos parodoje.

Būsimai 1964 m. Tarptauti
nėje parodoje New Yorke rū
pintis lietuvių meno ir dainos 
garsinimais Alt jgaliavo savo 
atstovą Jokūbą Stuką, kuris su 
darė atitinkamą komitetą.

ALT Biuras

PASIŽYMĖJUSI LIETUVAITE

Dzidra Bertulytė

Lietuvos paviljonas Chicagos 
Tarptautinėje Prekybos paro
doje yra nedidelis (200 kv. pė
dų), bet patrauklus ir būdin
gas, geroje vietoje — ant kam
po dviejų alėjų prieš poilsio 
aikštę. Ant pryšakinės jo da
lies yra Vytis, ir auksinėmis 
raidėmis užrašas — Lithuania. 
Ant galinės dalies mažesnis už- 

j rasas Lithuania. Po juo valsty
bės departamento sekr. Dean 
Rusk pareiškimas Vasario 16- 
tos proga. Po juo, įrašas: 
“This Pavilion is presented un- 
der the auspices of the Govern
ment of Independent Lithua
nia.”

Centrinę vietą paviljone, ant 
ilgosios sienos, užima meninis 
Lietuvos žemėlapis, pieštas jau
no dailininko A. Trinkūno. Po 
juo yra suolelis su lėlėmis ir 
kitais eksponatais. Kairėje že
mėlapio pusėje yra trys gražios 
Lietuvos vaizdų nuotraukos ir 
lietuviškas rankšluostis meniš
koje abrūsinėje; dešinėje žemė- mos, dvi panelės, pasirėdžiusios 
lapio pusėje, koplytėlė ir vyš- tautiniais rūbais. Jos atlieka dl 
niavas audinys ir meniškos me- dėlę paslaugą. Jų yra apie 40. 
dinės lėkštės. Pryšakyje, deši- Didžiuma jų yra skautės.

PRIEMIESČIUOSE PAKILS 
MOKESČIAI

Chicagos priemiesčiuose tik
rai pakils mokesčiai, pravedus 
naują įstatymą, reikalaujantį, 
kad policininkai negali kartu 
būti ir ugniagesiais. Priemiesčių 
savivaldybėms prireiks 
ti daug naujų vyrų..

KONGRESO NARYS 
SIRODfi

Adam Powell, (D-N.
greso narys, negras, turėjo pa
sakyti kalbą Tabernacle Bap
tistų bažnyčioje, 4134 S. India
na av. Susirinko apie 450 klau
sytojų. Po kelių valandų lau
kimo sužinota, kad atstovų rū
mų narys dar buvo Washingto- 
ne. Rengėjai jam buvo užmokė
ję $500.
NERADO LĖKTUVO EŽERE

Chicagos pakrantės sargyba, 
policijos laivai ir laivyno heli
kopteris Visą valandą ieškojo 
sprausminio lėktuvo, apie kurį 
buvo pranešta, jog buvo įkritęs 
į Michigan ežerą prie Evansto- 
no.

UŽSIMOKĖJO UŽ SENUS 
PRASIŽENGIMUS

Vienuolika automobilistų, kurie 
1960 ir 1961 metais buvo 535 
kartus nusižengę eismo įstaty
mams ir nekreipė į tai dėmesio, 
šiomis dienomis buvo Chicagos 
policijos suieškoti ir turėjo už
simokėti $4,183 pabaudų.

DINGO VIENUOLE
Jungtinių Amerikos Valsty

bių Valstybės departamentas su

niame paviljono gale, stalelis su 
Alto parūpintomis brošiūromis 
“Presenting Lithuania”. Prie 
kairiojo stalelio galo vitrina su 
tipingais medžio kryželiais ir 
gražiomis lėkštėmis. Prie jo 
tvorelė, ir kairiąjam gale, sker
sai, kita vitrina su gintaru, lė
le ir kitais gražumynais.

Paviljone visuomet budi Ir 
aiškinimus teikia, pasikeisda-

S ŽINIOS
sirūpino pranciškietės vienuolės 
M. Salomina likimu. Ji buvo 
nuvykusi į Lenkiją, bet apie sa
vo atvykimą nepranešė savo 
viršininkei, kaip iš anksto buvo 
susitarta. Sesuo Salomina dir
bo Angel Guardian našlaityne, 
4600 S. McDowell gt.

PASKOLINA PINIGŲ STA- f 
TYBAI

Federalinė vyriausybė pasko
lino $578,000 pastatyti gailes
tingoms seselėms, registruo
toms slaugėms gyvenamąjį na
mą prie Christ Community li
goninės, Oak Lawn, Chicagos 
priemiestyje. Ligoninė yra 4440 
W. 95 gt.

GELEŽINKELIAI GALI 
SUSIJUNGTI

Chicago & Northwestem ge
ležinkelis siūlo $122,000,000 
Rock Island geležinkelio nupir- č 
kimui. Jis irgi pramato, jei tai 
bus įstatymų leidžiama, susi
jungti su Milwaukee geležinke
liu.
RUDENS IR ŽIEMOS ŽENK

LAS
Chicagos Spiegei kompanija 

šiomis dienomis savo klien
tams išsiuntinėjo rudens ir žie
mos 632 puslapių katalogą. 
Bendrai, kainos yra mažesnės 
negu pernai.

ZOOLOGIJOS SODO LEIDI
NYS

Chicagos Lincoln Parko zoo
logijos sodas išleido naują lei
dinį “How to enjoy Lincoln 
Park Zoo". Jis yra iliustruotas, 
turi sodo žemėlapį ir duoda ne ■' 
tik suaugusiems, bet ir jauniem 
siems trumpą zoologijos įvadą. 
Šį 64 puslapių leidinį išleido LIn 
coln Parko zoologijos draugija. 
Kaina 50 c.

PAVĖLAVO Į DARB^
Apie 7,000 žmonių pavėlavo Į 

darbą Chicagos centre, kai Chi
cago & Northwestem ekspre
sinis traukinys sugedo arti Vil
ią Park, Chicagos priemiestyje. 
Šeši sekantieji traukiniai irgi 
buvo sulaikyti.

Visada malonu pasidžiaugti 
tautiečių laimėjimais, bet ypa
tingai džiugu būna patirti apie 
mūsų jaunosios kartos 
kimus.

pasise-

rezulta- 
atžaly- 

pirmau-

Baigtų mokslo metų 
tai parodo, kad mūsų 
nas dažnu atveju yra 
jantis svetimųjų tarpe.

Štai turim dar vieną abitu
rientę, net mokyklos žvaigždės 
titulu sužibusią, Dzidrą Bertu- 
lytę, 17 m., inžinieriaus Karolio 
ir Viktorijos Bertuliu dukrelė, 
gyv. 4401 So. Talman avė., Chi
cagoje.

D. Bertulytė mokėsi aukštes
nėj Luther mokykloj 87 So. 

mingiausi, nes ruošiamos įdo • j Kedzie avė.. Ją baigė su ge
riausiais pažymiais, kaip viena 
pirmųjų mokinių. Už Savo tvar- 

I kingumą ir sugebėjimą su vi
sais gerai sugyventi, mokslo 
draugių ir draugų buvo išrink
ta “Star senior”. Tai yra retai 
kam skiriamas ir garbingas ti
tulas. Apie tai buvo skelbta 
“Chicago Tribūne” birželio 6 d. 
numery, kur tilpo ir jos nuo
trauka. Be to, Dzidra buvo 

i ‘“National Honor Society”, At
letikos klubo kapitonė, priklau
sė sporto ir šachmatų klubui;

I buvo mokyklos laikraščio korės 
Į pondentė, ne kartą renkama te- 
j levizijos pasirodymų programo- 
I se ir, pagaliau “Star senior”. 
I Mėgsta matematiką ir kalbas, 
šiuos dalykus studijavo mo
kykloje. Išlaikė egzaminus ir 
priimta į Univ. of Illinois. Stu
dijuos mediciną.

Būdama skauto filisterio dūk 
tė pati buvo skautė. Planuoja i 
ir vėl įsijungti į lietuvaičių I 
skaučių gretas. Z. G.1

Rebecca Senders, trečios kartos Amerikos lietuvaitė, Phoenix, 
Ariz., baigusi pradžios mokyklą. Čia ji matoma su savo motina, 
senele ir jaunesniais broliukais. Ji ir jos mažesnieji broliukai 
kalba ir ypač gražiai dainuoja lietuviškai.

■! 1IU UM( m
— ir —

NAUJO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO STUDENTŲ 
BENDRABUČIO APLANKYMAS

Ketvirtadienį, liepos mėn. 4-ta d. 1963 m.
MARIANAPOLIS. THOMPSON, CONN.

Naujas Šv. Jono Krikštytojo bendrabutis Marianapolyje

Programa:
11:00 Iškilmingos Mišios ir Pamokslas. Mišias laiko ir pamokslą sako D. 

G. PRELATAS DR. JUOZAS TADARAUSKAS, Hamilton, Ont.
Per Mišias gieda: ŠV. KAZIMIERO, VVORCESTER, MASS., PARA
PIJOS CHORAS, vadovaujant MUZIKUI IPOLYTUI NAURAGIUI. 

12:00 - 3:00 Aplankymas naujo studentų bendrabučio.
4:00 Meninė Programa — Išpildys Worcester, Mass., MENO MĖGĖJŲ 

RATELIS, vadovaujamas MUZIKO JONO BEINORIAUS. Solistė 
N AN GY MILIAUSKAITĖ.

4:00 ŠOKIAI prie orkestro.

Nuoširdžiai kviečia:
MARIRNAPOLIO TĖVAI MARIJONAI

i i

8

8


	1963-06-28-DRAUGASm0001
	1963-06-28-DRAUGASm0002
	1963-06-28-DRAUGASm0003
	1963-06-28-DRAUGASm0004
	1963-06-28-DRAUGASm0005
	1963-06-28-DRAUGASm0006
	1963-06-28-DRAUGASm0007
	1963-06-28-DRAUGASm0008

