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SENATAS PATVIR
TINO ŽEMĖS ŪKIO * 

ĮSTATYMO 

PROJEKTĄ
Prezidentas Kennedy gauna 

naujų galių

VVASHINGTONAS — Senatas 
priėmė ūkio įstatymo projektą, 
duodantį prezidentui Kennedžiui 
naują galią nukirsti vyriausy
bės 714 bilijono dolerių vertės 
ūkio perteklių, panaudojant ū- 
kiuose griežčiausias kontroles. 
Įstatymo projektas priimtas 42 
balsais (prieš 38) penktadienį.

Naujas ūkio įstatymo projek
tas buvo patvirtintas, senatui 
atmetus keletą priedų, kurie bū
tų apsunkinę administracijos 
programą.

Ūkio įstatymo projektas, ne
seniai gerokai „apdorotas” At
stovų Rūmų žemės ūkio komisi
joje 18-17 balsais, o dabar lau
kia Rūmų žodžio.

Senato žemės ūkio projekto 
patvirtinimas Kennedžiui ir že
mės ūkio sekretoriui O. L. Fre- 
emanui atnešė laimėjimą, šia
me projekte glūdi mintis: atėjo 
laikas priimti „realistinę” ga
mybos kontrolę, jei norima pa
laikyti aukštas ūkio gaminių 
kainas.

Įstatymo projekto yra pagrin
diniai skyriai, kurie reikalaus 
ūkininkų priimti kviečių r še- 
ramųjų grūdų sėjai griežtai kon 
troluiuoiamą žemės plotą.

iPrice 100

Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos Centro valdyba, posėdžiavusi Draugo redakcijos patalpose š; m. gegužės 26 d. 
Iš kairės į dešinę: dr. Kazys Šidlauskas, iždo globėjas; Jonas Pabedinskas, ALRKF Chicagos apskrities pirminin
kas; dr. Vladas Šimaitis, sekretorius, Antanas J. Rudis, pirmininkas; Kazys Kleiva, vicepirmininkas; Viktorija Leone, 

vicepirmininkė, ir Leonardas Šimutis, narys.

KENNEDY KARTOJA TRUMANO KLAIDA
Negražus rankų nusiplovimas. Harrimanas spaudinio akcijos priešakyje. Bejėgiams 

princams pavedamas Laos nuskandinimas

STASYS DAUNYS

TARĖSI A.L.R.K.F. CENTRO VALDYBA
Aptarti svarbūs reikalai

CHICAGO — Praėjusį šešta-. ninkai — Kazys Kleiva ir V. Buvo aptarti ir kiti ALRKF 
dienį posėdžiavo Amerikos Lie-1 Leonė, sekr. dr. V. Šimaitis, ir reikalai, apie kuriuos mūsų vi- 
tuvių R. K. Federacijos Cent- nariai> K- Šidlauskas, L. ši- —- «mnTkinl ™infnr. 

mutis ir Federacijos Chicagosro valdyba. Posėdis įvyko tarp 
12 ir 4 vai. po pietų “Draugo” 
redakcijos patalpose. Posėdyje 
dalyvavo Federacijos pirminin
kas Antanas Rudis, vicepirmi-

suomenė bus smulkiai painfor
muota vėliau.

Amerika spaudžia karališką
ją ir antikomunistinę Laos vy
riausybę greičiau pradėti dery
bas su neutralistais ir komunis
tais koalicinei ir neutraliai vy
riausybei sudaryti. Amerikos 
spaudimas prasidėjo vasario 
mėnesį, kai antikomunistinei 
Laos vyriausybei buvo sustab
dyta karinė ir ekonominė pa
galba, o dabar spaudimas su
stiprintas, kai komunistai pa
siekė naujų didelių laimėjimų 
ir užvaldė du trešdalius Laos 
teritorijos. Trys bejėgiai Laos 
princai parinkti Laos atsikra- 
timui, kad artesnėje ar toli
mesnėje ateityje Laos nukriti
mas už bambuko uždangos bū
tų atliktas pačių laosiečių ran
komis.

Jau anksčiau antikomunistinė 
Laos vyriausybė buvo pakaltin
ta dėl stiprinimo karinių jėgų 
šiaurinėje Laos dalyje. Kaltin
tojų nuomone, karinių jėgų 
stiprinimas galįs iššaukti ko

lau ja gen. Novasan atsistaty
dinimo, bet Valstybės reparta- 
mentas tai paneigė. Amerikos 
generolai tikina prezidentą Trumanas patikėjo savo iški-

lietinio karo baigimui į vyriau
sybę reikia įsileisti ir komunis
tus. Tuometinis prezidentas

Kennedį, kad moderniais gink
lais ginkluoti Amerikos kariai 
negalėtų tinkamai kautis Laos 
džiunglėse, o Laos antikomu
nistinė kariuomenė esanti su
mušta. Siūloma sudaryti koali-

laus generolo Marshallo žo
džiams ir spaudė į vyriausybę 
įsileisti komunistus. Tai buvo 
padaryta Amerikai patariant 
ir spaudžiant. Į vyriausybę įsi
leisti komunistai greit užvaldė

cinę vyriausybę su komunistais visą Kiniją ir Kinija pasidarė
ir neutraliais padėčiai gelbėti.

Ar Kinijoje padaryta, 
klaida kartojama iš pamiršimo?

Laos išsigelbėjimo viltys 
tamsios. Mažas švytelėjimas te-‘ 
gali būti tik laikinis. Vienas 
Amerikos karininkas Laose 
prasitarė, jog kelių savaičių bė
gyje komunistai užvaldys visą 
džiunglių kraštą.

Ar koalicinė vyriausybė gali 
išgelbėti, kai joje dalyvaus ir 
komunistai? Atsakymo reikia 
paieškoti netolimoje Kinijos is
torijoje.

Prieš keliolika metų į Kiniją

laisvojo pasaulio priešas. Dau
giau kaip po 15 metų Truma- 
no rolę pradėjo vaidinti Ken
nedy. Gera atmintis politikams 
labai reikalinga.

Trys Laos princai

Metus jie tarėsi dėl bendros 
ir neutralios vyriausybės su
darymo, bet nesusitarė, nes vi-

(Nukelta į 4 psl.)

PAGERBTAS ASTRONAUTAS 
CARPENTER

Grįžo į Cape Canaveral, Floridą
CAPE CANAVERAL, Fla,

JAV astronautas Scott Carpen- „ . .
ter vakar iš Grand Turk salos Renatas patVlftlllO
atvyko į Cape Canaveral, Fla.,, pasiuntini į Bulgariją 
iš kur praėjusį ketvirtadienį r
pakilo į tolimąsias erdves aps-' VVASHINGTONAS — Sena- 
krido raketoje tris kartus aplink1 tas penktadienį patvirtino Mrs. 
žemę. Jis iškilmingai Cape Ca-; Eugenie Moore Anderson iš Red 
naveral buvo sutiktas pareigu-1 Wing, Minn., ministere Bulga- 
nų ir kitų asmenų. Astronautui1 rijoje.
buvo įteiktas The National Ae- , Senatas ėmėsi žygio Mrs. An- 
ronautics and Space Adminis- (jerson>s 53-čiame gimtadienyje, 
tration’s Disdinguished Servi-| j- ambasadore Danijoje
se medalis. Pasižymėjimo meda-'nUQ 1949 iRį 1953 m 
lį Carpenteriui įteikė erdvės įs
taigos viršininkas James E. I VVilliam C. Battle iš Charlo- 
Webb. I ttesville, Va., paskirtas amba-

JAV erdvės herojus spaudos į sadorium į Australiją, 
konferencijoje papasakojo apie i Battle pakeičia VVilliam J. 
savo skridimą tolimose erdvė- gebaU. Prezidentas Kennedy ir 
tus įvykius trečiam skridime; battle yra draugai, nuo to mė
sė ir kai kaikuriuos nenumaty- 4o, Raį jįe vadovavo PT laivams 
aplink žemę. | įį Pasaulinio karo metu.

Astronautas Carpenter vakar, 
susitiko su savo šeima. ----------------

apskrities pirmininkas. Kiti val
dybos nariai — prel Ig. Albavi
čius, V. Juškevičienė, prof. A. 
Damušis, dr. V. Vygantas ir Ig. 
Sakalas posėdyje nedalyvavo, 
nes pirmesni įsipareigojimai 
neleido atvykti.

Išklausius išsamaus pirminin
ko ir sekretoriaus pranešimo, 
ilgokai buvo sustota prie pačios 
organizacijos stiprinimo, jauni
mo organizavimo problemų ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos su
dėties papildymo bei jos veiklos 
pagyvinimo. Šiuo paskutiniuoju 
klausimu specialiai sudaryta 
komisija pateikė planą, kuris 
buvo užgirtas. Jis bus pateiktas 
Alto sudarančioms grupėms ir 
organizacijoms. Alto vykdomam 
komitetui ir per jį būsimam Al
to suvažiavimui.

Pasauliečių katalikų 

misija

BOLONIJA, Italija. — “Baž
nyčia negali atsisakyti išorinės 
veiklos; ji negali pasitraukti iš 
aktyvaus gyvenimo ir užsidary
ti savo šventyklose. Taip dary
dama, ji išduotų Apvaizdos jai 
skirtąją misiją: ugdyti pilnutinį 
žmogų ir duoti stiprų pagrindą 
žmonių bendruomenei”, — pa
reiškė Venecijos patriarchas 
kardinolas Urbani, atidaryda
mas šiom dienom teologinių stu 
dijų savaitę Bolonijoje.

Kardinolas savo žodyje giliu 
teologiniu žvilgsniu apžvelgė pa-

munistų puolimą. Prieš trejetą-pasiųstas Amerikos gen. Mar- 
savaičių komunistai pradėjo shallas tikino, jog Kinijos pi- 
pulti, sumušė vyriausybės ka
riuomenę, užėmė visą šiaurę ir 
užvaldė du trečdalius Laos te
ritorijos.

—Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle nutaręs, jog buvęs gen. 
Edmond Jouhaud turės mirti 
kaip valstybės išdavikas, jei 
Slaptoji Armijos organizacija 
nesustabdys teroro Alžirijoje.

Naujausios
žinios

Apardė ^Berlyno sieną

v •

BERLYNAS — Antikomunis- 
tai užvakar vykdė pirmąjį pla
tų ir organizuotą bandymą iš
sprogdinti raudonųjų vergijos

—Valstybės sekretorius Rusk 
ir prancūzų ambasadorius Wa- 
shingtone Herve Alphaud šian
dien aptars JAV ir Prancūzijos 
politinius skirtumus ir bandys 
išlyginti nuomonių skirtumus.

BOMBA IŠSPROGDINUSI LĖKTUVĄ
Galėjo būti savižudybė arba žmogžudystė

— Rumunijos prekyba didė
ja su pasauliu, esančiu už So
vietų bloko ribų. Šių metų galėjas iŠ Rytų Berlyno nepabėgtų 
prekyba su laisvuoju pasauliu ,į laisy?-
padides tris kartus negu buvo;, . . i. _ ...' lų ministeris Koca Popovic sian1959 metais. j .. , , , . ... . . ,1 dien atvyksta į Washmgtoną. 

I Prezidentas Kennedy rytoj Bal
otuosiuose Rūmuose priims Po- 
povičą. Jugoslavas taipgi kon- 
feruos su Valstybės sekretorium 
Rusk ir vicesekretorium George 
Bali.

Valstybės sekretoriaus pasek- 
retoris Tolimųjų Rytų reika
lams Harrimanas, kuris nese
niai lankėsi Laose ir ten susi
kivirčijo su antikomunistiniais 
Laos vadais, dabar smarkiai 
pakaltino Laos vyriausybę dėl 
pralaimėjimo šiaurėje. Pagal 
Harrimaną, jei kietasis antiko
munistinės Laos vyriausybės 
vyras gen. Phoumi Nosavan, 
vicepremjeras, vidaus reikalų, 
karo ministeris ir kariuomenės

Rylų vokiečiai nori didelės 
paskolos prekybai

Y.’ v, • ’
Tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos vykstančios derybos

CONTERVILLE, Iowa —Tar
dytojai pareiškė užvakar vaka
re, kad esą duomenų, jog bom
ba suplėšė Continental Airlines 
sprausminį lėktuvą ir išblaškė 
jo dalis po plačią apylinkę, nu- 
blokšdama 45 asmenis į mirties 
rankas.

Federal Bureau of Investiga- 
tion (FIB) pareigūnai prisijun
gė prie civilinės aeronautikos 
tarybos ir Continental detekty
vų, norėdami nustatyti kodėl 5 
milijonų dol. Boeing 707 spraus

minis lėktuvas sprogo virš pie- į 
tinės Iowa praėjusio antradienio 
vakare.

Pasak ekspertų - įsitikinimo, 
žmogaus pagaminta bomba bu
vusi išsprogdinta pačiame lėk
tuve, nes kas tai norėjęs „nusi
žudyti” ar kitą asmenį „užmuš
ti.”

BONNA — Vakarų vokiečių 
vyriausybė pranešė, kad komu
nistų valdoma Rytų Vokietija 
paprašė ekstra prekybos pasko
lų pirkti vakariečių mašineri
jos anglies ir maisto gaminių.

Pasak informuotų šaltinių, 
Rytų Vokietija iš Bonnos norin
ti gauti 300 milijonų dolerių ir 
komunistai skolą grąžintų dali
nai su Sovietų nafta, siunčiamą 
į Vakarus.

Kanclerio Adenauerio vyriau
sybė, beveik tikra, sutiksianti 
duoti paskolą, bet pastatys są
lygą. kad komunistai palengvin
tų tarp Rytų ir Vakarų Berly
no susisiekimą.

Pasak Bonnos vyriausybės 
pareigūno, derybos tarp Vakarų 
ir Rytų Vokietijos vykstančios 
ir galutinis žodis priklauso Ade 
nauerio ministerių kabinetui. 

Padaryta pažanga

30 procentų prekyba krito
Prekyba tarp dviejų Vokieti

jų nukrito 30 procentų šių me
tų pirmame ketvirtyje, palygi
nant su 1961 metų tuo pačiu lai 
kotarpiu.

Pasak Vakarų vokiečių parei
gūnų prekyba nukritusi dėl ko
munistų bandymų būti mažiau 
priklausomiems nuo Vakarų Vo
kietijos.

Iš viso prekyba praėjusiais 
metais buvo $227,750,000 iš 
Vakarų į Rytus ir $229,250,000 
iš Rytų į Vakarus.

sauliečių katalikų misiją Baž- . . , .
Pasauliečiams katali-,vadas Paskutiniųjų pralaimėtų 

mūšių metu būtų nevažinėjęs 
po Azijos kraštus, bet vadova
vęs mūšiams, pralaimėjimo gal 
būtų buvę išvengta. Gen. Nosa
van tuo metu važinėjęs po drau
giškus Azijos kraštus, ieškoda
mas pagalbos, kurią sustabdė 
Amerika. Gen. Novasan yra 
kietas antikomunistas ir nesu
tinka bendradarbiauti su ko
munistais. Bet mažesnis visada 
kaltas. Pirma kaltintas lieka 
dėl karinių ’ jėgų stiprinimo 
šiaurėje, dabar dėl pralaimėji
mo šiaurėje. Laos vyriausybė

nycioje.
kams tenka uždavinys Kristaus 
dvasia atnaujinti, pašvęsti pa
saulį, — pabrėžė kalbėtojas. — 
Jie turi tarnauti viešajai gero
vei meilėje ir teisingume pagal 
laiko reikalavimus. Kataliko pa
sauliečio uždavinys yra tarnau
ti broliams dėl Dievo meilės...

BELGRADAS, Jugoslavija — 
Jugoslavija ir Jungtinė Arabų

šknTp'a'štaVtą Beriyne.'Kolto-, 
se vietose ši siena buvusi iš
sprogdinta.

Rytų vokiečių vyriausybė 
perspėjo Vakarus, kad tokie 
bandymai gali privesti prie ka
rinių susikirtimų.

Komunistai greitai užtaisė 
sienoje skylę, bijodami, kad žmo

zuoja liepos mėnesį Kaire kon
ferenciją, kurioje bus svarsto
mos atsilikusių valstybių civili
zacijoje ekonominės problemos, paskelbė, jog Amerika reika

SUKILĖLIAI RUOŠIASI LAOSE
NAUJEMS UŽPUOLIMAMS

VIENTIANE, Laosas —„Ne
utralus” princas Souvanna Pho
uma, kuris buvo Paryžiuje, kai 
komunistai sulaužė karines pa
liaubas ir Pathet Lao sukilėliai 
sustiprino savo karines pozici- . .
jas, sugrįžo į Laosą. Jis dar kari vas !>alalko lde». sudaryt,J*.

bą Laosui ir bandančios išstum
ti iš valdžios Phoumi Nasavaną, 
karališkoje vyriausybėje įtakin
gą vyrą ir vicepremjerą.

Sovietų diktatorius Chruščio-

Peržiūrės generolo
Jouhaud bylą

PARYŽIUS — Teismo spren
dimas pakarti, buvusį generolą 
Edwond Jouhaud dėl jo vaid
mens slaptosios armijos terore

Rytų ir Vakarų Vokietija jau generolų puče praėjusiais me- 
turi prekybos sutartį, parūpinai! tais bus peržiūrėtas. Tai prane-

džio manifestas, kuris buvo pri
imtas praėjusiais metais įvyku
siame suvažiavime Rio de Ja- 
neiro, Brazilijoje, šiomis dieno
mis yra pradedamas vykdyti vi 
sose tarptautinėse bei tautinėse 
katalikų darbininkų organizaci
jose. Manifestas kviečia visuo
se pasaulio kraštuose sudaryti 
tokias sąlygas, kurios paleng
vintų jauniems darbininkams su 
kurti “tvirtas, nesuardomas ir

tą bandys sudaryti koalicinę vy- oso koalicinę vyriausybę. Kaip
riausybę, pakviečiant į ją ir ko- ■’ Ts neParems- toji neutra- 
munistus j ll0J° Phoumos vyriausybe, ku

rioje komunistai turėsią rakti-
Jungtinės Amerikos Valsty

bės, Sovietų Sąjunga ir kiti 14- 
kos valstybių konferencijos Ge
nevoje, Šveicarijoje, nariai pa-

nius postus, atiduos kraštą rau
doniesiems.

VIENTIANE, Laosas — Su
kilėlis Pathet Lao užvakar tel-

čią parduoti apie $125,000,000 
vertės prekių kiekviename iš a- 
biejų kraštų kasmet.

Rytų Vokietija buvusi priver
sta prašyti ekstra paskolos, nes 
jai nepavyko bandymai sujung
ti savo ekonomijos su Sovietų 
Sąjungos bloko valstybėmis.

prokomunisto Pathet Lao nedi
delės ginkluotos grupės įsibro
vusios į Thailandą. Kai kurios 
tos grupės esančios mažiau nei 
10,0 mylių šiaurės vakaruose 
nuo Udon, kur stovi 2,000 Jung
tinių Amerikos Valstybių jūrų 
kareivių (marinų).

šė Prancūzijos Vyriausias teis
mas praėjusį penktadienį.

Slaptosios Armijos organiza
cijos (OAS) vadas gen. Raoul 
Salan praėjusią savaitę teismo 
pasmerktas kalėti iki gyvos gal. 
vos. Jam grėsė mirties bausmė.

Rūpinasi šeimų 
pastovumu

ROMA. — Tarptautinio kata 
likų darbininkų jaunimo sąjū- laimingas šeimas”.

laiko Phoumą, kad ųs vadovau- , . , . . . ., ..... .. . i ke savo karinius dalinius nau.tų pasiūlytai koalicijai. 14-kos
valstybių konferencija rūpinasi 
išspręsti Laoso problemą.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės sulaikė mėnesinę ekonominę 
3 milijonų dolerių vertės pagal-

jam užpuolimui pietrytiniame 
Laose, neutraliam princui Sou
vanna Phouma grįžus namo at
naujinti derybų dėl sudarymo 
koalicinės vyriausybės.

Pasak žvalgybos pranešimo,

—Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle vakar panaikino devynių 
vyrų tribunolą, kuris išgelbėjo 
gen. Salano gyvybę, paskirda
mas jam bausmę kalėti iki gy
vos galvos. De Gaulle galvojo, 
kand gen. Salan, Slaptosios Ar
mijos organizacijos (OAS) va
das, turėjo būti pasmerktas 
mirti.

—JAV ambasadorius James 
M. Gavin buvo priimtas užva
kar prancūzų prezidento de Gau 
lie antrąjį kartą 10 dienų lai
kotarpyje.

KALENDORIUS

Gegužės 28 d.: šv. Augusti
nas, Rima.

Gegužės 29 d.: šv. Marija 
Magdalena de Pazzi, Viksvė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas lietus, apie 70 laipsn.; 
rytoj — galimas lietus, truputį 
šilčiau.

Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:14.



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gegužės mėn. 28

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

PREZ. KENNEDY NEW
YORKE KLAUSĖ 17,500 

ŽMONIŲ

Gegužės 20 d. prez. Kennedy 
New Yorke kalbėjo Madison 
Sąuare Garden 17,500 žmonių 
miniai. Prezidentas pasakė, kad 
visiems reikia veikti, kad kong
resas priimtų King - Andersono 
bilių, numatantį nemokamą gy
dymą senesnio amžiaus žmo
nėms. Klausytojų minia sukėlė 
prez. Kennedy didžiules ovaci
jas už jo administracijos pas
tangas rūpintis žmonių gerbū
viu. — Panašūs žmonių susirin
kimai tą pačią dieną buvo dar 
32 krašto miestuose, kuriose da 
lyvių buvo per 180,000 asmenų. 
Visur mitingų dalyviai reiškė 
gyvą pritarimą King-Anderson 
įstatymo projektui, kad per 
socialinio draudimo sistemą bū
tų teikiamas nemokamas gydy
mas pensininkams. Pr. Š.

ČIKAGIEČIAI GAUSIAI 
RAŠO PETICIJAS

Patyrėme, kad Chicagos dau
gelio lietuvių organizacijų na
riai rašo senatoriams ir kongre 
so nariams pavieniai ir kolek
tyviai peticijas, kad dar šioje 
Kongreso sesijoje būtų priim
tas King - Anderson įstatymo 
projektas. Kaip žinoma, tas pro 
jektas, prez. Kennedy remia
mas, numato nemokamą gydy
mą senesnio amžiaus žmonėms.

Kai kurie lietuviai jau yra 
gavę iš šen. P. Douglas ir kitų 
atsakus, kuriuose pasisakoma, 
kad jis remsiąs King-Anderson
įstatymo projektą.

JOS KLAUSIATE —
MES ATSAKOMI

Ar tarnavimas JAV armijoje 
padės man išlaikyti pilietybę?

20

1930 1960

THE TEN LARGE5T UNiONS, 1960

TEAMSTER5

STEELYVORKERS

AUTO YVORKERS

MACHINISTS

CARPENTERS

ELECTRICAL (IBEYVI

MINE YVORKERS (IND.)

LADIES GARMENT

HOTEL WORKERS

HOD CARRIERS

MEMBERSHIP
THOUSANDS

|6OO

443
J 442

B98

1,152

1,484

JAV unijų narių skaičius didžiausias buvo 1956 m. — 17.5 mil. 
narių, gi 1961 m. sumažėjo iki 17 mil. narių. Tarp 1930 m. ir 1945 
m. unijų narių klestėjimo periodas, kada nuo 3.4 mil. pakilo iki 
14.3 mil. Čia spausdinamoje lentelėje nurodyta 10 didžiųjų unijų 
narių skaičius. (Central Press)

Virš §10,000 uždirbančių

2. Jūsų žmonos pensija, jai sulau- binti pravesti seniai įnešta įst.
T1?>.-,amZiaU3’ butų apie Projektą, numatantį nukentėju- 

$44.30 3. Užtikrinu jus, kad jūs tu-: . J
rite užtektinai metinių ketvirčių, .Slems nuo nacių asmenis atly- 
nors ir esate dirbę su pertrauko- ginti iš vokiečių karo metu kon 
mis. Kiekvienas darbininkas gauna fiskuoto turto, esančio JAV-se. 

Kl. Aš esu natūralizuotas pi- i kreditą už vieną metinį darbo ket-
lietis II nas karo metu kovo- virtb J’ei uždirba bent $50-00 laikeSVARSTO NUKENTĖJUSIŲ . ’ av’ • • • n b J trijų mėnesių (šie laikotarpiai yra . . . R , ,

XTTT„ vlfir PAPrGknim 3ęS UZ JAV Dabar as i skaitomi vienu metiniu ketvirčiu: P.er mGtUs V1SOje KanacloJe yra
' . gavau pasiūlymų mokytojauti nuo sausio iki kovo mėn., nuo ba- . tik 75,000 gyventojų.

Š. m. geg. 11 d. Genevoj Pa- .mano gimtajam krašt-e. Bet aš landžio-birželio mėn., nuo liepos-

— Pasauly permažai juokia
masi, ir čia yra didžiausia žmo
nių kaltė. —Fr. Nietzsclie

M

vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spce. pagalba kojoma 
(Arch Supports) ir t.t.

9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS I AB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. SR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimu. 

D81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą, Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001,

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

Rezid.: 324 1 VVcst (ifith Place 
Tel.: REpublie 7-7868

D r . S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.____ -. - . — Ar domitės taisyklėmis ir nn- i______________________________rugsėjo men. ir nuo spalio - gruo- tarimais, padarytais Sočiai Security I -

džio mėnesio. 4. Metinių darbo ket- administracijos. Narman A. Bucn- DR, VL. BLAŽYS
virčių skaičius neturi jokios įtakos ‘«leuj£ lo^Secu'- ! PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
į pensijos didumą. Pensijos didu- rity - - ■ —- ~

tarėijų Komitetas prie Aukšt. esu girdėjęs, kad jei aš ten iš- 
Komisaro posėdy svarstė nuken įgyvensiu daugiau negu trejus 
tėjusių nuo nacių asmenų pa- metus, ' aš neteksiu JAV pilie-
reiškimus dėl atlyginimo. įtybės. Ar man tarnavimas J-jfcių 5 Paprastai. apskaičiuojate K&. „. s.

Posėdyje Fondo pirm. dr. E. AV armijoj nepadėtų išlaikyti pensiją, yra naudojama tam tik- monts, u. s. Government Prniting
Schlatter pasakė, kad ligi kovo J pilietybę? Pr. J. I ras metų skaičius. Tas skaičius yra Offlce' Wa«I*inston 25, n. c. p. š.

Ats. P, J. Natūralizuoti I ar įg“
pas. Kai o veteranai nepra- [ bar visos pensijos yra apskaiciuo-, ęrama, tai nėra ‘,socializuota me- 

randa JAV pilietybės, jei jie iš-jamos moderniausiomis mašinomis i :J*cilĮa» gydytojų s-ga tvirtina.
gyvena užsienyje daugiau negu ,lr aarD,ninKU1 mokama pati gan- .ramu yra apdraudos programa, be- 
, . , ° į rnai didžiausia pensija J. Šoliūnas trupinanti senesnio amžiaus žmonių
trejus . metus, isskyrus savo j KL Viename'atsakyme Jūs paaiš- S.vdymu. A. e.
gimtąjį kraštą. Vienu atveju kinote, kad žmonos motina, dirb-
nepraranda pilietybės, būtent: 'dama Pas žentą, gali gauti socia- 
... linį draudimą. Nuvykę į soc. dr.jeigu veteranas yra 60 m. am- įstaigą> gavo«e ats/kįį kad taip 
žiaus ir yra išbuvęs 25 metų na ' ....................

31 d. Komisaro įstaiga iš viso 
gavo 34,807 pareiškimus. Dr. 
Schlatter tvirtino, kad tik apie 
25% pareiškimų yra paremti 
dokumentais ir tie pareiškimai 
patenkinami. Likusieji 75% rei 
kalingi papildymų, gi apie 6,000 
prašymų dėl atlyginimo atme
sta. — Federalinė atlyginimo
įstaiga (Bundesvervaltungsamt į tūralizuotu piliečiu ar tamau- 
Koelne) gavo virš 7,000 pareis-1 jąs JAV firmoj užsienyje.
kimų dėl atlyginimo. Iki šiol iš
spręsta tik 17 bylų, paskiriant 
mėnesines rentas nuo 160—400 
markių. Suinteresuoti asmens 
atlyginimo klausimais turi pa-

Pr. šiil.

Del pilietybės liudijimo
Kl. — Esu gimęs Panama Cainal

Rnlings Cunųilative Bulletin
mas priklauso nuo .metinių uždar- . p-1 BuletJną galite

gauti is Siipenntcndcnt of Docu-

MŪS KOLONUOSE

Zone ir pagal gimimo vietą esu gali, tik gali talkinti žento — duk- 
laikyti kontaktą su Fondu Ge- J. A. Valst. pilietis. Aš norėčiau į terš šeimoje. J. ž.
nevnie nėr savn karitatvvines .gauti Pilietybės liudijimą, kad gale-, Ats. J. ž. Socialinio draudimo 

3 » P ® Y nimi ct’nvn m’lip.tvbp irndvt.i Kur ir •istftie'os atsa.k-vima.s vrn nfi nitai nesc

tikrai yra, jei uošvė turi kokią tar 
nybą žento įstaigoje. Tačiau uoš
vė, kuri padeda namų ruošoj ir 
prižiūri žento vaikus, jeigu tebėra 
gyva ir kartu gyvena, ta ištekėjusi 
duktė, pensijos išsitarnauti negali.
Malonėkite atsakyti, ar įstaigos,
paaiškinimas tikslus. Mums tai į fonso parapijos klebonas, įver- 
svarbm nes motina^ kitur dirbti ne- tindamas Baltimorės Tautinių 

šokių grupės veiklą, neseniai 
paaukojo minėtai grupei 100 do

Baltimore, Md.
Dosni auką Tautinių šokių 

grupei
Prel. dr. L. ’Mcndelis, šv. Al-

2801 W. 63id St.
Kampas C3-čios ir California 

Va. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šešt. 2—4 vai.

't'rečiad. ir kitu laiku pagal sutartj
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. WAlbrook 5-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą 
rei. ofl»o HE 4-5849- rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š eSSt. pagal sutartį 
sekm. uždaryta..

rei. Ofiso HE 4-5758: Res. Hi 5-S22t

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
{Bendra praktika ir Alergija)

organizacijas.

UNIJA PASTATĖ NAMUS
New Yorke, 8 Avė. ir 26 St., 

siuvėjų unija pastatė didžiulius 
namus, kurie gegužės 20 d. iš
kilmingai atidaryti. Iškilmėse 
dalyvaujant 10,000 žmonių mi

čiau savo pilietybę įrodyti. Kur ir Įstaigos atsakymas yra oficialus 
kaip tokį liudijimą gauti? Ir teisingas. Jie turi pilną teisę at-

Ats. — Gimusiems Canal Zone i sakyti ir interpretuoti įstatymą. , .... ... _ ...
arba Panamos respublikoj dabar-'Mano patiektieji aiškinimai negali į tuviSAOS veiklos rėmėjas Balti 
tiniu metu gauti pilietybės liudiji-1 būti laikomi kaip oficialūs, nes. morėje. Lituanistinė šeštadienio 
mo negalima, nes į imigracijos ir viena, atsakymai yra duodami 

per spaudą, o antra visos žinios 
duodamos kaip informacija, bet ne 
oficialus atsakymas. Tiesioginiai į 
klausimą atsakydamas, turiu tiek

natūralizacijos aktą tas kraštas 
neįskaitomas kaip J. A. Valstybės. 
Tačiau dabar yra; įneštas bilius, 
kuris autorizuotų valdžios įstaigas
tokius liudijimus išduoti. Yra gali- pasakyti i Uošvė turėtų teisę gau- 

niai atvyko prez. Kennedy, ku- naybių, kad tas sumanymas pra-lti kreditą už namų ruošos darbus,
riam publika iškėlė ovacijas, 
sveikindama su laimingu gim 
tadieniu. Mat, prez. Kennedy tą 
dieną sukako 45 m. amžiaus. 
Savo kalboje prezidentas ragi
no ir kitas unijas pasekti šiuo 
siuvėjų unijos pavyzdžiu ir sta
tyti namus su pigiaisiais butais. 
Siuvėjų unijai šie namai kaš
tavo 40 mil. dol. Šiuose namuo
se yra 2,830 butų, kurie nuo- 
muojami po 20 — 25 dol. per 
mėnesį už kambarį.

eis. jeigu ji gyventų ne kartu. Tačiau,

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-8 
lerių. Reikia pasakyti, kad prel.j vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v 
t L- j t ■, šeštad. 10 v. r iki 1 p.L. MendellS yra nuoširdus lie- priima pagal susitarimą..

mokykla naudojasi jo dosnumu 
nuo pat savo įsikūrimo, t. y. 
nuo 1949 m. rudens.. Neseniai 
gerb. prelatas parėmė Baltimo
rės dramos būrelį, o dabar Tau 
tinių šokių grupės jaunimas su

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

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus , 
Tel. GRovehUl 6-3469

Kl. Esu gimęs 1898 m. sausio • 3ai gyvenant kartu, nėra įmanoma šliaukė jo skatinančios ir dos
Al T A z-, 4-1 r .n. — v v — -- *1 O K O 7 cjln n j-7 Tr o m -v 4 zT i • AJii lz-4- zi n 4 _t _ ____ _ •m r s •» i"1 d. Į Ameriką atvažiavau 1952 . išaiškinti, kam ji dirba: dukteriai

im. spal. 28 d. Pradėjau dirbti fab
rike lapkr. 20 d. ir iki šiam laikui 
dirbu be pertraukos. Turiu išeiti į 
pensiją nuo 1963 m. saus. 1 d. 1. 
Kiek aš gausiu pensijos per mėne
sį? 2. Kiek gaus mano žmona pen
sijos, sulaukus 62 m.? 3. Kaip ap
skaičiuojami metų ketvirčiai? 4. 
Ar aš turiu teisę pasirinkti reikia-

ar žentui, ir todėl negali gauti kre
ditų už savo darbą. J. šoliūnas

TRUMPAI

— Neseniai lenkų delegacija 
lankėsi Washingtone, D. C.,
kur turėjo konferenciją su At- 

mą skaičių ketvirčių? (priede už- tovų Rūmų Interstate & Fo-
darbių lentelė). A. Č. reign Commerce komitetu ir ąd

mos paramos. Virbelis

Tel. Ofiso 247-1002 Karnų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervinės Ugos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS

teiktuoius^uždSų davinius,Ujūį ; milustracij°s atstovais. Lenkų įlė yra nuoširdi visų gerų dar- 
mėnesinė pensija būtų apie $118.00 Iir serbM atstovai prašė pasku- | bų rėmėja. U. Y.

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

THE LITHUANIAN WORLD-WIOE DAILY

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

5 Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, = 
5 except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 5 
= Catholic Press Society.

5 Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Forėign. = 
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada. 5

= Prenumerata: Metams y2 metų 3 mėn. 1 mėn. 5
5 Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 E
= JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 S
~ • Redakcija straipsnius tai-
~ so savo nuožiūra. Nesunau- 
is dotų straipsnių nesaugo, juos 
5 grąžina tik iš anksto susita- 
3 rus. Redakcija už skelbimų 
S turini neatsako. Skelbimų 
3 kainos prisiunčiamos, gavus 
s prašymus.

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

• Administracija dif baltas- E 
dien 8:30 — 5:00, šešfadie- S 
niais — 8:30 — 12:00. E

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marguette Rd.

Valandos 9-
susitarimą,
uždaryta.

-12 ir 7- 
išakyrus

-9 v. v. paga; 
trečiadienius.

Ofiso ir huto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spcc. plaučių ir širdies)
756 West 35th Street

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 7-9. šeštad. 10-2 p. p.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
VaL: Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.

':'eL ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMSLY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—K vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 va.l. 

Trečiadieniais tilt Busltarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IB VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo n vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

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

Rea. tel. IVAlbrooI 5-3765

DR. MARIJA L!NAŠ~
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2877 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

rei. Ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

Waterbury, Conn.
Lankėsi Washingtone i 

Uršulė Liutkevičienė buvo nu i 
važiavusi apsilankyti į Wash- 
ington, D. C. Apžiūrėjo visas ValandO8 paxa[ TO8;terlma. Jel ne. - m-os 
gražiausiašWvietas, bažnyčias ir 
labai džiaugiasi kelione. Uršu-

AKUfiEKLJA IR MOTERŲ LIGOS
! 6132 S. Kedzie Avė. WA 6-2670
Valandos pagal susltarlma- 
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-8887
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos

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

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. 
T»-«?(»B.d1en1ai» uždarytis

2858 West 63rd Street
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. 
intrad. ir penktad. 5-8 v. v.

P-

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

DR. J. MEšKftVSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 W©st '71st Street

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

Current Dividend up to 4%,%

CHICAGO SAVINGS 8č LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575

•i lo

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR;

Headaches, Arthritis, Rttėūmatlsm.
Spine & Nerve, AilmĄnts 

1428 Broadvvay, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais!''3 iki 8
~ Kitu laiku pagal susitarimą. 
Telef. Office Gary: Gary 8858635

Res. Chicago BIsliop. :7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spec. orthopedinEš ligos 
Priešais sv. Kryžiaus ligonine

• AL,'į ,?lrma<L. antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo' '6-8 vai v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef, REpublie 7-2290.

DR. ANT, RUDOK^Opt
Tikrina akis ir prltalkp akinius 

keičia stiklus tr rėmus 
4455 S. California Avė. yą 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta Šeštad. 10 v. r.'Wi 2 p p.

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūslės ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 79 58 S. Wdstern Ave„ tel 
GR 6-0091; 392 E. I59th W Harvey 
111., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi- 
eran Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRIJRGIJA 

PRITAIKO AKINIUS ‘
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, UI. 

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

neatsiliepia skambinti TE ‘9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St 
Ofiso tel. REHance 5-4410 

Rez. tel. GRovehilI 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m 

Penkt. tik 1—8 p."ia.r' 
Trečiad. Ir šeštad. pagal wutartj.

Ofiso telef. CLiffside > .4-2896 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3099

SR. P. STRIMAltlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir SpėbiaUai

„ , chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6 °. vaI- vftk. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
2 vai, iki 5 vai. vak

DR. VYT. TAURAS
»r&™»\TOJAS 111 CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

LIGOS
Ofisas fe rez. 2652 W.i59th St

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5677 
Ofiso vai.: Pirm., antr.; treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

iV„uV- Šešt' 2—4 v- POPiet Ir kitu 
laiku — pagal susltarim'ąį

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

Dęi valandos skambinkit, tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien^ išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Telefonas —. GRovehlU 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidans ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 1.2:80 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
'Ogonhis nriima naga.l aus,tarinis

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8: 
šešt. nuo 1 Iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Wrst 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 5— 4 p. p. ir 6
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-S v. v. 
šeštad.: 9 7. r. — 2 p p. 

Trečiadieniais uždaryta.
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
' a!and°8: n«o 4-4 ir 6-« vai. vak 

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

NERVU Ht SMEGENŲ LIGOS 
5430 Su. Kedzie Avenue

PAGAL SUSITARIMĄ
Tel. HE 4-1562

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČII’S

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

6248 South Kedzie Avc.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8 

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

GYDYTOJA-CHIRURGE
Vidaus ligos

10748 S. Michigan, Chicago 28, II! 
Telef. offlso; PUllman 5-6766 

Namų: BEverly 8-3946
PrlBin. vai.; kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-3159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Ofisas 2659 W. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8
D. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. Ir penkt. «-7 vai, p. p. 
Trečiad. uždaryta

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 6600 So. Arteslan Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki Z v. p.p., 6-7 v.V.

Ofiso telefonas —- BIsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archerl

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak 
- Treč. Ir sekmad. t.lk susitarus.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Kūno ir sielos

ATOSTOGAS PLANUOJANT
Jau žiemą ir anksti pava

sarį girdime per radiją ir ma
tome televizijoje pranešimus 
apie idealias vietoves atosto
goms praleisti. Pramonės ir 
gamybos bendrovės yra pra- 
mačiusios duoti savo darbinin
kams metuose porą ar tris 
savaites atostogų. Visa kraš
to aplinka paruošia žmogų 
nuotaikai, kad jam atrodo, jog 
atostogų laikas yra svarbiau
sias metuose. Apie tai, kaip, 
kur ir kada galima bus išva
žiuoti, visų daug kalbama ir 
planuojama.

Žinoma, reikia atsikvėpti ir 
pailsėti, kad nervai nepersi
temptų ir sveikata per anksti 
nesuirtų. Styga, visą laiką 
stipriai, įtempta, neatlaiko ir 
nutrūksta. Regimojo pasaulio 
kiekvienoje prigimtyje yra 
tam tikras bangavimas, tarsi 
jūros vandenyse pakilimas ir 
atoslūgis.

*
Žmogus sukurtas aukštiems 

tikslams, kurių jis siekia sa
vosios prigimties labai pla
čia ir įvairia veikla. Prigim
ties išsiliejime darbui ir min
ties įtempime rasime pakilimą 
ir atoslūgį. Atostogos turėtų 
žmogui sudaryti sąlygas to
kiam atoslūgiui.

Betgi negali būti atostogų, 
jeigu nėra veikloje įtempimo 
ir pakilimo. Žmogus be užmo
jo, be gyvenimo plano, be 
aukštųjų tikslų siekimo ir 
darbo gyvena nuolatiniame 
atoslūgyje, kurį galima būtų 
pavadinti tik gyvenimo nuo
smukiu. Yra tokių žmonių aps
čiai visame krašte. Bet ir jie, 
pagauti krašto atostoginių 
nuotaikų, taip, kaip ir visi ki
ti, kalba ir ruošiasi atosto
goms.

Žinoma, jų atostogos turė
tų būti geriau koks nors dar
bas, jiems ir visuomenei nau
dingas, nes ir be darbo žmo
gus labai išvargsta. Protas, 
neieškodamas tiesos, o valia, 
nesiekdama gėrio ir už jį ne
kovodama, dvasią daro nelai
mingą, o kūnas, nieko neveik
damas, atrofuojasi, žmonės, 
dėl savo kaltės neturį darbo 
ir diena iš dienos nuoboduliu 
gyveną, tikrai yra nelaimingi 
kūriniai. Kaip per didelis dar
bais apsikrovimas, taip ir vi
siškas nedarbas veda prie his- 
terijos, neurastenijos ir kitų 
nervų sukrikimų. Žmogaus 
prigimčiai reikia pusiausvyros 
jos veikloje bei nuolatiniame 
judėjime į galutinį tikslą.

*
Galutinis žmogaus tikslas 

yra Dievas. Jis yra tasai, ku
ris sukūrė visą regimą ir ne
regimą pasaulį ir pajudino bū
tį veikimui. Jis palaiko visą 
kūriniją. Jis yra pirmoji bū
tis ir pirmoji priežastis, be 
kurios niekas negali turėti nei

buvimo, nei veikimo. Visa kū
rinija priklauso Jam su visa 
prigimtimi ir visais savo dar
bais.

Tą priklausomybę sąmonin
gai pripažįsta regimame pa
saulyje tik žmogus, kai jis 
yra religingas. Religija ir yra 
iš žmogaus pusės teigimas 
santykio, koks yra tarp Dievo 
ir kūrinių. O be priklausomy
bės santykio su pirmąja bū
timi — Dievu nieko negali 
būti nei atsitikti.

Religija uždeda žmogui pa
reigas, kurių vykdymą ar ne
vykdymą vadiname moraliniu 
gyvenimu. Įpratus turėti dar
buose tam tikrą atoslūgį, at
rodo, kad gal ir doriniame gy
venime reikėtų atostogų.

Dvasiniame, religiniame gy
venime atostogų nėra. Dievas 
ir dorovės dėsniai žmogų sais
to visada ir visur. Negalime 
sau pasirinkti tokio laiko tar
po, kur būtų galima paneigti 
ar panaikinti žmogaus santy
kį su Kūrėju. Toks paneigi
mas ar santykio panaikinimas 
reikštų mums visišką išnyki
mą.

Todėl atostogų metu, kai 
žmogus pasijunta laisvas nuo 
visų kasdienių darbų, negali 
jis jaustis laisvas nuo religi
nių pareigų. Katalikas negali 
pasidaryti pagoniu per atos
togas. Ir per atostogas reikia 
kasdieninės maldos. Sekma
dieniais reikia-klausyti šv. mi
šių. Nuo šios pareigos vykdy
mo neatpalaiduoja noras žu
vauti ar turėti kokias kitas 
malonias pramogas.

Vasaros metu tėvai turi pa
reigą rūpintis, kad ir jų vai
kai religinėse pareigose neap
sileistų. Katalikiškose pradžios 
mokyklose su pamokų lanky
mu vaikų sąmonėje yra suriš
ta ir bažnyčios lankymas, daž
nos išpažintys, šv. komunija 
ir t. t. Jei, užsibaigus mokslo 
metams, baigiasi ir įprastos 
per metus religinės praktikos, 
tai jos vaikui psichologiškai 
ilgainiui pasidaro ne esminė
mis gyvenimo apraiškomis.

*

žmogaus siela yra dvasia. 
G dvasiai nereikia nei poilsio, 
nei' atostogų. Tik kūnas, ku
ris yra trapus ir silpnas, rei
kalauja atvangos. Betgi žmo
gaus dvasia veikia ir reiškia
si gyvenime drauge su kūno 
veikimu. Žmogiškosios min
ties veikimas ir įtampa var
gina visą organizmą. Todėl 
atostogos nuo minties įtam
pos taip pat reikalingos, kad 
kūnas atsigautų ir vėl galėtų 
dalyvauti dvasiniam darbe.

Betgi žmogus'negali ieškoti 
atsipalaidavimo nuo Dievo, 
kuriam priklauso visas žmo
gaus kūnas ir visa jo dvasia.

V. Rim.

Katalikų pasauly

STUDENTAI PAAUKOJA
ATOSTOGAS INDĖNAMS

Trisdešimt jaunų studentų iš 
Fordhamo universiteto šią va
sarą paaukos 8 savaites apaš
talavimo ir labdaros darbui tarp 
Tūla apylinkės indėnų Meksiko
je. Negaudami jokio atlyginimo, 
jie vyks pas tuos skurdžius in
dėnus, kurių daugelis dar gy
vena žeminėse, urvuose ir pra
gyvenimą pelnosi darydami ga
minius iš kaktusų. Tame rajo
ne gyvenantiems 100,000 indė
nų studentai dalins gėrybes, ku 
rias siųs katalikų NCWC tar
nyba. Studentai taipgi padės 
statyti mokyklėles ir namus 
tiems gyventojams.

PRANCŪZIJOS UŽSIENIO POLITIKA
Paryžiaus ir Washingtono nesutarimas palieka žymes Europoje

De Gaulle prieš kelerius me
tus bandė sukurti Prancūzijos 
užsienio politiką, kuri neatitiko 
Washingtono polėkių. Nuo 
Prancūzijos “didybės” iki “tre
čiosios jėgos” buvo dėtos pa
stangos viduje sustiprėti. Dar 
Alžirijos klausimo neišspren
dęs, Paryžus ėmė siekti Euro
pos sąjungos, kuri būtų Pran
cūzijos rikiuojama. Europos 
ūkinę bendruomenę De Gaulle 
naudojo lyg laiptus kopti į “tre
čiosios galybės” kalną, kurio 
viršūnėje paliko tik sau vietos.

Praėjusį lapkričio mėn. pra
dėti pasitarimai dėl politinio ap 
sijungimo užtiko nelauktų kliū
čių. Belgija ir Olandija nesutiko 
priimti Prancūzijos plano. Ma
žieji sukilo prieš 'Paryžių. Jie 
bijodami Prancūzijos įsigalėji
mo, siekia sujungtosios Euro
pos, kurią De Gaulle atvirai 
pašiepia.

Anglijos įsijungimas

Anglijos, Danijos, Islandijos 
ir Norvegijos polinkis įsijungti 
į ūkinę bendruomenę netikėtai 
užtiko kliūčių. Anglijos dery
bos įstrigo. Jai kliudo imperi
jos bendruomenė ir Washingto- 
no įtaka neskubėti- Anglijos 
ūkinė padėtis neleidžia ilgai lū 
kuriuoti, nes jai būtina ūkinės 
bendruomenės rinka. Ji derisi 
ir nūnai ieško Paryžiuje rakto, 
kuriuo pravertų duris į žemy
ną. Paryžius nekantrauja.

Pastaruoju metu vakarinė Vo 
kietija ryškiai remia Prancūzi
ją. Italija dar tebesėdi ant 
slenksčio, dairydamasi į Wa- 
shingtoną ir Paryžių.

Šešių valstybių 
nesutarimai

Politinės sąjungos sutartis 
užkliuvo už nereikšmingo klau
simo. Po trejų metų Paryžius 
siūlo valstybėms susitarti dėl 
tolimesnio bendravimo, Belgija 
ir Olandija ieško tarptautinės 
atramos, Europa politinio auto
riteto, kuriam turėtų ir Pran
cūzija paklusti. Benelux užsimo 
jo Angliją politinėn sąjungon 
skubiai įjungti. Paryžiaus nuo
mone, Anglija turi naudotis tuo 
pačių keliu, kaip ir kitos vals
tybės — tapti ūkinės bendruo
menės nariu, o vėliau šnekėti 
apie politinį bendravimą. 
Užsienio reikalų ministeris Cou 
ve de Mourville pranešė parla
mento užsienio politikos komi
sijai, kad Prancūzija atidėjo 
pasitarimus dėl politinio apsi- 
jungimo. Šiuo metu, kai taria
masi su Anglija dėl jos daly
vavimo ūkinėje bendruomenėje, 
reikia palaukti išvadų.

valstybių katalikų .bendruome
nėse.

Panašus sąjūdis vyksta ir ki
tose tautose. Apie 3,000 airių 
studentų vyks talkinti Anglijos 

i katalikų kunigams.
INVALIDŽIŲ VIENUOLYNAS

Nukryžiuotojo Jėzaus seserys, 
amerikietės, atidarė antrą savo 
vienuolyną Newporte, R. I. Ki
tas jų vienuolynas yra Devone, 
Pa. Į Nukryžiuotojo Jėzaus vie
nuolyną priimamos nesveikos 
kandidatės — sergančios širdies 
ligomis, cukrine, sulaikyta džio
vos liga, aklos, kurčios ir ki
tos invalidės. Jos gyvena pu
siau kliauzūruotą gyvenimą, pa 
čios atlieka namų ruošos dar
bus.

NAMAS
BUVUSIEMS KALINIAMS l

Kita studentų grupė iš 35( Chicagoje steigiamas namas 
asmenų, susidaranti iš Loras ir 1 iš kalėjimo išleistiems buvu- 
Clarke kolegijų bei Wahlert' siems nusikaltėliams priglausti. 
Aukšt. mokyklos auklėtinių Du.1 Jį organizuoja kun. Dismas 
buąue, Ia., mieste, paskirstoma I Clark, jėzuitas, tokius namus 
talkinti Texas ir kitų pietinių I jau įsteigęs St. Louis mieste.

GEDIMINAS GALVA

Šiaurės Atlanto santarvė

J. F. Kennedy, š. m. 17 d., 
spaudos atstovams pareiškė pa
kartotinus apgailestavimus, kad 
besiekiant “trečiosios galybės”, 
pažeista Šiaurės Atlanto santar 
vė, kurią kūrė daugelis vyrų. 
Naujasis Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Georgės Pompidou, 
kuris parlamente buvo šaltai 
sutiktas, santarvės klausimu 
pakartojo ankstesnius savo 
pirmtakūno žodžius.

De Gaulle 1958 m. rugsėjo 
mėn. pasiuntė raštus JAV ir 
Anglijai, siūlydamas santarvės 
vadovybę pertvarkyti. Santar
vei turi vadovauti amerikiečių 
-anglų ir prancūzų sutartinė, 
kurios įtaka būtų ryški visuo
se santarvės padaliniuose. Pa
staruoju metu kai kuriais klau 
simais susitarta, tačiau iki šio 
meto atidėtas sutartinės vado
vybės klausimas, De Gaulle 
aiškiai nepritarė santarvės su
važiavimų nutarimams.

t >

Nusiginklavimas ir 
apsiginklavimas

Prancūzija griežtai atmetė 
kvietimą dalyvauti nusiginkla
vimo pasitarimuose Genevoje 
ir pasmerkė JAV derybas su 
Sovietais Berlyno klausimu. 
Pirmuoju atvejų Paryžius yra 
nuomonės, kad tik branduoli
nius ginklus turintieji tariasi 
dėl nusiginklavimo. JAV - So
vietų pasitarimai dėl Berlyno 
nesą pribrendę, o Washingtono 
nuolaidos Maskvai silpninančios 
vakariečių padėtį. Ji griežtai 
priešinasi suteikti kai kurių tei 
šių rytinei Vokietijai.

Prancūzija ėmė sparčiai gink 
luotis, nematydama tinkamos 
pažangos santarvėje vakarinę 
Europą ginti ir JAV geros va
lios kreipti dėmesį į Prancūzi
jos reikalavimus-

Prancūzai nepamiršta įvykių 
prie Suezo, tačiau juos dar la
biau įgėlė amerikiečių atsisa
kymas bendradarbiauti branduo 
linio apsiginklavimo srityje. 
Keista, kad amerikiečiai Pary
žiuje linksta pripažinti De Gau
lle reikalavimus. O J. F. Ken
nedy ir D. Rusk ieško kelio į 
Maskvą, bet ne į Paryžių.

Santykių pagerėsimas

Pasirašius paliaubų sutartį 
su Alžirija, santykiai su Egip
tu žymiai pagerėjo. Prancūzų 
byla Kaire buvo nutraukta. 
Nasseris bando surasti kalbą 
su Paryžium.

Reikalavimas Sovietų amba
sadoriui apleisti Paryžių ry
šium su Alžirijos pripažinimu 
Maskvoje nesukėlė ypatingos 
aistros. Tiesa, kompartijos spau 
da protarpiais kandžiai puola 
De Gaulle, tačiau žymiai san
tūriau negu JAV ar vakarinės 
Vokietijos politiką.

Prancūzija peržiūri santykius 
ir su buvusiomis kolonijomis 
pasiskelbusiomis nepriklauso
momis valstybėmis. Ji nutrau
kia teiktąją pagalbą ir ją įsprau 
džia į valstybių santykiavimo 
rėmus, kai abi šalys turi įsi
pareigojimus tęsėti.

Prancūzija nugalėjo didelius 
vidaus negalavimus. Nūnai ji 
užtinka dar didesnius užsienio 
politikoje: sutarti ne su prie
šais, bet su draugais.

Gen. Davis aiškina senate tyrinėjimo pakomitečiui, kad raketa 
Bomarc yra' labai veiksminga ir vertinga. (UPI)

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Durys buvo nerakintos, ir, jas pravėrus, tvaiki 
! nevėdintų namų banga pastojo kelią. Ant pravertu 
stalčium stalo mėtėsi pusryčių likučiai, vėpsojo įvai
riomis moteriškų drabužių dalimis nukarstytos kėdės, 
o Eugenija pusiau sėdom pusiau gulom tūnojo ant so
fos, neapsirengusi, susivėlusi. Paakiuose pūpsojo ne
užmaskuoti maišeliai. Galva, nepatogiai sienon įrem
ta, tempė sprando odą, o priekyje ant kaklo vyniojosi 
storoka raukšlė, apačioje suskildama į daugybę grio
velių, krūtine nubėgusių žemyn ir pasislėpusių už ap
siausto apikaklės. Tomas sustojo vidury kambario, ir 
jo akys užkliuvo pamėlusias kojas, įspaustas kreivai 
numintose šlepetėse.

— Iškelia! Didžiausian užkampin, progimnazijon, 
— sumurmėjo Eugenija.

— Kada?
— Tuojau pat. Žinai, kad mokslo metai praside

da už savaitės. Kam dar klausi ?
— Kokia priežastis?
— Priežastis! Kitam čia prireikė vietos, suskiui 

kokiam, kuris leidžiasi už nosies vedžiojamas. Žmo
gaus, turinčio nuomonę, jie neapkenčia.

— Taip staiga...
— O kas? Buvau laisvai samdoma, nes diplomo 

neturiu. Su neetatiniais elgiasi, kaip nori-----Eugenija

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gegužės mėn. 28 8

Nepriklausomos Gruzijos sukaktis

Viena iš komunizmo užsmaugtų nepriklausomybių

J. DAINAUSKAS

Viena iš trijų Užkaukazio 
valstybių, būtent Gruzija, 1918 
m. gegužės 26 d. pasiskelbė ne
priklausoma ir visai nutraukian 
ti bet kokius priklausomybės 
santykius su Rusija.

Dar 1917. XI. 22 d. susikūru
si Gruzijos Tautnė Taryba at
sisakė pripažinti bolševikų re
žimą, nors pačioje Gruzijos ta
da buvo dar daug rusų “raudo
nuojančios” kariuomenės. Dėl 
turkų užpuolimo nepasisekus su 
daryti trijų Užkaukazio valsty
bių (Armėnijos, Azerbaidžano 
ir Gruzijos) federacijos, Gruzi
ja ryžosi savistoviai tapti ne
priklausoma. Bet visų tų trijų 
valstybių nelaimė, kad jos yra 
ant slenksčio iš Eurazijos cen
tro į Artimuosius Rytus, kur 
Maskva jau XVI š. veržėsi. Iš 
kitos pusės, per tas valstybes 
eina žibalo ^keliai” iš Kaspijos 
į Juodąją Jūrą. Užtat caro Ru 
sija beveik šimtmetį vedė tų 
kraštų užkariavimą, iki juos vi
sai užėmė.

Net vardo buvo netekusi
Gruzija, esanti vakarinėje 

Kaukazo dalyje, caristinės Ru
sijos užkariauta, drauge su ki
tais kaimynais net savo vardo 
neteko, nes Maskva juos pava
dino “Užkaukazio kraštu”.

Gruzijos istorija labai sena. 
Pirmaisiais krikščionybės me
tais ją sudarė trys valstybės:

I Kolchida, Kartlija ir Iberija. 
Tai net Graikų mitologijoje ži
nomi kraštų vardai. Apie 337 
metus Gruzija priėmė krikščio
nybę, kuri itin padėjo klestėti 
savitai Gruzinų kultūrai. Ypač 
įdomi yra IV-VII amž. gruzinų 
architektūra, vaizdžiausią savo 
išraišką gavusi bažnyčių bei vie 
nuolynų pastatuose, kurių savi
tos formos, stilius tiesiogiai ri
šosi su gruzinų liaudies archi
tektūra. Daugelis tų ano laiko 
išlikusių bažnyčių savo formo
mis ir ornamentika yra jau per 
dėm gruziniškos nors jų šak
nys siejasi krikščionybės atneš
tomis iš Graikijos bazilikų for
momis.

Gruzijos nepriklausomybę 
užslopino bolševikai

Pasiskelbusi nepriklausoma, 
Gruzija pirmiausiai apsivalė 
nuo plėšikaujančių rusų karei
vių. 1918. (VI. 4 d. Gruzija pasi
rašė taikos sutartį su Turkija. 
Prasidėjo didelis krašto atsta

tymo darbas. Kaimynai ir di
džiosios Vakarų valstybės pri
pažino Gruziją nepriklausoma 
valstybe. 1920 m. gegužės 7 d. 
Gruzijos nepriklausomybę pri
pažino ir raudonoji Maskva, pa 
sirašydama su ja net nepuolimo 
sutartį.

Tačiau iškilmingoji sutartis 
Maskvai tebuvo tik priemonė 
užmigdyti gruzinų ir pasaulio 
budrumą. Jau tais pat metais 
rusai su didele karine persvara 
įsiveržė į Armėniją pasigrobti 
Kaspijos žibalo versmes.. Gi 
1921 m. vasario 11 d. keturi 

. raudonosios armijos korpai iš 
kelių pusių staiga įsiveržė į 
Gruziją. Vien įsiveržimo metu 
bolševikų karinės pajėgos buvo 
kokia dvylika kartų didesnės, 
nei gruzinų kariuomenė. Kovo 
17 d. Gruzijos vyriausybė pasi
traukė iš savo krašto. Jos na
riai, vis papildydami savo eiles, 
iki dabar nenustojo kovoti dėl 
Gruzijos išlaisvinimo.

Per tuos 40 bolševikinės ver
gijos metų pačioje Gruzijoje 
veik be pertraukos vyko suki
limai ir pasipriešinimas oku
pantui. Laisvajame pasaulyje 
Gruzijos emigrantai drauge su 
Ukrainos emigrantais visur pa
brėžia, kad tikriausias kelias iš
laisvinti visas rusų pavergtas 
tautas yra išdalinimas pirmu
čiausiai atjungiant nuo jos Už- 
kaukazį, Ukrainą ir Pabaltijo 
kraštus. Paryžiuje esantis gru
zinų informacijos centras lei
džia laikraštį “La Nation Geor- 
gienne”, kur vienas puslapis 
yra redaguojamas ukrainiečių. 
Tame leidiny dažnai rašoma ir 
apie Pabaltijo valstybių vergi
ją ir reikalingumą bendradar
biauti kovoje su Maskva. Už
tat ir mums yra artima Gruzi
jos nepriklausomybės šventė ir 
jų troškimas išsilaisvinti.

NUŽUDĖ, KAM UŽTARĖ 
ŽUDOMUOSIUS

Alžirijoj teroristai nužudė iš 
bažnyčios po šv., mišių išeinan
tį belgų kunigą Vincentą The- 
rer. Jis drauge su 31 kunigu 
viešai kreipėsi į savo apylinkių 
katalikus, kad jie nežudytų mu 
sulmonų. Kunigas buvo besė
dąs į automobilį, kai mašina at
skubėjo teroristas ir paleido pen 
kis šūvius. Kunigas sukrito že
mėn negyvas.

pašoko nuo sofos, vos nesuklupdama, ir ėmė švaistytis 
po kambarį. — Diplomus įsigyja neišmanėliai skur
džiai, atvykę iš kaimo, per naktis kaldami. Jie tik 
darbą težino.

Tomas stebėjo Eugenijos šlepetes ir prisiminė, 
kad namuose kantriai plušasi Julija, prieš kelias die
nas amžiams atsisveikinusi motiną. Ir kažkas staiga 
trūko tarp jo ir Eugenijos. Regis, saitas pokšterėjo 
nelauktai, jai mėtantis ir šūkaujant.

— Diplomus turi, o išsiauklėjimo nė už centą. 
Su žmogum kalbėti nemoka, neišmano, kaip valgyti 
draugijoje. Tai šitokių sostinę prikiš, kad užsieniečiai 
turėtų iš ko pasijuokti.

Jasaitis stovėjo nejudėdamas ir įtemptai klausėsi, 
kaip jo viduje vienas po kito atsirišdinėjo per vasarą 
jį varžę mazgai, kaip kažkas skilinėjo, aižėjo ir krito 
žemyn, lyg sudžiūvusio purvo luitai, o jis bijojo krus
telėti, kad šio vyksmo nesustabdytų.

— Ko tyli, kaip kelmas, ko tyli? — šaukė Euge
nija. — Ko tyli? Sakyk ką nors!

Tomas negirdėjo, nes jis klausėsi kitos kalbos:
— Dabar žinai, mano mielas Tomai, kad esi vie

nintelis man artimas asmuo.
Namo Jasaitis grįžo anksti ir visą vakarą su 

žmona pynė artimos ateities planus.
Tomas, kaip ir Eugenija, diplomo neturėjo. Kai 

prieš du metu vedė Juliją, visos sąskaitos su univer
sitetu buvo išlygintos, išskyrus diplominį darbą. Ta
čiau iki dabar jo nepradėjo. Šį vakarą pasiryžo su
sigriebti ir ateinančią žiemą įsigyti diplomą. Kad dau
giau surastų darbui laiko, abu nusprendė iš užmiesčio 
keltis arčiau universiteto. Mokykla, kurioje Julija dir
bo, o ir Tomo įstaiga taip pat buvo ten netoli. Ne
reikėsią gaišti, ilgą kelią važinėjant.

Sekančią popietę abu išėjo ieškoti naujo buto.

24.
Mieste apsigyventi ėjosi ne lengvai. Geresni na

mai buvo užpildyti, o jei kur pasitaikydavo tuščias 
kampas, jo kaina Jasaičius iš karto atbaidydavo. Tik 
kiemuose ir rūsiuose, kur gyveno sargai ir tarnaitės, 
galėjai įsikurti.

Jasaičiai įsikraustė vienan iš tokių kiemų. Gatvę 
užstojo keturaukštis, prabangus mūras su plačiais ge
ležiniais vartais per patį jo vidurį. Kas šiame name 
gyveno, Jasaičiai ne greitai sužinojo, nes mieste pra
bangių namų gyventojai stengiasi kaimynų nepažinti. 
Peržengus vartus, pakriūtin kilo akmenimis grįstas 
kiemas, pamargintas žolės pluoštais, pro akmenų tar
pus išsiveržusiais. Pakraščiuose, mūro šešėlyje, sto
vėjo trys nedideli nameliai, dviejų aukštų ir pašiur
pusiomis sienomis, lyg ištikimi palydovai didžiojo 
aristokrato, plačiai išsižergusio prie gatvės. Viename 
šių namelių tilpo siuvykla ir nedidelė kepyklėlė, ant
rame knibždėjo moterys ir vaikai, o trečiojo pirmame 
aukšte buvo įrengta skalbykla, palikdama vietos ša
lia savęs dviem kambariam. Šiuose kambariuose gy
veno jauna darbininkų šeima, o virš jų ir skalbyklos 
įsitaisė Jasaičiai.

Kieme buvo šilčiau, kaip didžiajam mūre, nes čia 
žmonės vienas kito nevengė- Siuvėjai, du nevedę vy
rai, tose pačiose patalpose dirbą ir miegą, kiekvieną 
praeivį balsu sveikino pro atdarus langus, o žiemą 
bent pamodavo ar į stiklą pabelsdavo. Dažnai tarp
duryje atsistodavo kepėjas, liesas ir aukštas, iki kelių 
nutįsusiomis rankomis, šnekučiuodavosi su gyvento
jais, juokdavosi ir kikendavo. Iš gretimo namo išbėgę 
vaikai tai ant laiptų karstydavosi, tai patvoryje 
krapštydavosi, o kartais ir kiemo grindinio akmenis 
lupdavo lauk ir kažką statydavo, kol jų motinos ne
išeidavo iš skalbyklos ir nepradėdavo bartis.

(Bus daugiau)
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Kennedy kartoja...
(Atkelta iš 1 psl.)

si norėjo valdyti karo ir vi
daus reikalų ministerijas. Da
bar atnaujintas spaudimas su
sitarti.

Princas Phouma. Jis laiko
mas neutralistu ir jį remia 
Amerika. Jis turėtų būti nau
jos vyriausybės ministeris pir
mininkas. Su jo kandidatūra 
sutinka ir komunistai. 60 me
tų amžiaus, komunisto princo 
giminaitis. Mėgsta puoštis eu- 
ropietiškais drabužiais, dažnai 
lankosi Paryžiuje ir Šveicari
joje. Išsimokslinęs Paryžiuje. 
Jo žmona parncūziškos kilmės 
ir žinoma dabita. Valdo dide
lius bankus. Buvo ambasado
rium Prancūzijoj. Po karo į 
politinę veiklą grįžo 1951 me
tais.

Princas Souphnouvong. Aris
tokratų kilmės, komunistas, 
nors save laiko tik marksistu, 
Žinoma, jog studijuodamas Pa
ryžiuje bendradarbiavo su ko
munistais. Dabar eina penkias
dešimtuosius metus. Grįžęs iš 
Paryžiaus dirbo kaip inžinie
rius. Visą pokario metą suki
lėlių eilėse kovojo prieš pran
cūzus. Buvo sužeistas, bet jį 
išgelbėjo komunistinio šiau
rės Vietnamo sukilėlių vadas 
Ho chi Minh. 1954 m. koalici
nėj vyriausybėj buvo planavi
mo ministerių. Dabar Laos ko
munistinių sukilėlių faktinis 
ar dvasinis vadas. Pabrėžda
mas medžiaginių vertybių pir
menybę, namų palangėse augi
na ne gėles, bet daržoves, tuo 
išsiskirdamas iš kitų Laos di
dikų.

Princas Ouin. Antikomunis- 
tas, dabartinis karališkosios 
vyriausybės ministeris pirmi
ninkas. Jo protėviai dalį kraš
to valdė prieš 700 metų. Dabar

įpusėjęs penkiasdešimtuosius 
j metus, išsimokslinęs prancūzų 
j mokyklose. Medžiotojas, buvęs 
sportininkas. Išaugino 7 sūnus 
ir 3 dukteris. Ministerių pirmi
ninku paskirtas 1960 metais. 
Priimdamas pirmininko parei
gas pareiškė, jog tuo darbu no
ri išsaugoti savo giminės tra
dicijas.

Dabartinėje padėtyje visi 
trys Laos princai yra bejėgiai, 
nes juos iškelia ar žlugdo sve
timos jėgos.

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

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

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR , 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBE.

PKECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated)
EDVARDAS UL1S, sav.

HELP VVANTED -- VYRAI

K E A L ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

C L I C K E R 
OPERATOR

TURI BOTI PATYRĘS
Valandos: nuo 8 ryto iki 4:30 

po pietų.
Kreiptis —

The Scholl Mfg. Co.
213 W. Schiller St.

prie Wells St. (1400 North)

Prie parko 7 metų, 4 kamb. mūras 
su augšta pastoge. Garažas,-$20,200. 
(> kamb. didelis namas. Naująs šil
dymas. Arti 71st ir Western. $15,900. 
2-jų butų namas. 7 ir 3 kamb. Nau
jas šildymas. Alumin. langai. Gara
žas. $17,200.
Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo
dernus namas. Alyva šildymas. Ga
ražas. $12,900.
žavus 5% kamb. mūras. Karpetai. 
alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara
žas. $22,600.
Ar svarbu kaina? Tik $36,800 už mū
ro namų ir taverną. 4 butai. Geras 
biznis. Gera vieta.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
alyva šildymas. $22,000.
Didelei šeimai D kamb. mūras, ir 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $28,000.
S-jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
švarus namas, puikus pirkinys. 
$17,000.
Tik 2-jų metų, 5 % kamb. mūras. 
Sausas rūsys. Alumin. langai. $19,- 
900..

3-jų butų mūras. Garažas. Reikalas 
parduoti; žema kaina. S26.200.
Vienų metų liuksus 6 kamb. mūras 
ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga
ražas. $27,000.
Platus lotas ant kampo ir mūro ga
ražas Tuojau parduoda už $5,000.
5 butu mūro namas. Alyva šildymas. 
$6,000 pajamų ir mažos išlaidos. 
$32,500.
5% kamb. mūro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta. Gražus. 
$17.900.
4 butų mūras. Naujas alyva šil
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan
gai. Garažas. $45,900.

lĮž aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

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

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

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

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

♦ ♦ <• ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-i _ . „
P R O G O S — O P P O R T U N I T J E S

Tiesioginiai Iš Savininko — 9-MILE TAVERN 
Įruoštas ištisiems metams, sėkmingas biznis. Apima .masalų (b ai t) 
parduotuvę, modernišką namą — 3 miegamieji, salionas, virtuve. 
Šokiams salė, kabinos, beisbolo parkas. Netoli gražaus Sawyer 
ežero ir Highway 55.

Tik 40 mylių į šiaurę nuo Shawno, Wisconsin.
Vienintelė pardavimo priežastis — savininkas išeina pensijon. 

Pilna Biznio ir Nuosavybės Kaina: $29,975 Plūs Inventorius 
RAPHAEL KIELCHESKI, savininkas 

White Lake, IVisconsin Skambinti: Pickerel, Wisc. 2536

Mūrinis C kamb. Octagon. 2 bl. 
nuo Maria High ant Fairfield gat
ves, 3 mieg., garažas, nauji kilimai, 
30 p. lotas. $20,500.

Mūrinis 2x4j£ ant Mozart prie 71, 
tik 10 metų, 1 kamb. rūsy. Skubiai 
už $37,800.

Mūrinis 5 kamb., naujas gazo šild., 
originalus medis, prie susisiekimo ir 
krautuvių, $16,250.

KAIRYS REALTY, 2501

Medinis 1*6 aukšto (5 ir 3 viršuj) 
pilnas rūsys, virš 30 p. lotas, mo
dernizuotas vidus, $14,900.

Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara
žas, naujas gazo šild., 30 p. lotas, 
moderni vonia, kabinetinė virtuvė, 3 

i blokai nuo bažnyčios ir mokyklos, 
skubiai už $19,500.

Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 
■ nauja virtuvė, aptvertas kiemas, ge- 
1 ras šild. ir plasteriai. $11,200.

W. 69fh ST. HE 6-5151

LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT
5W»ISr%A,SSSS^,S ftSt
geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp vh-Tuje 
butas - $8,000 Labai gerą vieta dėl motei ir Night Club, nebrlngFal

t-> -i, Gausite 2 3% investavę į pirmus mortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajone.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675

PRIE MAROUETTE PARKO
S-jų butų mūr. 6 — 5—3 kamb. 

Alyva - karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių pajamų ir 
savininkui butas. Gago Parke. 
$27,900.

Pajamų namas — 5% ir 3 kamb. 
7 meti} senumo. Keramikos plytelių 
vonios. $100 mėn. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 64-os ir Pulaski. 
$25,900.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti 62-os Ir Mozart. $28,900.

2-jų aukštų mūr. 4, 5 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Mėn. pajauni $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $81,500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

MAROUETTE PARKU
81-a ir Mozart. mūr. bungalovv, su 

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

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

Dėmesio! Prie šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas ■— 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28,500.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19,500.

VAINA REALTY
6540 S. YVESTERN AVĖ. 

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

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

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

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

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

A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th SI. RE 7-8399

Paremkime kovą už 
Lietuvos laisvę

Dešimt JAV Kongreso narių- 
senatorių ir kongresmanų—sa
vo rezoliucijomis reikalauja Pa
baltijo valstybių bylą perduoti 
į Jungtines Tautas. Kiekvieno 
sąmoningo ir geros valios lie
tuvio pareiga yra asmeniniu į- 
našu Lietuvos išlaisvinimo pas
tangas paremti.

Americans for Congressional 
Action to Free the Baltic Sta
tes vykdomasis komitetas išlei
do ir visoje Amerikoje pasklei
dė 30,000 informacinių lapelių. 
Taipgi 140-čiai pačių didžiųjų 
Amerikos dienraščių išsiuntinė
jo laiškus ir aprūpino juos ati
tinkama literatūra, prašyda
mas kovą už Pabaltijo valsty
bių laisvę paremti. Birželio 21- 
22 d. rezoliucijų pravedimo rei
kalu Washingtone lankysis Jun 
gtinė Baltų delegacija. Planuo
jama tolimesni informacinės li
teratūros leidimai.

Visi tie darbai, kad ir labai 
taupant, reikalauja daug pini- 
nių išteklių.

Mielas lietuvi, paremk šią 
konkrečiais darbais ženklinan
čią kovą už Lietuvos laisvę. Ne 
atidėk rytojui — šiandien pat 
siųsk didesnę ar mažesnę auką 
komiteto iždininkui šiuo adre
su:

G. A. Petrauskas, 3442 Ma
dera Avė., Los Angeles 39, Ca- 
lifomia.

Finansų komitetas, dr. P. G. 
Pamataitis, pirm., J. Ąžuolaitis, 
V. Kazlauskas, L. Lašas, K. 
Liaudanskas, J. Motiejūnas.

PADEGTI NAMAI
Gaisro apdraudimo kompani

jų tarybos Chicagos rajono ve
dėjas C. Green praneša, kad 
pernai 50 nuosavybių buvo pa
degta, norint už nuostolius iš
gauti apdraudą.

Kas- tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

UETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAUOJE:

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

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

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PCBLIO
4259 So. Maplevvood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
Per 4 m. galite išmokėti šią nuo

savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

' A. Norkus Real Estate
2405 VV. Slst St. WA 5-5030

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puiky mažai vartotę bet- 
kokios firmos nuo 1956-196! metę modelių 
garantuotę automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantiją.

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

Telef. WA!brook 5-5121

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CIANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OP FREE PARKING4 '/2%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AKinnC. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. I1<1 8 p. p.SSLKilUUJi ANTRAD. ir PENKT...................... 9 v. r. iki 5 p. p.

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

CICERO. Tik $1,000 įmokėti.
4 butai. $250 pajamų per mėnesį. 

Gazo šilima. Reikalinga remonto, už 
tad pilna kaina tik $12,500.
OLympic 6-2233 arba OLympic 2-8907

Savininkas parduoda mūrinį na
mą ■— 2 po 4 kąmb. ir 1 kamb. 
TŪsy. 1-as augštąs gazu karštu 
vandeniu apšildomas. 2 mašinų ga
ražas. Kreiptis 4340 S. Rockvvell 
St, 1-mas augštas.

4 miegamų kamb. namas. Plyte
lių virtuvė ir vonia. Šeimos kam
barys, Gazu apšild. žemi mokes
čiai. Garažas. Arti mokyklos ir 
krautuvių. PRospect 6-5673.

HELP VVANTED — MOTERYS

NURSES — .REGISTERED
Alt shifts. Good working condi- 
tions. Apply Director of Nursing

ENGLEYVOOD HOSPITAL 
6001 S. Green St., Chicago

Reikalingos moterys dirbti virtu
vėje ir švarinimo darbui. Nuolati
nis darbas, 40 vai. savaitė. Pensi
jos planas. Atostogos ir kiti prie
dai. Kreipts į Personnel Depart
ment, nuo pirmad. iki penktad, 
tarp 8:30 v. r. iki 4 p. p. LITTLE 
Comptany of Mary Hospital, 2800 
W. 95 St. Reikalinga kalbėti ir 
skaityti angliškai.

Medinis namukas, 3 miegamieji, 
gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

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

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

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

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: S— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

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

5. Medinis 4 butų namas: 4—3— 
2—2. Tik $12,500.

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

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

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

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

OL 2-9589

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

CICERO APARTMENTINIS. 
BARGENAS. 5 vienetai. Pajamų 
$395 per mėn. Puse bloko nuo 
22nd. St. Geram stovy. Nupigintas 
nuo $37,000 iki $32,900. Įmokėti 
$8,000. SVOBODA, 6013 Cermak

Road, Cicero, OLympic 2-6710, 
BIshop 2-2162.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
aes jis plačiausiai skaitomas J’jta 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos.

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mur. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių. Į 
kainą įeina visi baldai. Iš namo 
$68 6 mėn. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK $18,500
5 ir 3 kamb. mūr. namas prie 

Maria High School. Gazo šiluma. 
Garažas.

$335 MĖN. PAJĄMV
6x4 kamb. mur. šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 
Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas: viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys rūsyje. 
$380 men. pajamų. Kaina $43,000.

6 KAMB. MŪR. BUNGALOVV 
, Arti bažnyčios ir mokyklos Mar-

i ąuette Pk, Gazo šildymas. $18,000. 
VASARVIETE

Su baru ir restoranu Beverly Sho
res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry
no j metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5*6 (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasirinK. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Remkit dien. “Draugę” Remkit dien. “Draugę”

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY B OS 
tikslams skirtus pastatus, 
architektas atlieka planavimą 
PAGAL Jūsų PAGEIDAVIMĄ

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 0-5531 ,
- - ...

fl. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar 
ba dedamo naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-coated) su fiber-asphaltu, I 
m. garantija. Dedamo naujas “cop 
per-alloy” rinas — “gutters”; niekat 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kai] 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko 
“Tuekpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau 
sios kainos. Darbas garantuotas. At 
dara dieną ir naktį bei sekmadie 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

HELP VVANTED—VYRAI IR MOTERYS

PONTIAC OSTEOPATHIC HOSPITAL
PONTIAC, MICH.

New 406 bed hospital cxpansion program just being completed. This 
beautiful hospital is iocated 20 miles north of Detroit in Michigan’s 
vacation and ręsoirt land of lakęs.

Immediate Openings in the Following:
* REGISTERED' NURSES
3S4.79-S560.14 depending upon ąualifications and experience.

Supervisors, I-Iead Nurses, Medical Nurses 
(All 3 shifts in all departments open)

* LICENSED PRACTICAL NURSES
$3S4.79-$560.14 depending upon ąualifications and experience; all 
3 shifts open.
June graduates (graduate school of nursing pending statė board 
oxamination); $10 shift differential for all employes working 3 to 11 
p.m. and 11 p.m. to 7 a.m.

* 0R PERSONNEL 
MEDICAL TEGHNOLGGISTS

(Malė or Female)
Registered A.S.C.P., A.M.T., or ąualified experience

Excellent \vorking conditions, 2 weeks’ vacation with pay after 1 year, 
3 weeks after 5 years, siek leave, meals at cosit, free coffeo breaks, 
employes’ discount, Blue Cross and Blue Shild participation, many 
other l'ringe benefits.

E.vpcricnced Personnel Contact:
PONTIAC OSTEOPATHTC HOSPITAL 

47 *6 North Perry Street 
Pontiac, Michigan 

Attention: Personnel Director 
Phone: FEderal 8-7271

i1
I
I
i
i

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockvvell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westem Avė.,
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-S447

LAPKUS BUILDERS, INC. j
_ Statome įvairius pastatus. Dar- J» 
«bas atliekamas labai sąžiningai, s 
g vartojant geriausias medžiagas, a 
S Turime dar keletą sklypų Chicag-oj. > 
« 6440 SOUTH PULASKI RD. S
g RE 7-6630 .arba LU 1-0400 fe?

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

dUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų Išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, niinois

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

CONSTRUCTION C0.
(REZIDENCINIAI, 
jKOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, Hl,
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai

nos visiems prieinamos.
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiBiiimiiiiiiiiii



MŪSŲ KOLONIJOSE
Putnam, Cotin.

Seselių darbai remtini
Lietuvių bendruomenėje Ne

kaltai Pradėtosios Marijos se
serų vienuolija varo didelį reli
ginio ir tautinio darbo barą.

Labai išgarsėjusios mergaičių 
vasaros stovyklos yra ryškūs 
gero ir labai reikalingo auklė
jimo pavyzdžiai. Šiandien būtų 
sunku įsivaizduoti tą baisią tuš 
tumą, jei tų stovyklų nebūtų 
buvę arba jų nebebūtų.

Jos buvo įmanomos, kad yra 
pasišventusių seselių ir, kad y- 
ra šiokios tokios medžiaginės
sąlygos tokioms stovykloms į- negalima laikyti senelių, reika- 
vykti. j lingu medicininės pagalbos. Vie

Rami, rūpestinga ir uoli se-! nuolijos rėmėjų organizacija i-

;mėjų seimas bandys konkreti
zuoti jau ilgiau dėstomus pla- 

inus. Seimo žodis bus svaresnis 
telis lietuvių kalba vaikams žur ir idėjos kūnu greičiau taps, kai 
nalas atkeliauja į tas vaikų tu- Į jis tars nutarimus paremdamas 
rinčias šeimas, kurios dar bran 1 ir tam tikra pinigine ar ir pasi- 
gina gimtąjį žodį. Eglutės tik- žadėjimų suma planams vykdy- 
rai nebebūtų, jei jos redągavi- ti.
mo, administravimo ir viso lei-1 Svarbūs darbai didesne talka 
dimo naštos neneštų ta pati, darosi lengvesni. A. Saulaitis 
vienuolija. '

Kanados lietuviai taip pat E. Chicago, Ind.
PAMINĖTA MOTINA

gausiai pasinaudoja sėkmingais 
tos vienuolijos seserų darbais 
Toronte ir Montrealyje.

Būtini patobulinimai

Dabartinės senelių namų pa
talpos prie Putnamo tinka tik 
nedideliam skaičiui. Be to, jose

selių globa jų amžiaus prieblan 
doje yra kitas darbo baras. Lie 
tuviams seneliams mieliau karš 
ti lietuviškoje aplinkoje. Reikia 
didelės seselių aukos varginan
čiu darbu puoselėti senųjų, kar 
tais jau kitur nebereikalingų,

masi iniciatyvos statyti erdvius 
ir labiau senatvės globai pritai
kytus ark. Matulaičio vardo na
mus su ligonine.

Vienuolija turi kvalifikuotų 
seserų tokiems darbams namuo 
se - ligoninėje vadovauti. Kan-

buvimą. Kad ir labai ribotam dįdatų į juos yra dabar; jų bus 
skaičiui, tačiau reikėjo gerada
rių paramos sudaryti sąlygas 
tokiems senelių namams būti.

dar daugiau ateityje. Juk nie- “MotuIė Paviliojo”. Novelėj, 
kuri parašyta prieš 1-mąjį pa
saulinį karą, vaizduojama caro

kas iš dabar sveikų, darbingų 
ir smarkiai begyvenančių neži- 

Ten pat Putname, Conn., di- no, kaip prislėgs senatvė, nega- laikli Uetuvi^ gyvenimas. Įsce- 
deliu ryžtu padedama mokslei- j lavimai ir kur teks rasti tikrą-:nlzavimas »erai n- rūpestingai 
vėms ir studentėms prieinamo- I globą ~
mis sąlygomis siekti mokslo,
drauge būnant ir organizuoto
je lietuviškoje aplinkoje, net 
galint mokytis lituanistinių da
lykų už tai gaunant mokslo kre 
ditus aukštesniojoje mokykloje 
ir kolegijoje.

! paruoštas, vaidintojai savo ro- 
Ateityje tokiai svarbiai įstai- i ^es Sera^ atliko, scenos vaizdas 

gai išsilaikyti, be abejo, padės ir dekoracijos buvo tinkamos 
ir valdžia, tačiau namai turi ir ^rai derinos prie turinio, 
būti pastatyti pačių lietuvių. Neaišku, kodėl ruošėjai pasirin 

Čia reikia rimtos visų talkos. ko tokią novelę, kurios turinys 
Ne mažesnis rūpestis yra ir šiems laikąms nelabai tinka- 

> jaunimo stovyklavietė. mas, o ypač tiems, kurie Lie-

Dr. J. Jachimczyk mano, kad 
H. Marshall, 52 m., agrikultūros 
pareigūnas ne nusišovė, kaip buvo 
tvirtinama, bet buvo nužudytas. 
Tyrimai pradedami ryšium su iš
kilusia prekybininko Estes byla. 
Manoma, kad dėl Marshall mirties 
gali būti kaltas Estes. Marshall 
nušautas prieš .metus.

Lengva suprasti, kad auklėti, ’ Ligi šiol mergaičių stovyklos 
užimti, išlaikyti tvarkingame ke vyksta vienuolyno sodyboje ir 
lyje ir dar dominti lietuviškai- 1 mergaitės talpinamos visur, kur 
siais reikalais jaunimą ne visa-' tik galima. Bet dar sėkminges- 
da taip paprasta. Bet putnamie niam tų stovyklų auklėjimo dar 
tės seserys savo aukos ligi šiol bui reikia savos stovyklavietės, 
nesigailėjo ir tam reikalui. i kuri galėtų tarnauti ir kitiems

Putname. išeina gerų knygų, j artimiems lietuviškojo gyveni- 
įvairių tautinio ir religinio tu- ■ mo reikalams: sąskrydžiams, 
rinio spaudinių ir iš ten vienin- Į kursams, organizacijų stovyk

loms ir t.t.
Ta pati rėmėjų vadovybė, pa

laikoma tuos darbus branginan 
čių tautiečių, ryžtasi pradėti 
moderniškos stovyklavietės kū
rimą.į
Kiekvienas gali pridėti savo dalį

Prie tų svarbių religinio ir 
tautinio gyvenimo darbų didžiau 
šią dalį prideda pati vienuolija: 
kiekviena seselė tam reikalui 
atiduoda savo laiką, jėgas, išsi
lavinimą, gabumus ir gyvenimą.

Kita, jau lengvesnė dalis ten
ka tais reikalais besirūpinan
tiems atlikti; sudaryti sąlygas 
darbus vykdyti. Tai įmanoma 
pinigine parama.

Gegužės 27 d. Putname įvyk- 
siąs NPM seserų vienuolijos rė-

WESTWOOD LIQUORS
2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951

★ * OTARD, prancūz. konjakas .... ................. $5.00

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 ........... $1.75

*★ CHIANTI, Italijos stalo vynas, kvorta.. $1.15

★ ★ Reserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc.
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne ---$5.49

BALERINA (šokanti) Olandijos aprikosų likeris,
butelis žemiau savikainos ........  ..........$7.39

★ ★ LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute
lių dėžė ................................................................ $5.10

SLIVOVICE (SLYVINĖ) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof......................... ............................. $5.39

★ * Prancūzijos likieriai, cherry ir blackberry 4/5 $2.89

★ ★ VODKA WYBOROWA, Lenkijos degtinė
100 proof, 4/5 .................................................... $5.00

Prie čia pažymėtų kainų taksai priskaitomi atskirai. Siame 
skelbime yra Išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net. 100 metų senumo. Užsakant didesnį kiek) 
pristatomo j namus. ALEKSAS ŠTM.KCNAS (Joniškietis)

East Chicagos, Ind., lietuvių 
kolonijos ALB vadovybės pas
tangomis gegužės 13 d. buvo 
suruoštas motinos dienos minė
jimas, kuris prasidėjo šv. Pran 
ciškaus lietuvių parapijos baž
nyčioje pamaldomis ir baigtas 
iškilmingu aktu parapijos salėj. 
O. Krikščiūnienė - Petrauskai
tė, iš Chicagos, III., buvo tos 
dienos pagrindinė kalbėtoja. 
Jos paskaita neilga, įdomi, tu
rininga ir gerai paruošta. Po 
paskaitos, lituanistinės mokyk- 
klos mokiniai, pašoko tris tau
tinius šokius ir suvaidino Laz
dynų Pelėdos įscenizuotą nove-

Astronautas John Glenn taip 
pat buvo susirūpinęs, kai buvo 
nutrūkę ryšiai su astronautu Car
penter. (UPI)

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAUDAI

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 Iki 
9:80 vai ryto. Vakaruškos pirrnad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

7159 So. Maplewood Avė., 
Chicago 29, IU.

1*1. J. ?

i fili letili ulini fui mi limitu iimiiiiilllliit: I
TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $8.0A, 
už dirbtuves darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinšs lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. C9th St. II a. PK 6-1003

iillllllllltllllllllliilllllllllllllllllllilllllllin

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

A. + A.

JONUI MACKUI
jsavo žemės kelionėje per anksti suklupus, žmoną’ 
MARCELĘ ir mūsų mielus bičiulius jo sūnų ALGI- 

iMfiNTĄ ir marčią DALIĄ nuoširdžiai užjaučia ir kar- 
|tu liūdi

A. ir T. Antanaičiai, D. ir VI. Būtėnai, 
L. ir J. Vaičiūnai, St. Daunys.

tuvos gyvenimo nepažįsta.
J. Ervydis

Portland, Oregon
Kolonijos veikla

Amer. Liet. B-nės Portlan- 
do apylinkė susilaukė mielų sve 
čių iš Seattle, Wash. Tai prof. 
Rafaelis Sealey su žmona Dan
guole Sadūnaite-Sealey. Susi
rinkimas įvyko VI. Juodeikos 
bute, praeitą sekmadienį. Prof. 
Sealey visus nustebino paskai- 
tydamas paskaitą lietuviškai, ir 
dar kokia tema, — iš lietuvių 
tautosakos.

Prof. Sealey būdamas anglas 
taip gražiai išmoko lietuviškai, 
kad ne retas paklaustų, iš ko
kios parapijos Lietuvoje jis e- 
sąs kilęs.

Portlando lietuviai įsijungia į 
laiškų rašymą dėl Baltijos val
stybių išlaisvinimo, o taip pat 
rudeniop rengiasi suruošti Mai
ronio minėjimą.

A. -f- A.
JONUI MACKUI mirus, 

velionies žmonai, sūnui, plunksnos bičiuliui, 
Algimantui Mackui ir kitiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Kaze ir Kazys Bradūnai 
Nijolė ir Aloyzas Baronai tęI

A. + A.
JONUI MACKUI mirus,

r
jo žmonai Marcelei ir sūnui Algimantui su 

šeima gilią užuojautą reiškia

Sabaliauskų šeima

“MATER ET MAGISTRĄ” 
ENCIKLIKOS ĮTAKA

Švenčiant metinę sukaktį nuo 
enciklikos “Mater et Magistrą” 
išleidimo, Vatikano radijas pa
žymėjo, kad šios enciklikos įta
ka siekia toli, ji sujudino net 
ir nekatalikų pasaulį. Be kitų, 
vienas iš pirmųjų jos pasirody
mą sveikino protestantų teolo-' 
gas dr. R. Niebuhr, pasakyda
mas: “Aš manau, kad katalikų 
Bažnyčia socialinių nuostatų sri 
tyje yra pažangesnė už Ameri
ką”. Enciklikos pasirodymą 
sveikino Amerikoje leidžiamas 
žurnalas “Protestant”. Šią en
cikliką kelis kartus citavo Jung 
tinių Tautų Ekonominė ir So
cialinė taryba savo posėdžiuo
se Genevoje. Parlamentarų su
sirinkimas Strasburge, apimąs 
šešias tautas, nubalsavo pa
skleisti plačiau tą enciklikos da 
lį, kuri liečia ūkiškai pažengu
sias ir atsilikusias tautas. Ta 
enciklika buvo įteikta kiekvie
nam Britų parlamento nariui ir 
kiekvienam britų unijų nariui. 
Net musulmonų laikraščiai en
cikliką palankiai komentavo. 
“New York Times” išspausdi
no visą enciklikos tekstą išti
sai, pažymėdamas, kad jos pa
grinde yra humaniškumas, ta 
“stiprioji popiežiaus charakte
rio žymė”.

A. -j- A.

JONUI MACKUI mirus, 

reiškiu nuoširdžią užuojautą žmonai, sūnui

ir giminėms.

Stepas Sodeika

A. • A.
JOHANNA KASMAUSKAS (po tėvais Mantrimas)

Gyveno 1528 South 49th Avenue, Cicero, Illinois.
Mirė geg. 25 d., 1962 m. 4:45 v. p.p., sulaukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilusi iš Tauragės apskrities, Šilelių 

karno, Amerikoje išgyveno 57 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdme vyras Adam; dvi dukterys: 

Bernice NorrisirAnna Krusza; žentai: Leonard Norris ir 
John Krusza; anūkė Lorraine Crowe ir jos vyras Robert; 
proanūkas Robert; pusbrolai Bronislovas ir Boleslovas 
Kelpšai; švogerka Marcijona Kelpšas su šeima — kun. 
Frank ir kun. Anthony Kelpšai ir kiti giminės ir pažįstami.

Priklausė Dievo Motinos Sopulingosios draugijai; buvo 
Šv. Kazimiero Akademjos rėmėjų, Tėvų Marijonų rėmėjų, 
Apaštalystės, Gyvojo ir Amžinojo Rožančiaus dr-jų narė.

Kūnas pašarvotas Vance laidojimo koplyčioje, 1424 So. 
50th Avė., Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks antrad., geg. 
29 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą; po pamaldų laidojama Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame gimines ir draugus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentai ir visi kiti giminės.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, Tel. OL 2-5245.
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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. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

.h F. EUDEIKIS

O
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South Caiifornia Avenue

___ Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėlea iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

MAŽĖIKA&Ė¥ANS
6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

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

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

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

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

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

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

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi
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X Lietuvių organizacijų at
stovų susirinkimas, kuriame 
bus smulkiau aptarta Chicagos 
miesto 125 m. sukakties prog
rama, šaukiamas gegužės 31 d., 
ketvirtadienį, 7:30 vai. v. Jau-

X JAV Lietuvių Bendruome
nės CV Informacijos komisijos 
nariai (J. Vaičiūnas — pirm., 
V. Zalatorius — sekr., Stt. Dau
nys, Alb. Valentinas ir kiti) 
planuoja vykti į LB Tarybos 
sesiją, įvykstančią birežlio 2— 
3 dienomis Clevelande, susipa
žinti ir lietuviškajai visuomenei 
pristatyti Tarybos darbus ir 
Bendruomenės kelius.

X Kęstutis Zapkus, gabus ir 
darbštus jaunuolis, prieš porą 
metų baigęs studijas Chicagos 
Meno Institute ir Chicagos uni-nimo Centre. Visos organizaci

jos prašomos paskirti savo at- ■ versitete, bakalauro laipsniu dai 
stovus. Atskiri pakvietimai ne- liajame mene ir už ypatingus 
bus siuntinėjami. gabumus tapyboje gavęs pirma

X Lietuvių Fondo valdyba, eįję stipendiją studijoms tęsti 
pirmesniuose savo posėdžiuose i Europoje, šiuo metu baigia dvie 
aptarusi fondo teisinius, admi- jų metų studijas ir asistentavi- 
nistracinius bei atskaitomybės mą Syracuse universitete, kur 
klausimus, sekantį posėdį pa- |,gaus magistro laipsnį, 
skyrė fondo metinės veiklos ! Lietuviai Skautai Akademi- 
planui aptarti ir priimti. Planą kai biržeiio 16 . 27 dienomis, 
vykdant daugiausia dėmesio mošia Kęstučio Zapkaus dai-

Kun. St. Yla, geg. 12 d. pašventinęs vienuolyno kapines Putname, Conn., ant pirmojo kapo beria 
žemės žiupsnį. B. Kerbelienės nuotr.

Chicagos žinios
NAUJAS KARIUOMENĖS 

VADAS
PERMOKĖJO IR PATS 

UŽDIRBO

Lt. gen. John Waters atvyk-! Jungtinių Amerikos Valsty- 
sta pirmadienį užimti Chicagos j b-g £ederaliniame teis
rajono 5-sios armijos vadovy-; mg bandoma įg Ronald Lorenz 
bę. Prieš tai jis yra buvęs ko-1 gautį $22 250 Prie§ penkis me. 
mandieriumi Frankfurte, Vo-, tug jig Raip civilig dirbo karei.

į vių atleidimo iš tarnybos cent
re, jiems išrašydamas apmokė-

„ . ...................... ... ijimo čekius. Jis padidino 40 as-Balandzio pirminiuose rinki- J ,, . . „
o ooo C, • i menų atlyginimo čekius $11,-muose 3,228 balsai buvo atiduo' , . . . 7 ’125 sumoje, iš kurių į 30 kise-

kietijoje.

KUR DINGO KANDIDATAS

ti respublikonų kandidatui į Il
linois valstybės senatorius Mau 
rice Fink. Jis buvo renkamas 
31-ame distrikte. Niekas nega
li surasti minimo kandidato ir 
pradedama manyti, kad iš viso 
tokio asmens nėra. Respubliko

nių pateko $6,786. Valdžia iš jo 
nori išgauti dvigubą atpildą.

JAU LAIKAS NAUDOTI 
VĖSINTUVUS

Iš Motorola kompanijos san-
nai turės pasiūlyti kitą kandi-' dėlio, 65Q N Pulaskij pavogtas 
datą tai vietai lapkričio rinki-I sunkvežimis su 216 oro vėsin- 

1 tuvų. Vėsintuvai įkainuojamimuose.

teks skirti fondo narių bei lėšų 
vajaus pravedimui. Teks kreip
tis asmeniškai ir laiškais į at
skirus asmenis ir organizacijas, 
kviečiant įsijungti į Lietuvių 
Fondą pilnateisiais nariais. Vie 
nai fondo valdybai tas darbas 
būtų neįmanomas atlikti. Ypa
tingai bus vertinga Lietuvių 
Bendruomenės talka. Per jos 
organizacijos aparatą bus gali
ma pasiekti visų lietuviškųjų 
kolonijų gyvuosius lietuvius.

X Algirdas ir Vanda Žemai
čiai geg. 12 d. susilaukė duk
relės Ritos Vilijos, kuri vakar, 
sekmadienį, buvo pakrikštyta 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. Krikšto tėvais bu
vo Adomas Viliušis ir Izolina 
Pečaitienė iš Detroito. Žemai
čių šeima jau augina sūnų Alek 
sį ir dukterį Mariją Birutę. 
Krikšto sakramentą suteikė 
kun. V. Bagdanavičius.

X Birutė Kapočiūtė ir Leo
nas Pabedinskas birželio 23 d. 
sukurs lietuvišką šeimą. Jų san 
tuoka bus palaiminta Bostone, 
kur gyvena jaunosios tėvai M. 
ir J. Kapočiai, Liet. Enciklope
dijos leidėjai.

X šv: Kryžiaus lietuvių pa
rapijos karnavalas bus pradė
tas birželio 1 d. vakare ir truks 
iki birželio 10 dienos. Karnava

lės darbų parodą. Paroda vyks 
Jaunimo Centre.

Po savo dailės darbų parodos, 
Kęstutis Zapkus išvyksta į Eu
ropą gilinti studijų dailėje ir 
meno istorijoje, čia jis išnau
dos prieš du metu gautąją sti
pendiją. Pažymėtina, kad Kęs
tutis yra skautas akademikas 
ir būdamas Syracuse universi
tete, toli nuo lietuviškojo jau
nimo, su juo ryšių nenutraukė.

X Muz. Antano Nako forte- 
piono studijos mokiniai ruošia
si savo metiniam pasirodymui, 
kuris įvyks birželio 10 d., sek
madienį, 3 v. 30 min. p., p. Jau 
nimo Centre.

Dabartiniu metu studijoj mo
kosi 45 mokiniai įvairaus am
žiaus: jaunimas nuo 7 metų ir 
suaugę. Daugumą mokinių su
daro jaunimas, kurių tarpe yra 
labai talentingų asmenų. To
kiam metiniam pasirodymui 
mokiniai paruošiami labai kruo 
pščiai, tad koncertas žada būti 
įdomus visiems, kuriems rūpi 
mūsų jaunimo muzikinė pažan
ga. Koncerte girdėsime Mozar- 
to, Beethoveno, Chopino ir lie
tuvių kompozitorių kūrinius vie 
nam ir dviem fortepionams.

X “Vilnis”—komunistų laik
raštis. Oficialus kongreso Wa-

Chicagoj ir apylinkėse
LIETUVIŠKAS KRYŽIUS
PARTIZANAMS ATMINTI

Kaip jau buvo anksčiau pra
nešta, norima pastatyti pamin
klą - lietuvišką kryžių Sibiro 
tremtiniams ir visiems už Lie
tuvos laisvę žuvusioms pagerb
ti, Portlande, Oregono valsty
bėje, netoli Ramiojo vandeny
no ir tam reikalui sudaryti ko
mitetai. Garbės komitetas: 
vysk. V. Brizgys, gen. kon. dr. 
P. Daužvardis, Leonardas Šimu 
tis, prel. M. Krupavičius, kun. 
dr. J. Končius, J. Bačiūnas, J. 
Jasaitis, kun. Pr. Baltrūnas, ir 
prof. VI. Juodeika.

Projektui paruošti komisija: 
inž. archit. J. Mulokas—pirm., 
V. Adamkevičius, inž. J. Jur
kūnas ir prof. A. Varnas.

Partizanų ir tremtinių kan
čioms aprašyti komisija: St. 
Daunys — pirm., VI. Butėnas, 
inž. J. Miklovas, Levas Prapuo 
lenis ir J. Rimašauskas.

Spaudos ir inform. komisija: 
jkun. dr. J. Prunskis — pirm., 
B. Babrauskas, Aldona Daukus, 
P. Dirkis, A. Gintneris, V. Kas
niūnas, Loreta Kaselytė-Kassel,

Lilija Vanagaitis, J. Vaičiūnas 
ir J. Vaidelys.

Pinigų telkimo komisija: Just. 
Mackevičius pirm., J. Gry
bauskas, kun. dr. A. Juška, dr. 
P. Kisielius, Juozas/ Jeromė, 
Alg. Garolis, J. Kanius, John 
J. Evans, Alb. Repšys, Ign. Sa
kalas, Skirm. Radvila, kun. A. 
Šeštokas, A. Valonis, Eug. Vil
kas ir O. Zailskienė.

Vykdomoji komisija: Valeri
jonas Šimkus—pirm., Antanas 
Valonis, — ižd., Povilas Tyru
lis — protokolo sekretorius, Jo
nas Valauskas — iždo sekreto
rius, Ida Valauskienė ryšių sek
retorius ir Justinas Mackevi
čius ir Juozas Grybauskas — 
iždo globėjai.

Partizanams atminti pamink
liniam kryžiui statyti pirmosios 
aukos jau yra gautos iš trijų 
asmenų: Valerijono Šimkaus,
Juozo Rimašausko ir Jono Va- 
lausko. Jie visi aukojo po 100 
dol. Aukas jau galima siųsti ad 
resu: Standard Federal Sav
ings & Loan Assn., 4192 Archer 
Av., Chicago 32, III., Nr. 94172 
arba Rev. P. Baltrūnas, 516 W. 
įBurnside, Portland 9, Oregon.

Antanas Gintneris

IŠARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Už Lietuvos laisvę žuvu

sioms ir Sibiro tremtiniams 
prisiminti statomas paminkli
nis kryžius Portlande, Oregon, 
Švč. Marijos šventovėje. Gal 
atsirastų kilnios sielos gerada
rys, kuris vienas aukotų lėšas 
minimo kryžiaus - koplytkėlės 
pastatymui, su aštuoniomis sta 
tūtelėmis: šv. Marijos, Šiluvos, 
Vilniaus Aušros Vartų ir t. t. 
Ar gal kas norėtų užsakyti ir 
po vieną statulėlę? Kreiptis ad
resu: Rev. P. Baltrumas, 516 
W. Burnsidc st., Portland, Ore
gon. Arba — Portlande stato
mam Liet. Kryžiui sąskaiton 
No. 94172 Standard Federal 
Savings & Loan Assn. of Chi- 
eago, 4192 Archer Avė., Chica
go 32, III.

— Buv. Mažeikių gimn. 1944 
m. laida ruošia mokytojų ir mo 
kinių suvažiavimą. Kviečiami 
dalyvauti ir visi kiti anksčiau 
lankę ar baigę gimnaziją. Šuva 
žiavimas įvyks birželio 16 d. 
Hamiltone, Ont., Kanada, Auš
ros Vartų parapijos salėje. Vi
si norintieji prašomi nedelsiant 
registruotis šiuo adresu: R. Pa- 
kalniškytė-Bakevičienė, 23 He- 
witt av., Toronto 3, Ont., Ca
nada. Tel. LE 4-0192.

Į MILŽINIŠKA IŠKABA MA
TOMA IŠ TOLI

Motorola kompanijos milži
niška iškaba Michigan av. mie
sto centre sveria 160 tonų ir 
nakties metu matoma už 6 my
lių. Jos užlaikymas metams kai 
nuoja iki $80,000.

KADA LEISTINA LAISTYTI 
DARŽELĮ

Chicagos policijos galva O. 
Wilson primena piliečiams, kad 
be ypatingo vandens departa
mento leidimo žolę bei savo dar 
želį galima laistyti tiktai 5-7 
v. r; 2-4 v. p. p. ir 8:30-10:30 
v. v. Kitom valandom laistyti 
yra uždrausta ir gresia pinigi
nė pabauda.

POLICIJA VAŽIUOJA
Chicagos policijos departa

mentas turi 1,850 automobilių, 
250 motociklų ir 80 ambulansų. 
Šią vasarą policija pakeis pa
senusias mašinas, išvažiavu
sias iki 80,000 mylių, 500 nau
jų automobilių, 125 trijų ratų 
motociklus ir 40 ambulansų.

$59,400.

— Laisvė ir teisybė — tai vi
suomenės šulai. —I. Ibsen

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

Tel. 434-4GG0
ParduotuvS atdara ir sekmadie

niais.

ELECTROniCS

lo vieta: prie klebonijos, 46 st. s^ingtone išleistas leidinys
- - ... ■. d /s 4- AĄ CJ "i -I 1 TTZ-\ V, r r,n

ir Wood st. Bus įvairiausių įdo
mybių.

X Biržėnų klubas savo pava
sarinį išvažiavimą yra numatęs 
padaryti birželio 3 d. Vieta ten 
pat, kur ir praeitais metais — 
prie p. Spaičio daržo. Važiuoti 
Archer Avė. arba 79 St. Gegu
žinės pradžia 10 v. r.

X Marcelę Pakeltienę, 4417 
Artesian avė., žinomą veikėją 
ir gerų darbų rėmėją, pasiekė 
liūdna žinia iš Lietuvos, kad 
ten mirė jos brolis Jurgis Zo- 
kas. Velionis yra buvęs Ameri
koj, gyveno Chicagoj ir Cicero 
mieste. Tapus Lietuvai nepri-
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puslapyje skelbia, kad “Vilnis” 
yra lietuvių komunistų laikraš
tis. Kaip leidinys skelbia, šio 
laikraščio kai kurie svarbiausi 
pareigūnai yra komunistai, o 
kai kuriems redaktoriams buvo 
užvestos bylos, norint juos de 
portuoti iš Amerikos. Lietu
viams gėda, kad “Vilnis” bū
dama kruvinojo režimo 'Stalino 
bei Chruščiovo tarnaitė, šitaip 
niekina lietuvių vardą ir veda 
kovą prieš Ameriką, kuri juos 
priglaudė. Tame pačiame leidi
nyje yra suregistruota ir dau-

Bendruomenes Tarybos sesija

JAV Liet. Bendruomenės III- Sesija vieša, tad jos darbus 
čioji Taryba antrosios sesijos 
šaukiama 1962 m. birželio 2-3 
dienomis Clevelande.

500,000 PILIGRIMŲ 
Net pusė milijono piligrimų 

buvo atvykę į Fatimą, kur bu- 
svečių teisėmis gali sekti kiek- į vo švenčiama 45 m. sukaktis
vienas lietuvis. Visi kviečiami.

LB Tarybos Prezidiumas pasirodymo
nuo pirmojo Švč. M. Marijos i

TV-RAOIOAI -OUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

| ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

3321 S. Halsted St.- CLiffside4-5665Į

10%, 20%, 30% pigiau mokesitel 
už apdraudę, nuo ugnies ir auto-įj 

Imobilio pas
FRANK Z A P O LIS

3208% West 95th Street 
Chicago 42, Illinois

IBTel.: GA. 4-8G54 ir Gtt. 6-4339.1

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago. III-

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Ą&S&ud Savings
ant/ <£ocm ^tssoclalion

Chartered and Supervised by the United Stales Government
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

klausomai, po pirmo pas. karo Siau subversyvine veikla par
grįžo atgal, įsikūrė Skirsnemu- žYminči,i Uetuvhi 
nės miestelyje. Buvo vedęs, iš
augino dvi dukras. Paliko nu
liūdime žmoną, dukras, kurių 
viena jau ištekėjo, ir dvi sese
ris Petrę Lietuvoje ir Marcelę 
Chicagoje.

X Jonas Evaųs, 
direktorius, paaukojo 10 dol., 
užmokėdamas už laimėjimų kny- 
kutes dovanoms, kurios burtų 
keliu bus paskirstytos birželio 
24 d. Tėvų Marijonų rėmėjų ap 
skričio ruošiamame piknike Tė
vų Marijonų seminarijos sode.

GALI BŪTI SAUSA VASARA

X Mirusiųjų paminėjimo dieną 
(Memorial Day), geg. 30-tą, Šv. 
Kazimiero kapinėse, 11 vai. ryto 
Šv. Mišias atnašaus J. E. vysk.
V. Brizgys, diakonas kun- K. Veng
ras, MIC, subdiakonas kun. P. Ci
bulskis, MIC. Pamokslą sakys kun.
P. Garšva, MIC. Apeigų tvarkyto
jas (ceremonijarijus) kun. J. Pet
raitis, MIC. Per šv. Mišias giedos 
Vargonininkų choras. Kolumbo Vy
čiai, Ketvirto laipsnio ir Dariaus- 
Girėno Posto 271 nariai sudarys i ?
garbės sargybą.

Trys vietiniai AFL-CIO bra
vorų darbininkų unijos skyriai 

laidotuvių nubalsavo atmesti siūlomą al
gos pakėlimą bei naują kontrak 
tą ir išeiti streikan prieš 9 Chi
cagos rajono alaus bravorus. 
Šie bravorai per metus išvaro 
972 milijonus bonkų alaus. 
Braumeisteriai dabar uždirba 
$3 į valandą, o pilstytojai už
dirba $2.91. Senasis kontraktas 
užsibaigė geg. 1 d.

LANKĖSI VICEPREZIDEN
TAS

JAV viceprezidentas Lyndon 
Johnson pasakė kalbą Nacio- 
nalės restorano tarybos seimo 
dalyviams McCormick salėje. 
Seime dalyvauja 60,000 atstovų
ir svečių.

Darbų tvarkoje: 1) Sesijos 
atidarymas ir invokacija (kun. 
Pr. Garšva), 2) Komisijų su
darymas. 3) Sveikinimai žodžiu 
ir raštu. 4) Pranešimai — Ta
rybos Prezidiumo (pirm. St.) 
Barzdukas), Centro Valdybos 
apie Bendruomenės veiklos pla
nus bei darbus (pirm. J. Jasai
tis, J. Ignatonis lituanistinio 
švietimo, kun. St. Šantaras kul 
tūros srities, ižd. Z. Dailidka 
finansų ir kt. klausimais), Kon
trolės Komisijos aktai, Centro 
Valdybos sąmata, diskusijos dėl 
pranešimų ir išvados. 5) LB 
kultūrinė ir politinė veikla Lie
tuvos laisvės kovoje (J. Bachu- 
no, K. Drungos, dr. Alg. Nas- 
vyčio pranešimai, diskusijos, iš į 

vados). 6) JAV Lietuvių Fon
do organizavimasis ir finansai 
(dr. A. Razma, T. Blinstrubas). 
7) LB Tarybos studijų komisi
jų pranešimai. 8) LB Tarybos 
nutarimai. 9) Einamieji reika
lai. 10) Sesijos uždarymas.

Sesija pradedama birželio 2 
d., šeštadienį, ryto 10 vai. Čiur 
lionio ansamblio namuose 
(10908 Magnolia Dr., Western 
Reserve universiteto srity).
Ją globoja LB Clevelando apy 

Į linkių valdybos.
fLietuvos X 
/ knyg'4

■

■i i Vi
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Prez. Kennedy gegužės 29 d. švenčia 45 m. sukaktį. Kairėj jis ma
tyti kaip atrodė 1952 m., nominuojant Stevenson į prezidentus. 
Dešinėj 1953 m., po paskelbimo, kad jis tuokiasi su Jacąueline.

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

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

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis •ifciet. Prekyba _ ___

MILDA BUICK, INC.
907 W, 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

PIKNIKĄ

Kapiniu Lankymo Dienoje, GEGUŽES 30 d.
VYTAUTO PARKE, 115 gat. tarpe Pulaski Rd. ir Cicero Avė. 

LIETUVIŠKAS RESTORANAS, BUFETAS,
SMAGI MUZIKA ŠOKIŲ SALEJE, ŽAIDIMAI VAIKUČIAMS 

MAŠINŲ PASISTATYMAS KIEME VISAI DIENAI 50c

Maloniai kviečia

KOLUMBO VYČIŲ KARD. MUNDELEIN KUOPA No. 3024




