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Prez. Kennedy paskelbė Pavergtųjų Tautu savaite
Sovietų pavergtos tautos 

privalo būti laisvos
HYANIS PORT, Mass.— So

vietų Rusijai ir Amerikai pasi
keitus sentimentais dirbti pa
saulio taikos labui, prezidentas 
Kennedy juos papuošė prokla
macija, remiančia pavergtųjų 
tautų aspiracijas išsilaisvinti.

Liepos 14 dieną bus pradėta 
Pavergtųjų Tautų savaitė. Jos 
tikslas: pavergtiesiems ir lais
vajam pasauliui priminti, kad 
laisvė tautoms apsispręsti, ne
priklausomai gyventi yra pa
saulio didžioji brangenybė, kad 
ši šventa tautų teisė Amerikos 
yra branginama ir remiama.

Tautos, kurios po paskutinio 
pasaulinio karo buvo paverg
tos, nėra užmirštos, nors joms 
ir negalima dabartiniu metu 
padėti tą laisvę atgauti.

* Pavergtųjų Tautų savaitė bu
vo įvesta 1959 metais, Kongre
so rekomenduota ir patvirtinta. 
Ji minima kasmet tuo pačiu

nančios laisvę ir dėl jos daug 
gražių rezultatų atsiekusios.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės liepos 4 dieną šventė savo 
nepriklausomybės dieną. Sovie
tų Rusijos Chruščiovas ta pro
ga prezidentui Kennedžiui at
siuntė sveikinimus, palinkėda
mas amerikiečiams taikos ir ge
rovės. Jis taipgi savo sveikini
me nurodė, jog šiame atomo 
amžiuje taikos svarba yra di
džiausia ne tik amerikiečiams, 
bet visai žmonijai. Prezidentas 
Kennedy jam atsakė: “Pasaulis 
seniai įsitikino, jog tarptauti
nių ginčų nebegalima spręsti 
ginklais ir karu. .Užtat ir aš esu 
tos nuomonės, kad mes turime 
veikti ta kryptimi, kuri veda 
prie bendro supratimo svarbių
jų problemų. Aš tikiu į pasto
vios taikos galimybę”.

Paskelbdamas Pavergtųjų 
Tautų savaitę, prezidentas Ken-

metu — trečioje liepos mėnesio nedy priminė raudonajam des
potui, kad jo pavergtosios vals
tybės tebelaukia laisvės, į kurią

savaitėje.
Prezidentas Kennedy liepos 

5 dienos vakare paragino visuo
menę šią savaitę ko įspūdin
giausiai atžymėti. Laisvė ir tau
tų nepriklausomybė esąs šven
tas žmonijos troškimas, kurį 
reikia neslopinti, neužgniaužti 
negesinti, bet kelti, branginti ir 
ginti. Tai juk esanti laisvojo 
pasaulio pareiga. Prezidentas 
Kennedy, lankydamasis Euro
poje, ypač pastebėjęs, kad eu
ropiečių valstybės labai brangi-

jos turi natūralią teisę. Kai pa
našų priminimą pateikė prieš 
keletą metų tada prezidentas 
Eisenhoweris, Chruščiovas pa
sijuto užgautas ir pradėjo šū
kauti ir įrodinėti, kad Amerika

Rytų Vokietijos
raudonieji apšaudė

amerikiečius studentus
LUEBECK, Vokietija — 

jauni amerikiečiai studentai 
liepos 4 dieną buvo apšaudyti 
rytų vokiečių sargybinių, jiems 
fotografuojant Geležinės uždan
gos pasienį netoli Luebecko. 
Kulkos buvusios paleilstos ne
toli rytų - vakarų vokiečių perė
jimo stoties prie Selmsdorfo.

Komunistų sargybinių bu
vo apšaudyti šie jaunuoliai: 
Kirby McDonald, 17 metų, Bel- 
levue, Wash., ir John Hard- 
castle, 18 metų, Seattle. McDo
nald ir Hardcastle privažiavo 
prie vakarų Vokietijos patik
rinimo punkto ir paklausė, ar 
jie galėtų vykti rytų Vokietijon 
pasiteirauti apie valtimis susi
siekimą tarp Warenemuende ir 
Gedser, rytų vokiečių ir danų 
uostų.

Policija davė leidimą, bet 
perspėjo nedaryti jokių rytų 
Vokietijos pasienio įrengimų 
nuotraukų, priartėjus 900 jar
dų nuo kontrolės stoties. Ne
paklusus jiems perspėjimų ir 
pradėjus imti nuotraukas, rytų 
Vokietijos pasienio sargybinis, 
pasislėpęs krūmuose, pradėjo į 
juos šaudyti. Kulkos plačiai pa
sklido.

NAUJA MARIJONU VIENUOLIJOS VADOVYBĖ

Kun. Pranas Brazys, MIC,
Marijonų vienuolijos vicegenerolas

Korėja gaus JAV
grūdų

SEOUL, Korėja — Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir pietų 
Korėja pasirašė sutartį, kuria 
Amerika pristatys 200,000 to
nų perteklinių grūdų, kad būtų 
pagelbėta pietų korėjiečiams, 
nukentėjusietms nuo taifūno 
Shirley ir smarkaus lietaus.

Mirė Msgr. Casey
CHICAGO — Msgr. George 

J. Casey, 59 metų, Chicagos 
arkivyskupijos generalinis vika
ras, mirė penktadienio vakare 
Mercy ligoninėje, mažiau kaip 
po 3 valandė išsiliejimo kraujo 
jo smegenyse.

Casey, teisių žinovas, sukrito 
Šv. Vardo katedtos klebonijoje 
besikalbant su dviem kunigais. 
Rytoj šv. Vardo katedroje bus 
atnašaujamos iškilmingos gedu
lo mišios už jo sielą. Laidoja
mas Queen of Heaven kapinėse 
Hilside.

Trijų grupių
demonstracijos

TOKIO, Japonija — per 5,000 
asmenų suruošė susirinkimus 

**trijose atskirose vietovėse To
kio mietste liepos 5 dienos va
kare, protestuodami prieš nu
matytą Amerikos atominių po
vandeninių laivų vizitą japonų 
uostuose.

Prezidentas J. Kennedy

neturinti teisės kištis į kitų 
valstybių vidaus reikalus... O 
jis galvoja, kad jis turi “teisę” 
pavergti kitus.

Ar popiežius Paulius VI 
vizituos Ameriką

Senatas patvirtino
Leone vyriausybę

ROMA. — Italų senatas 133 
balsais prieš 110 patvirtino 
naują premjero Giovanni Leone 
vyriausybę, kurią sudaro visi 
krikščionys demokratai. Susi
laikė balsavimuose, kaip ir se
niau pagal susitarimą, 76 socia
listai, respublikonai ir socialde
mokratai.

Krikščionių demokratų parti
ja senate kontroliuoja 37 proc. 
vietų, o parlamente — 38 proc.

BOSTON, Mass. — Kardino
las Richard Cushing pareiškė 
liepos 5 dieną mažai esą vilties, Komunistai pasisakė prieš nau-

Kun. Juozas Vaišnora, MIC, , 
generalinis prokuratorius

ROMA. — Telegrama iš Ro
moje vykstančios Marijonų vie
nuolijos generalinės kapitulos 
pranešama, kad yra išrinkta 
nauja vadovybė, kuri šešerius 
metus vadovaus vienuolijos dar
bams. Be anksčiau paskelbto• 
vyriausiojo vienuolijos vadovo 
vysk. C. Sipovič, iš lietuvių iš
rinkti dar šie: vicegenerolu — 
kun. dr. P. Brazys, generaliniu 
tarėju — kun. A. Miciūnas, gen. 
prokuratorium — kun. dr. J. 
Vaišnora ir Šv. Kazimiero pro
vincijos provincijolu — kun. dr. 
V. Rimšelis.

Kun. Pranas Brazys, vyriau
siojo vadovo pavaduotojas, yra 
gimęs 1915 m. Balsupiuose, ne
toli Mariampolės. Baigęs Mari
jonų gimnaziją 1935 m., vyres
niųjų buvo pasiųstas studijuoti 
Romos Angelicum universitete, 
kur, padaręs filosofijos licen
ciatą, pora metų dėstė filosofi
ją Marijonų seminarijoje Kau
ne. Studijavęs Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Teologi
jos-Filosofijos fakultete, Pra
hos un-te, Čekoslovakijoje. Ku
nigu įšventintas 1942 m. gruo
džio 19 d. Vėliau studijas gilino 
Romoje, parašydamas teologi
jos ir filosofijos disertacijas ir 
gaudamas'du daktaratus. 1948 
m. išvyko į Argentiną, P. Ame
riką. Ten buvo vienas iš lietu
vių katalikų laikraščio “Laiko” 
steigėjų ir trejus metus jį re
dagavo. šešerius metus buvo 
viršininku ir klebonu, turėda
mas progą gerai susipažinti su 
sielovados darbais. 1957 m. ka-

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC,
Sv. Kazimiero provincijos vyresnysis

Kenoshos liet. par. klebonas, 
Draugo administratorius, pro

Kun. Antanas Miciūnas, MIC,
generalines tarybos narys

gas jis sėkmingai yra atlikęs 
iki šiol, jos jam bus savos ir 
ateityje. Mokėdamas gerai lie
tuviškai lotyniškai, itališkai, 
prancūziškai, vokiškai, angliš
kai ir rusiškai, galės palaikyti 
ryšius su dirbančiais Vatikane 
ir kitais žmonėmis.

Kun. Viktoras Rimšelis, nau- 
pasis Šv. Kazimiero provincijos 
vadovas, gimęs 1915 m. gegu
žės 11 d. Vilniaus krašte. Bai-

TRUMPAI 
IŠ VISUR
— Lenkų komunistų parti

jos vadas Gomulka pradėjo kal
tinti Lenkijos vyskupus, kad 
jie yra priešiški komunizmui ir 
nepritaria mirusio popiežiaus 
Jono XXIII “koegzistencijos 
idėjoms”, išreikštoms encikli
koje “Pacem in Terris” (Taika 
žemėje). Argi Gomulka nori, 
kad vyskupai “įsirašytų” į ko
munistų partiją? Jie neatliktų 
vyskupų pareigų, jei tylėtų 
prieš komunizmo išprievartavi
mą žmogaus. “Pacem in Terris” 
enciklika stipriai pabrėžia, kad 
nesantaika ir neteisybės ateina 
pirmiausia iš tokios valdymo 
sistemos, kur žmogus ir jo tei
sės yra sumindžiotos. Tai yra 
komunistinės tvarkos ir ideolo
gijos pasmerkimas.

— Belgijos užsienio reikalų 
ministeris Spaak vakar atvyko 
į Maskvą pas diktatorių Chruš
čiovą. Politiniai stebėtojai šiai 
Spaako kelionei teikia didelę 
reikšmę, Peipingui besipešant 
su Kremlium ideologiniais klau
simais.

Raudonosios Kinijos ir Sovie
tų Rusijos Maskvoje pradėta 
konferencija ideologiniais klau
simais. Peipingas ragina komu
nistus užimti griežtesnę liniją 
Vakarų atžvilgiu, o diktatorius 
Chruščiovas nori sanbūvio (ko-

gęs Marijonų gimnaziją 1937 egzistencijos su vakariečių 
m., studijavo Romoje ir po to valstybėmis). Jis nori apgalvo- 
vienerius metus dėstė filosofiją , ta, bet sukta politika “palaido-
Marijonų seminarijoje Kaune 
Teologiją studijavo Kauno Vy
tauto Didž. ir Tiubingeno, Vo
kietijoje, universitetuose. Stu
dijas gilino Romoje, padaryda
mas filosofijos licenciatą ir teo
logijos daktaratą. Kunigu įšven
tintas 1943 m. gegužės 2 d. Ke
letą metų buvo teologijos profe-

vincijos tarybos narys. Jo pla- sor^us Marijonų seminarijoje, 
ti veikla ir patirtis bus labai Marian Hills, Clarendon Hills,
naudinga, planuojant vienuoli
jos darbus, kurie apima visos 
vienuolijos veiklą. Jis laisvai 
kalba ir rašo lietuviškai, angliš
kai, lotyniškai ir prancūziškai.

Kun. Juozas Vaišnora, antrą 
kartą išrinktas generalinio pro- 
kuroratoriaus pareigoms, yra 
jau ilgametis generalinės Mari
jonų vienuolijos kurijos dar
buotojas, buvęs generalinės ta
rybos narys, anksčiau Lietuvos 
provincijos vyresnysis. Gimęs 
1905 m. sausio 16 d. Lietuvoje. 
Baigęs Rygiškių Jono gimnazi
ją Mariampolėje, studijavo Ro
moje, padarydamas teologijos

III. Jis yra buvęs seminarijos 
prefektas, rektorius, Chicagos 
ir Marian Hills namų viršinin
kas, devynerius metus provinci
jos tarybos narys - viceprovin- 
cijolas, o pastaruosius trejus

ti kapitalizmą” — laisvąjį pa
saulį.

metus buvo Draugo redakcijos 
vadovas - moderatorius.

Naujam provincijolui šios 
pareigos yra gerai žinomos il
gą laiką esant arti provincijos 
vadovybės. Gi mokėdaams lie
tuvių, anglų, lotynų, graikų, vo
kiečių, prancūzų, italų, lenkų ir 
rusų kalbas, galės lengvai ir ar
timai bendradarbiauti su įvairių 
tautybių žmonėmis.

Sveikindami naują vienuoli
jos vadovybę .linkime sėkmės ir 
Aukščiausiojo palaimos.

Iškilmes prie žuvusiems 

už Lietuvos laisvę paminklo

Damaskas bijo 
perversmo

DAMASKAS, Sirija — Sirie- 
čių vyriausybė užvakar pašaukė 
lojalius šarvuočių ir pėstininkų 
dalinius ir pastatė strateginėse 
vietovėse aplink Damaską. Prie
žastis: vyriausybė nori apsisau
goti nuo Egipto prezidento 

^Masserio šalininkų ministeriu 
ir karių perversmo.

KALENDORIUS
Liepos 8 d.: šv. Elzbieta, 

Tauragis, Danga
Liepos 9 d.: šv. Veronika, 

Aušrė

ORAS
Oro biuras praneša: Chiea

goje ir jos apylinkėje šiandien 
apie 70 laipsn.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:27

kad naujai vainikuotas popie 
žius Paulius VI vizituotų Jung
tines Amerikos Valstybes ar iš
vyktų iš Italijos savo popiežia
vimo metu.

— Negaliu suprasti, kaip bet 
kuris popiežius galėtų palikti 
Italiją... o juo labiau kaip išrink
ti ne italų kilmės popiežių dabar
tiniu metu, kadangi mes netu
rime ne italų kandidatų, kaip 
kad jie yra lavinami šios rūšies 
pozicijai, — pareiškė kardinolas 
rekorduotame pasikalbėjime, 
kuris buvo transliuojamas per 
televiziją Bostone liepos 5 die
nos vakare.

Kardinolas įsitikinęs, kad po
piežius Paulius VI daugiausiai 
savo pastangų artimoje ateityje 
pąšvęs visuotiniam Bažnyčios 
suvažiavimui Vatikane.

ją vyritusybę. Šią savaitę par
lamentas tars žodį apie Leone 
vyriausybę.

Žemė drebėjo
LIMA, Peru — Smarkus že

mės drebėjimas liepos 5 dieną 
sukrėtė Limą, bet nebuvę dide
lių nuostolių.

— Žuvo keturi asmenys. St. 
Louis, Miss., vakar žuvo keturi 
asmenys autobuso nelaimėje.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės, Britanija ir Prancūzija 
liepos 5 dieną griežtai perspėjo 
Sovietų Rusijos vyriausybę, jog 
ji bus atsakinga, jei kiltų nesu
sipratimai dėl neteisėtai rytų 
vokiečių įvestų susisiekimo re
guliavimų.

Prezidento Kennedžio kelio
nės metu vakarų Vokietijoje 
rytų vokiečių pareigūnai už
draudė keleiviams ir autobu
sams arčiau priartėti kaip 100 
jardų prie Berlyno nelaisvės ir 
gėdos sienos rytinėje Vokietijos 
pusėje.

pituloje buvo išrinktas Mari jo- ir filosofijos daktaratus. Kuni- 
nų vienuolijos vicegenerolu, o ’ Su įšventintas 1932 m. liepos 
šį kartą vėl perrinktas toms
pačioms pareigoms.

Giliai išsimokslinęs ir mokė
damas daug kalbų — lietuvių, 
lotynų, graikų, italų, ispanų, 
anglų, vokiečių, prancūzų, len
kų ir čekų — jis gali palaikyti 
ryšius su įvairiomis tautybėmis

CHICAGO — Tautinių šokių 
šventė buvo pradėta šeštadienį, 
liepos 6 d., 8 vai. v. iškilmėmis 
prie Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklo Jaunimo Cent
ro sodelyje. Iškilmes pradėjo A.

24 d. Darbavęsis sielovadoje ir geštakauskas, pakviesdamas 
buvęs gimnazijos kapelionas, LB Chicagos ap. pirm. P. Vėb-
turi patirties praktiniuose dar
buose. Jo pareigos — ryšių pa
laikymas tarp vienuolijos vado
vybės ir Vatikano. Tas parei-

ir labai naudingai dirbti vie- 1 Lietuvi tl BendtTlOtnetieS
nuolijos centre.

Kun. Antanas Miciūnas, nau
jasis generalinės tarybos narys, 
yra gimęs 1915 m. spalio 8 d.
Oglesby, III., mokęsis Chieagoje,
Marianapolyje ir Marijonų se
minarijoje Marian Hills, Claren
don Hills, III. Filosofiją, istori
ją ir žurnalistiką studijavo 
Washingtono Katalikų un-te,
Lavalio un-te, Kanadoje, ir 
Marąuette un-te, Milwaukee, 
gaudamas humanitarinių moks
lų magistro laipsnį. Kunigu 
įšventintas 1940 m. gegužės 9
d. Jis darbavosi kaip “Laivo” j kai. Sesija buvo tęsiama ir sek- 
redaktorius, buvo Chicagos ir , madienio ryte.
Kenoshos namų viršininkas bei Į (Plačiau duosime vėliau)

Tarybos sesija
CHICAGO — JAV L. B. Ta

rybos sesija šeštadienį vyko vi
są dieną Hollywood Inn salėje, 
kur buvo svarstomi einamieji 
reikalai, tolimesnės veiklos pla
nai ir pristatyta PLB seimo 
programa. Sesijai vadovavo Ta
rybos prezidiumas, susidedąs 
iš pirm. St. Barzduko, vicepirm. 
dr. A. Nasvyčio ir A. Mikuls
kio bei sekretoriato vadovo V. 
Kamanto. Sesijoje dalyvavo 
dauguma Tarybos narių, centro 
valdyba ir apygardų pirminin-

rą, R. Baranauskaitę (iš Chica
gos) ir I. Vilkutaitytę (iš New 
Yorko) uždegti aukurą. Po to 
trumpą žodį tarė Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos pirm. 
J. Jasaitis, skatindamas minti
mis nusikelti į Vilnių, kur susi
kaupia mūsų troškimai, ir visur 
kelti balsą už tėvynės išlaisvi
nimą, kad pasaulis žinotų, jog 
mes esame gyvi ir Lietuvos 
laisvės siekiame nepavargda
mi ir nesustodami pusiaukelėje. 
Po to kun. P. Garšva sukalbėjo 
invokaciją už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. R. Čėsnaitė ir A. 
Stančikaitė, apsirengusios tau
tiniais drabužiais, padėjo prie 
paminklo vainiką.

Tą patį vakarą Jaunimo Cent
ro salėje buvo lietuviško jau
nimo, suvažiavusio iš daugelio 
lietuvių gyvenviečių, susipažini
mo vakaras, o Čiurlionio galeri
ją lankė svečiai, atvykę iš toli
mesnių vietovių.

Šv. Kryžiaus lietuvių parapi
jos bažnyčioje vakar buvo ne
paprastai iškilmingos pamaldos, 
kurias papuošė “Dainavos” an
samblis ir solistas Jonas Vaz
nelis, vargonais grojant muz. 
Algiui Šimkui ir diriguojant 
muz. Stepui Sodeikai. Iškilmin
gas mišias atnašavo kun. kleb. 
Edvardas Abromaitis, asistuo
jamas kun. Budrecko ir kun. 
Juozo Domeikos. Pamokslą pa
sakė kun. Jonas Borevičius, 
S.J., pabrėždamas, kad visokia 
kūryba plaukia iš tautos dva
sios.

Kun. kleb. Abromaitis po pa
maldų klebonijoje suruošė vai
šes tautinių šokių šventės pa
reigūnams. Vaišėse buvo ma
tyti Lietuvos atstovas Washing- 
tone J. Kajeckas, Lietuvos ge
neralinis konsulas Chieagoje J. 
Daužvardis, prof. B. Vitkus, 
muz. Žilevičius, Petras Vėbra, 
inž. A. Rudis ir jo žmona Mari
ja, Pakel, dr. J. Meškauskas, 
Jokūbas Stukas, kun. P. Baniū- 
nas, Aldona Kirstukaitė, dr. W. 
Kirstukas ir jo žmona, Leonar
das šimutis, muz. Sodeika, prof. 
Dč> mušis su žmona, Nainys su 
žmona, Pranas Rudinskas ir kt.



DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. liepos mėn. 8 d.

SOCIALINIS DRAUDIMAS
!R DARBAS-

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

Šios trys 16 metų mergaitės (iš k. i d.) Mary Dell 
Partise, Josetta Johanning ir Judy Johnson, Glas- 
gcw, Mo., rankose laiko javų matuokles, kuromis 
surenka iš kiekvieno troko javų pavyzdžius. Ja
vai pristatomi Missouri ūkininkų d-jos eleveitoriu.

(C. P.)

Kam priklauso didžiosios- ginimu vasario mėn. kongrese 
korporacijos? antrą kartą buvo įneštas įsta

tymo projektas, kuris užtikrin-
JAV-ės jau nuo seno yra ži- medicinos pagal asmenims, 

nomos užsieny kaip didelio biz- suiaukugiems 65 m. Ar tą įsta- 
nio kraštas. Detroito General tymą & sesija priėmė ir ar tas
Motors Corp. tik neseniai iš- įstatymas liečia mano motiną? 
leido savo metinę apyskaitą, jį dabar g5 m Atvažiavo į j. 
kurioj nurodyta, kad ši korpo- AV 1950 m liepos j d įr tuo. 
racija gale pereitų metų žmo- jau pradėjau dirbtii šeimoje 
nėms priklausė taip: 770,000 kaip tarnaitė Mrė pietuSi pri. 
paskirų asmenų turėjo akcijas; žiūrėjo yaikus įr tt Išdirbo g

TRUMPAI
— Bedarbių skaičius Kana

doje gegužės mėn. buvo 116,- 
000 mažiau negu balandžio 
mėn., 346,000, t. y. 5.2% viso 
dirbančiųjų skaičiaus.

kiekviena akcija iš 188,000 ak
cijų priklausė dviejų ar trijų 
asmenų grupei ir 101,000 akci
jų priklausė tokioms instituci-
joms, kaip fondams, draudimo turėjo teisgs po tQ manQ moti. 
korporacijoms, dirbančiųjų fon 
dams ir universitetams.

Kitaip sakant, General Mo
tors nurodo platų turto padali
nimą, kas yra labai charakte
ringa bendrai Amerikos kapita
lizmui, o General Motors korp., 
tikrai reprezentuoja didelį biznį.

Ford kompanija 1956 m. iš 
šeimos kontrolės perėjo į plačią 
kontrolę, kai jos akcijos buvo
parduotos biržoje. Didelė šio iŠ Ats. J. E. Jūsų klausimas 
pardavimo dalis buvo sunaudo- daugiausia liečia nemokamo gy
ta Fordo Fondo, filantropinės dymo projektą socialinio drau- 
organizacijos, įsteigimui, o ne dimo pensininkams. Kalbant 
privačių Henry Fordo pavelde- apie to projekto priėmimą ar 
tojų turtų sukrovimui. nepriėmimą turime pabrėžti,

Dideli asmeniniai ir šeimos tur kad jis dar nėra tapęs šio kraš
tai, sukrauti JAV-bėse 19-tam to įstatymu. Tiesa, toks pro- 
šimtmety neatrodo, kad vėl pa jektas buvo dabartinės admini- 
sikartos dabartinėje ekonomi- stracijos pateiktas atstovų ru
joje. Didele to priežastimi yra mams svarstyti. Tačiau jis te
tai, kad mokesčių struktūra yra bėra ten, dar vis diskutuoja- 
priešpastatyta tokiam asmeni- mas. Ar pats projektas virs įs- 
nio turto ir ekonominės galios tatymu — sunku pasakyti. Tei- 
sukoncentravimui. Žinoma, as- girnas būtų tik spekuliacija. Ta 
menys, vadovaują tokioms di- čiau nesakoma, kad projektas 
dėlėms industrijoms, kaip Gene 1 jau yra palaidotas. Priešingai, 
rai Motors, yra turtingi. Jie atrodo, kad svarstant tą įsta- 
gauna dideles algas ir bonus 1 tymą atstovų rūmuose, bus ieš- 
ir dažnai įsigija didelį akcijų koma kokio nors kompromiso 
skaičių kompanijose, kuriose projekto įgyvendinimui. Šiuo 
jie dirba. metu tas projektas yra vad.

General Motors valdybos pir- “Ways and Means” komitete, 
mininkas, pvz., gauna daugiau .
neįgu $500,000 per metus, iš ku Dėl klausimo galima tiek 
rių po mokesčių atskaitymo ,PasakytL Jūsų motina sociall- 
jaiti lieka $120,000. !nio draudimo Pensijos gauti ne

Vienas būdas paskirstyti ak-Sali> nes ^užtektinai ilgai dir- 
cijas tarp visų klasių, ypač bo 0* turi būti įdirbusi bent 
tarp dirbančiųjų, yra pelno pa- šešis etinius darbo ketvirčius, 
skirstymo planas, kuris yra L Pusantrų metų). Visiškai 
naudojamas daugelio Amerikos nesvarbu, ar ji pilietė, ar ne. 
kompanijų. General Electric ko Kadangi ji yra J. A. V-ėse iš- 
mpanija, dar vienas korporacl- gyvenusi bent dešimt metų Ir 
nis milžinas, tik ką paskelbė, niekur užsienin nežada išvykti, 
kad daugiau negu pusė jos todėl Jos 'buvimas ar nebuvl- 
250,000 darbininkų pasidarė mas šio krašto piliete nesudaro 
kompanijos akcijų savininkais. Įj°kl° skirtumo.
Administracija prideda vieną | Dalinai jūsų motinos negalė- 
dolerį prie kiekvienų dviejų jįmas kvalifikuotis socialinio
dolerių, kuriuos darbininkai in
vestuoja įvairiose akcijų pirki
mo programose.

Akcijų turėjimas, žinoma, 
reiškia, kad tie, kuriems jos 
priklauso, pasidalina kompani
jos daromu pelnu. Tokiu būdu 
tūkstančiai General Motors ko
mpanijos individualių savinin
kų 1962 m. pasidalino 863 mi
lijonus dolerių.

Tai yra vienas iš reiškinių, 
taip vadinamų “žmonių kapita
lizmu”, mažai pažįstamų žmo
nėms užsienyje.

kvalifikuotis nemokamam gydy 
A.C.N-S, mui. Tačiau tvirtinti, jog ji to- 

kio gydymo negautų — negall-
JŪS KLAUSIATE, ma, nes kaip minėjome projek-

MES ATSAKOME tas yra tik studijinėJe stadM°je
ir įvairiausi pakeitimai ne tik 

Dėl nemokamo gydymo galimi, bet ir laukiami. Žo-
’KI. “Drauge” bal. 18 d. buvo džiu, šiuo momentu apie patį 

rašyta, kad prez. Kennedy ra- projektą jokių konkrečių žinių

ST. ŠARAUSKAS, dipl. automatinių trans
misijų ir motorų specialistas, prie trans
misijų išdirbęs 12 metų, PAŽANGOS ga
raže, SINCLAIR gazolino stotyje, atidarė 

transmisijų ir motorų taisymo skyrių. PAŽANGOS ga-
/ąže atliekami ir kiti darbai: mašinų išlyginimas, (bo- 
dy) dažymas, automatinis plovimas ir daug kitų darbų.

2637 W. 47th Street, Tel. LA 3-9563 
CHICAGO 32, ILLINOIS

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

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

J. V. Valdžios agentūroje.
ĮSTEIGTA 1914

mėn. Gaudavo maistą, kamba
riuką ir $20 per mėn. Tais lai
kais tarnaitės sočiai, draud. ne
turėjo ir į bedarbių pašalpą ne-

na niekur nedirbo ir visą laiką 
gyveno ir dabar gyvena mano 
šeimoj. Pilietybės neturi ir jo
kios pašalpos niekuomet negau
davo. Visą laiką gyveno Chica
goj. Jeigu tas naujas įstatymas 

I praėjo ar praeis, ar juo galės 
pasinaudoti mano motina ir jei
gu taip, tai ką reikia daryti tuo 
reikalu. J. E.

draudimo pensijai, atrodo, at-, 
sakytų ir į klausimą ar ji tu
rėtų teisę į nemokamą gydymą j 
pagal numatytąjį projektą. Lig i 
šioliniam projekte buvo aiškiai J 
pabrėžta, jog nemokamas gy
dymas būtų teikiamas tik so
cialinio draudimo pensininkams. 
Apie nemokamo gydymo gali
mybes nepensininkams nebuvo 
niekur projekte kalbama. Vadi-1 
nasi, net ir pagal numatytąjį 
projektą jūsų motina negalėtų

nėra, nes vienoks ar kitoks jo 
likimas paaiškės tik rudeniop.

J. šoliūnas

UŽSIBAIGĖ STREIKAS
Nealkoholinių gėrimų išve- 

žiotojų 25 dienas užsitęsęs strei 
kas užsibaigė. Chicagoje jau 
pradėjo pritrūkti Coca-Cola, 
Pepsi-Cola, Seven-Up ir Old 
Dutcn gėrimų. Pasirašyta tre
jų metų sutartis. Kiekvienam iš 
vežiotojui pristatančiam į par
duotuves virš 700 dėžių gėrimų 
kas savaitę, bus paskirtas pa- 
gelbininis darbininkas. Sutarty 
pramatytas ir algų pakėlimas.

NAUJA 5 METAMS DARBO 
SUTARTIS

Po 10 metų derybų tarp res
toranų ir motelių savininkų s- 
gos ir unijos pasirašyta 5 metų 
darbo sutartis, padidinanti dir
bantiesiems algas nuo 39 c. iki 
$1,10 per dieną. Sutartis apima 
7,500 dirbančiųjų Chicagos m. 
centro viešbučiuose. Nuo 1965 
m. viešbučių savininkai mokės 
po 2 c. per vai. nuo kiekvieno I 
dirbančiojo į pensijų fondą. Ap- I

5V2% Dividendai už bonų 
sąsk. dabar 4(6%; 
5% — 4 m. planas; 
5 ¥2 % — 8 m. planas.

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

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

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

12 gabalų pusryčių setas. Puikūs pieno baltu
mo indai. Tinka svečiams ir kasdien.

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

mokamų atostogų po 20 metų 
tarnybos savininkai duos po 3 
savaites. a. č.

TAIP.
I’AS MUS .ILS GALIT PASIRINK
TI TAUPYMO PLAKA PAGAL 
SAVO PAJĖGUMĄ... APLANKY
KITE MIS GREITAI.

4 DIVIDENDAI UŽ 
INVESTACIJA8 
MOKAMI KAS 

K ETVIRTIS 
METU

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10.000 F.S.L.l. KORPORACIJOS

514% NAMU PASKOLOS IKI 
25 METU. JOKIU PRIMOK ĖJIMO 

PARAUDU

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSN. 

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

Telef. <150-0330 * 242-4305 
Joseph F. Gribauskas Exec-Secy.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus I

OUR
50th

YEAR!
98 dividendų 

mokėįimai 
ii eilė*

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

Moteriškas vasarinis
rankinukas. Daili pini
ginė, balta, margomis 
gėlėmis. Tinka visoms 
vasaros suknelėms. >C

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIH
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą. nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208 VVest 05 Street
Chicago 42, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GK 0-4330
lllllllillllllljllllllillliiiilllllllilllliuiiillli

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 82, III. Tei. YA 7-5980

GIS AIHNSkVS
J. G. TELEVISION CO.

2512 VV. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 

Parduodam • Taisom • 
Sekm. uždaryta

immiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiih

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Ave.

Chicago 29, III.
iimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiii

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezlstas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban.
ą dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) lr t.t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštad. 9-1. 
2850 VV. OSrd St., Chicago 29, IH. 

Tel. PRospect 6-5084

0R. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5480 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p 
kasdien, išskyrus treč. lr šeštad.

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 VVest 63rd Sreet 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR. 8-3229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5070

Rez. HE 0-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Br. (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001.

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

Rezid.: 3241 VVest OOth Place 
Tel.: REpubUe 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; trec. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. OSrd Street 
Kampas 63-čios ir California

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 470-4042

Rez. VVAIbrook 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 
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Sreet 
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. lr šešt. tik
susitarus.

Tel, ofiso HE 4-5758; Rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Sreet 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p Ligonius 
priima pagal susitarimą.
Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą

4063 Archer Avenue
(Prie Callfornia Ave.t 

Rez. GI 8-O87S

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

6132 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670 
atsiliepia skambinti MI 3-0001. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne-

THE. LITMUANl/Vst WORLD-W1DE DAJLY

_ 4545 VVEST 63 r d ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlovv 5-9500 a

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

Catholic Press Society

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

Pre nu m e ra t a: Metams
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $14.00 
JAV ir Kanadoj $12.00

5 •' Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau- 
5 dotų straipsnių nesaugo, juos 
5 grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skęlbimų 
S turinį neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.
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Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerijų ir moterų ligos 
2454 VVest 71ot Sreet 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1-—1 lr 6—8 vai. vak. 

Šešt. 1-4 p. p.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
, JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS 

2050 VVest OSrd Street
Vai.: Pirmad. ir kPtv. nuo S iki 

6; antrad. ir penktad. nuo 4 iki 8' 
šešt nuo t iki 4 vai

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo I—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta. 

Telefonas: GRovehill 0-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road

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

Tel. Ofiso 247-0400, Rezid. 737-1377

DR. V. KAUPAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ligos
736 VVest 35th Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. RKJiance 5-f SU
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai : Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p.. 6:30-8:30 
vaL vak. šeštad. 1-4 vai., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7150 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. iki i vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai ryto — 1 vai. p. šeštad. II

vai. ryto Iki S vai. p. p.
Ofiso tel. BE 7-1108.

Bez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
Valandas pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, R<*z. PR 0-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 7lst Street

(71-os ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III 

Telef. ofiso: PUllman 5-0700 
Namų: Beverly 8-3940

Prigm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta 
Lel. ofisų RK 7-8818

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

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

uždaryta.

= *

y2 metų 3 mėn. 1 mėn. 
$7.50 $4.25 $1.75
$6.50 $3.75 $1.50

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

• Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 5 
niais — 6:30 — 12:00.

Ofiso telefonas CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL.; kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak 
Treč ir nnkmad tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Sreet
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus 

4455 S. California Ave., YA7-7381
VAL.: 10 ryto Iki 8 v. vak., trečiad. 
uždaryta. Šeštad. 10 v. r. iki 2 d n 
OFISAS UŽDARYTAS IKI LIEP. 15 

Rez. tel. PR 9-0730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūslės lr šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 So. VVestern Ave., te!
GR 0-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
IH., tel. Edison 3-4383; 30 N. Mi
chigan av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
Adresas 4255 W. 63rd Sreet 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 0-0017

Valandos; 1-3 p. m. lr 6-8 p m 
Penkt. tik 1—3 p. p.

TreCiad. ir Šeštad. pagal sutartį.
Ofiso telef. CLiffside 4-2890 
Rezid. telef. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Aąenue
I Bendra praktika ir specialiai 
I chirurgija
I Valandos kiekvieną dieną 2 __ 4 1
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek 
madieniais uždaryta, priimama pa 
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 
v. iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
I’el. PRospect 8-1223 ar PR 0-557 
Ofiso val.: Pirm., antr., treč. 1 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
v. v. sešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai 
ku — pagal susitarimą.

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

Valandos pagal susitarimą.
PriiminSja ligonis tik susitarus - 

nuo 1 iki 9 v. pirm., antr., keti 
Ir penkt. Susitarimui skambinti dai 
bo valandomis lr šešt. nuo 1 v. te 
HE 4-2123, neatsiliepus GI 8-018 
“Jba «> 8-0198. Treč. Sešt. ir seku 
uždaryta.

Telefonas — GRovehill 0-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street

Specialybė; AK UŠERIJA Ir MOTER, 
LIGOS

VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 v. t 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

( VA<SKA«D
GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 Sonth Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. lr sėkm 
tl skubiais atvejais lr susitarus.
Tel. ofiso l’R 0-0446. rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč^ lr šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-0058

Rez. 0000 So. Artesian Avenue 
Vai. 11 v. ryto Iki S v. p.p., 6-7 v. v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Pirkite JAV Apsaugo* 
Bonus !

Remkite “Draugę”



Prezidento kelionė užsienin ir

PADĖTIES RIMTIS NAMUOSE
Tuo tarpu dar gana sunku 

yra kiek aiškiau pasakyti, kiek 
naudos ibus Jungtinėms Vals
tybėms ir taikai iš preziden
to John Kennedy kelionės Va
karų Europon, Anglijon ir Ai
ri jon. Tiesa, “populiarumo 
konkursą” prezidentas laimė
jo. Nė vienos kitos pasaulio 
valstybės galva nėra buvęs 
taip gausingų žmonių masių 
pasitiktas, kaip JAV prezi
dentas. Ir tai, žinoma, turi 
daug reikšmės. Tačiau tai dar 
nėra viskas. Pasitarimai ir su
sitarimai yra daromi ne su mi
nioms, bet su valstybių vyriau
siais vadais.

Populiarumo “konkursu” pre 
zidentas Kennedy vis tik pa
darė tai, kad du kitus valsty
bių vyrus pastūmėjo defenzy- 
vinėn pozicijon. Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle jau ku
rį laiką buvo pasinešęs vesti- 
agresyvią ir ofenzyvią politi
ką santykiuose su savo kai
mynais, pirmoje eilėje su Va
karų Vokietija. Jis su jos 
kancleriu dr. Adenaueriu yra 
sudaręs sutartį, kuria šios dvi 
valstybės yra gana glaudžiai 
surišamos. Tuojau po Kenne
dy atsilankymo Vakarų Vo
kietijoj prezidentas de Gaulle 
skubiai vyko į Bonną kokiu 
nors būdu sustiprinti Bonnos 
valdžios žmonių pasitikėjimą 
Prancūzijos prezidentu ir jo 
politika, kuria jis norėtų iš
stumti iš Vakarų Europos 
Jungtinių Valstybių įtaką ir 
nuvertinti jų vaidmenį Euro
pos gynybos atžvilgiu.

Kennedy vizitas Europon, 
ypač Vakarų Vokietijon ir 
Berlynan Nikitą Chruščiovą 
tiesiog suterorizavo. Jo skubi 
keilonė Rytų Vokietijon ir no
ras vienon aikštėn sušaukti 
gausias žmonių minias ir pa
demonstruoti joms savo po
puliarumą, turėjo tikslą pade
monstruoti komunistiniam pa
sauliui, kad jis taip pat yra 
minių “mylimas”’, kaip ir Ken
nedy. Tačiau jam teko gerokai 
nusivilti.

* # *

Vokietija, prieš ■'kurią Jung
tinės Amerikos Valstybės ka
riavo I-jo ir II-jo Pasaulinio 
karo metu, šiandien yra pa
sidariusi pati artimiausia JAV 
sąjungininkė. Anglija, turėju
si specialius ryšius su Ameri- 
ko, net savišką giminystę, jau 
atsiduria lyg ir antroje vie
toje bendradarbiavimo atžvil
giu. Prancūzija, pati seniau
sioji sąjungininkė, šiuo metu 
lyg ir pradeda nebepasitikėti 
JAV politika. Tuo pačiu atsi
moka ir Kennedy vyriausybė.

Prezidentas Kennedy savo 
vizitu davė užtikrinimą Va
karų Europai, kad JAV ka
rinės jėgos galės ten pasilikti 
taip ilgai, kiek jos Europai

bus reikalingos. Bet Prancū
zija mano, kad jos nėbus rei
kalingos ilgesniam laikui, nes 
pati Prancūzija bus kariniai 
stipri ir taip pat turės atomi
nių, modernių ginklų. Vadi
nas, Vakarų Europa galės pa
sitikėti Prancūzijos jėga ir 
Amerikos pagalba nebebus 
reikalinga. Atrodo, kad patai
sytų tą padėtį, Kennedy tu
rės ir su de Gaulle susitikti 
ir išsiaiškinti. Ir tai yra labai 
svarbu, nes dėl ypatingo de 
Gaulle nusistatymo ir NATO 
gali sušlubuoti ir susilpnėti.

* * *
Populiarusis Europoje pre

zidentas Kennedy, sugrįžęs 
Amerikon, patyrė, kad bent 
šiuo metu jo populiarufmo 
laipsnis pas save namie yra 
kiek sumažėjęs. Mat, čia rei
kalai neina taip jau sklandžiai. 
Esama vargo su kongresu, 
kuris, nors ir yra demokratų 
partijos kontrolėje, tačiau de
mokratui prezidentui žymiai 
permažai talkina. Prezidento 
ir jo vyriausybės pateikti 
įstatymų projektai, kurie jau 
seniai galėjo būti pravesti, 
dar tebelaukia savo eilės ir 
dėl kai kurių yra keliamos 
abejonės, ar iš viso jie praeis. 
Tokiu atveju prezidento dar
bų programa susitrukdytų.

Nedarbas yra padidėjęs. Ir 
tai nė vien tik dėl to, kad va
saros metas. Atrodo, kad ir 
rudeniop ši būklė nedaug te- 
pagerės. Kad tik nepablogėtų.

Aštri ir net pavojinga yra ra 
sinė problema. Daugelyje did
miesčių negrų didelės ir triukš
mingos demonstracijos kelia 
klausimus, kurie (bent išiuio 
metu yra sunkiai išsprendžia
mi. Reikalas yra rimtas. Teks 
rimtai pagalvoti ir paplanuo- 
ti, kad surastų kelią išeiti iš 
šios padėties. Ir tai nėra vie
nos ar kitos dienos darbas 
Nuo civilinio karo, siekusio 
panaikinti negrų vergiją JAV, 
praėjo visas šimtmetis, tačiau 
ligi šiol tikslo visu pilnumu ne
pasiekta. Atrodo, kad dar ne 
vieno, bet kelių dešimtmečių 
reikės, kol toji skaudžioji 
problema bus išspręsta. To 
tikslo nebus pasiekta demonst
racijomis ar revoliucijomis. 
Bus pasiekta švietimo ir auk
lėjimo keliu, puoselėjant krikš
čioniškąją meilę, ugdant lygy
bės ir krikščioniškojo sociali
nio teisingumo dėsnius. Todėl 
prezidentas Kennedy, kuris 
gal labiausiai yra susirūpinęs 
šiuo reikalu, savo didžiausias 
pastangas ir tekreipia šia 
kryptimi, turint galvoje, kad 
visokeriopa gerovė, taika ir 
tvarka pas save namie yra 
geriausia garantija sėkmingai 
ir taikliai užsienio reikalų po
litikai.

Katalikų pasaulyje

REKOLEKCIJOS
NEKATALIKŲ

DVASININKAMS

Greensburgo, Pa., diecezijoje 
liepos 8-10 dienomis įvyko ant
ros rekolekcijos nekatalikams 
dvasininkams. Joms buvo pa
rinkti jėzuitų rekolekcijų na
mai Loyola - on - Potomac. Pra
eitais metais šiuose pačiuose 
rekolekcijų namuose įvyko net 
dvejos rekolekcijos nekatalikų 
dvasininkams. Jomis rūpinasi 
Greensburgo katalikų vyskupas 
W. G. Connare.

BROLIS IR SESUO
BUVO NESIMATĘ 60 M.
Pirmą kartą po 60 metų Ipo- 

he, Malajuose, susitiko airių 
šeimos brolis misionierius kun. 
J. Galvin, 75 m., su savo sese
rimi Egberta, 82 m., dirbančia 
Malajų misijose. Tėvas Galvin 
darbuojasi Australijoje nuo pat 
savo įšventinimo — nuo 1913 
m., o jo sesuo dirba Malajuose 
nuo 1903 metų.

POLITINIS IR MORALINIS 
NUOSMUKIS ANGLIJOJE

Saulėleidžio Anglijos tėkmėje iškyla pūzdrai, kurie sukrečia pažemintus anglus.

Ir geriausius stebėtojus daž
nai apgauna tikrovės atspin
džiai. Hippolyte Taine, praėju
sio šimtmečio žymusis prancū
zų kritikas ir istorikas, aiškinęs 
žmogaus buitį pareinant nuo 
rasės, sąlygų ir laiko, lankėsi 
Anglijoje. Ano meto Angliją 
kuri dar buvo pačioje savo di
dybėje, jis aptarė šiais žodžiais: 
“Stebiuosi, kad anglų aistros į- 
karštį apvaldo dorinė mašina, 
kuri veikia tvirtai, bet ramiai”.

Jei jis būtų atidžiai stebėjęs 
anglų gyvenimą, jam nebūtų 
ko stebėtis ir daryti apiben
drintos išvados. Tokių apiben
drinimų daugelis neišvengė ste
bint Paryžių ir darant išvadą 
apie prancūzų dorovingumą 

Dorovinis sunykimas

Anglijos istorijoje užtinkama 
daug dėmių. Jurgis IV leido Į 
žmoną viešai bausti dėl neišti
kimybės seniau. Ne tik gar
senybėms — admirolui Nelso
nui, Wellingtonui, bet ir “doro
vingiesiems” ministeriam pirmi
ninkams PalmerstonUi, Bal- 
fourui ir Lloyd George randama 
priekaištų dėl jų nedorovingu
mo.

Kai Anglija prarado imperi
ją, ir “dorovingumo mašina” 
ėmė dar silpniau malti. Anglų 
psichologas G. M. Carstair tvir
tina, kad viešoji dorovė Angli
joje tapo dykuma, kurioje už
tinkamos praeities dorovingu
mo šukės. Garbė ir padorumas 
laikomi atgyventais, tačiau jų 
niekuo kitu nepakeitė. Atsirado 
tuštuma, o joje brendo daug 
mažų istorijų, kurias vainikavo 
krašto apsaugos ministerio san
tykiavimas ne tik su įtartinais 
asmenimis, bet ir šnipais. 

Anglijos pažeminimas

Ištvirkavimo ir šnipinėjimo 
byla ne tik pažemino Angliją, 
bet ir sukrėtė anglus. Anglijos 
Bažnyčios vyskupai piktinasi, 
kad supuvimas ir dorovinis pa
laidumas įsigalėjo vyriausybės 
viršūnėse. Net konservatorių 
partijos parlamento nariai pri
pažįsta, kad ištvirkėliai yra at
sakingose pareigose.

Profumo, jei nebūtų buvęs 
pagautas meluojant Žemuosiuo
se Rūmuose, būtų išvengęs aud
ros, nors būtų padaręs tuos pat 
nusikaltimus, kurie jam nūnai 
primetami.

Anglijos gėdai Profumo bu
vo ne pirmutinis, bet paskuti
nis. Pirmutiniais Anglijos išda-

GRIEŽČIAU PRIEŠ
SPAUSDINTĄ ŠLAMŠTĄ
Ohio valstybės guibernatorius 

pasirašė naują įstatymą, ku
riuo numatomos bausmės nuo 
$200 iki $2,000 ir kalėjimas ne
ilgiau 7 metų už platinimą ar 
rodymą nepadorios medžiagos 
nepilnamečiams, nesulaukusiem 
18 metų.

BUVĘS PIIILADELPHUOS 
VYSKUPAS — 

PALAIMINTASIS
Kalbėdamas į 400 piligrimų, 

popiežius Paulius VI išsireiškė, 
kad netrukus reikia laukti pas
kelbimo palaimintuoju buvusio 
Philadelphijos vyskupo Jono 
Neumann.

RAUDONASIS KRYŽIUS
PAGERBK VIENUOLĘ

Tarptautinis Raudonasis Kry
žius suteikė Florence Nightin
gule medalį (motinai Marijai 
Martin, Mediciniškųjų misijonie 
rių įsteigėjai. Jos septyniose 
Afrikos valstybėse laiko ligoni
nes ir klinikas.

GEDIMINAS GALVA

vikais buvo garsiųjų Cambridge 
ir Oxfordo universitetų auklėti
niai Burgess ir Mac Lean, už
sienio reikalų ministerijos pa
reigūnai įsivėlę į šnipinėjimą 
Sovietams. Abu pabėgo pas sa
vo darbdavį. Allan Nunn May, 
Cambridge universiteto auklėti
nis, bendradarbiavo su Sovietų 
šnipu Klaus Fuchs ir Bruno 
Pontecorvo, pabėgusiu į Rusiją. 
Henry Houghton, Sthel Gee par 
sidavė Sovietams. Helen Kroger 
teikė Sovietams žinias per radi
ją, kuris buvo įrengtas jos bu
te. George Blake, anglų kari
nės žvalgybos bendradarbis, šni 
pinėjo Sovietams net devyne
rius metus. Jis prisipažino per
teikęs kiekvieną didesnės svar
bos dokumentą. Praėjusiais me 
tais Barbara Fell teikė žinias 
Jugoslavijos ambasadai, kai 
inž. Bryan Frederick Linney 
siuntė pranešimus Čekoslovaki
jos ambasadai. Šnipų sąrašas 
labai ilgas. Sovietai juos parin
ko iš kiekvienos svarbiausios 
Anglijos ministerijos.

Profumo ginasi buvęs įveltas 
į šnipinėjimą. Šį reikalą paliki
me anglams. Nuogąstaujama, 
kad jo byla gali būti panaši i 
iškrypėlių Vassal ar dr. Ste
phen Ward, kuriam buvo atvi
ros durys pas aukštuosius pa
reigūnus. Jis buvo keistas tar
pininkas tarp Profumo ir ruso 
Ivanovo.

Pasitikėjimas reiškia 
, nepasitikėjimą

J Anglijos ministeris pirminin
kas, nusižeminęs ir perblokštas, 

l atėjo į žemuosius rūmus teisin- 
| tis. Jis gavo pasitikėjimą, ta- 
| čiau jau kelios dešimtys jo par- 
I tiečių susilaikė balsavę. Kon- 
i servatorių partijoje pasigirsta 
I murmėjimas: pasitrauk Mac- 
millanai. Šis murmėjimas, per
teiktas per spaudos ir radijo 
garsiakalbius, randa atgarsio 
tautoje. Daily Mail apklausinė
jimo duomenimis, 69,2% pasi
sakė už Darbo partiją ir tik 
19,8% už konservatorius. Pa
starieji savivaldybių rinkimai šį 
pavasarį jau įrodė, kad konser
vatorių vežimas pasuko į dar- 
biečių kelią. Šis ryškus ženklas 
rodo, kad anglai nusivylė kon
servatoriais.

Macmillan sulaukė daug smū- 
i gių, ieškodamas kelio ūkiui, už- 

| sienio politikai ir krašto saugu
mui tvarkyti. Jis matė, kad jo 

įvairuojamas vežimas nuriedėio 
[klystkeliu, tačiau buvo laimin- 
igas galėdamas vis dar prie vai
ro sėdėti. Dorovinis smūgis bu
vo pats stipriausias, nes jam 
išmušė vairą iš rankų. Konser
vatoriams tėra tik viena viltis, 
nors ir nepagrįsta, kuo grei
čiausiai pakeisti vairuotoją, 

[kad jis atitaisytų bent dalį 
|Macmillano padarytų klaidų.

Aviacijos majoras Bob Rushworth, 38 m., kalbasi su savo žmona 
ir dukrele Cheri, 6 m., lEdwards oro bazėje, Calif., po to kai jis 
raketiniu lėktuvu X15 pasiekė 55 mylių aukštį. Ateinantį mėnesį 
jis bandys pasiekti 67 mylias aukščio.

JERONIMAS 1GNATON1S

LŪŽIAI
Romanai

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll■■ll■lllllllllllllll■'■llllll>llllll

— Aš žinau, kad tu šį priekaištą man gali pa
daryti. Bet tas nepakeičia mano nusistatymo ir nesu
griauna įsitikinimų.

— Įsitikinimų! Kokius gi įsitikinimus tu gali 
turėti, taip ilgai žaidusi gyvenimo viltimi su manimi ?

— Ar manai, kad Dobilienės istorija man nieko 
nepasako! — sutviska Laimos akys.

— Ką bendro turi Dobilienės istorija su tavo įsi
tikinimais?

— Dobilienės istorija man buvo galutinis ap
sisprendimas. Kai žmogus pradeda gyventi be vairo, 
anksčiau ar vėliau atsitrenkia į netikrumą. Kas gi 
gali dabar ją suprasti ir paguosti, kada ji anksčiau 
viską pati suniekino! Ar josios pastangos dabar su
sigrąžinti vyrą ir įstatyti į normalų gyvenimą nėra 
bergždžios, kada ji pati dėl to anksčiau tik šaipėsi 
ir džiaugėsi pergale, laimėjusi vyrą, kuris jau buvo 
davęs žodį kitai? Dobilienės istoriją giliai apsvars
čiau ir įvertinau. Įvertinusi įsitikinau, kad pasaulyje 
viską galima laimėti: ir meilę, ir turtą, ir džiaugsmą, 

j ir ašaras, ir nusivylimą. Net ir mylimą vyrą galima 
i atplėšti nuo šeimos! Bet vieno dalyko sunku laimėti—

DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. liepos mėn. 8 d. 3

MASKVA NORI PAŽABOTI J. TAUTAS
Kuo baigsis Jungtinių Tautų kova su Maskva 

K. DUBYSA

Jungtinių Tautų finansinė pa
dėtis nepaprastai sunki. Organi
zacijos išlaidos padidėjo įvedus 
taikos dalinių tarnybą. Nors 
iš narių buvo paprašyta nepap
rasto mokesčio, bet ne visi na
riai jį sumoka. Komunistinis 
blokas, vadovaujamas Maskvos, 
sunkiai ir netvarkingai sumoka 
eilinį nario mokestį. Nepapras
tą mokestį mokėti visiškai atsi
sako, net kaltina, kad taikos 
dalinių tarnyba nereikalinga. Ve 
da agitaciją, kad ir mokantieji 
nariai susilaikytų nuo mokėji
mo nepaprasto mokesčio. Mask
vos tikslai aiškūs ir atspėjami 
be komentarų. Kur ramybė ir 
taika, ten komunizmui nėra nau 
dos.

Veto — Jungtinių Tautų vėžys

Saugumo Taryboj, kur spren
džiami svarbiausi, skubūs ir pa
vojingi reikalai, Maskva panau
doja politinį veto, suparaližuoja 
nutarimų ar sprendimų priėmi
mą, kurie reikalauja skubių vei 
ksmų panaudojimo, kad išven
gus nesusipratimų, komplikaci
jų, pavojaus taikai ir ramybei. 
Nors visuotiniame susirinkime 
veto teisės niekas neturi, bet 
Saugumo Taryboje ją turi pen
kios didžiosios valstybės: JAV, 
D. Britanija, Prancūzija, Taut. 
Kinija ir komunistinė Rusija. 
Tačiau pats Chruščiovas sten
gėsi, daužydamas batu stalą, 
1960 m. veto teise pažaboti net 
visuotinį JT susirinkimą. Jo rei 
kalavimas generalinio sekreto
riaus vietoje įvesti trijų asme
nų komitetą (kapitalistų, ko
munistų ir neutraliųjų) buvo su 
manios ir slaptos pinklės visuo
tinį susirinkimą pažaboti. Iki 
šiol Maskva Saugumo Tarybai 
veikti ar sprendimus padaryti 
vetavo daugiau šimto kartų.

Finansinė veto teisė

Dar šioje sesijoje Jungtinės 
Tautos pradės diskusijas ir bal
suos nepaprasto mokesčio klau
simu, kuris buvo paskelbtas 
1962 m. Pasaulio tribunolo Ha
goje. Tribunolo išaiškinimo pap
rašė Jungtinės Tautos dėl teisė
tumo reikalauti nepaprasto mo
kesčio iš savo narių. Tribuno
las nusprendė, kad taikos da
linių išlaikymui uždėtus mo
kesčius turi mokėti visi nariai 
proporcingai. Narys, nemokąs 
mokesčio, gali netekti balsavi
mo teisės ir kitų privilegijų. 
Atsimename, ką Maskvos blo
kas ir kai kurios “neutralios” 
valstybės darė, reikalaudamos, 
kad tribunolas palaikytų jų pu
sę — padarytų sprendimą, jog 
nepaprastas mokestis mokėti nė 
ra privalomas, yra priešingas

organizacijos konstitucijai, prieš 
daugumos narių valią.

šiuo metu Jungtinėse Tauto
se Maskvos blokas veda propa
gandą, deda nepaprastas pas
tangas atkalbėti mažąsias tau
tas ir Afrikos-Azijos valstybes 
nuo balsavimo, kad tribunolo 
nuosprendis ne būtų visuotinio 
susirinkimo patvirtintas. Mask
va gąsdiną,kad, jeigu jos bal
suotų už tai, joms susidarytų 
nepaprastai sunki, pavojinga si
tuacija, nes ji galinti iš J. Tau
tų pasitraukti ir jas palikti “ka 
pitalistų globai”. Šis Maskvos 
subruzdimas ir dedamos pas
tangos yra noras laimėti finan
sinę veto teisę prieš visuotinį 
ar specialų susirinkimą. Kaip 
rašo Times korespondentas Ros 
coe Drummond, Jungtinių Tau
tų narių dauguma yra nusis
tačiusi balsuoti už nepaprasto 
mokesčio mokėjimą, nes finan
sinė padėtis yra katastrofiška. 
Gi Maskvos bauginimai ir agi
tacija nepasitarnauja Jungtinių 
Tautų sustiprinimui, bet susilp- 
ninimui. Esą, Maskvai teigiamas 
visuotinio susirinkimo nubalsa- 
vimas pagal jos pastangas tu
rėtų reikšti sutikimą mokėti 
mokesčius, netekti balsavimo tei 
sės, apleisti Jungtines Tautas 
ir išvažiuoti namo pačiai ar su 
satelitais. Tačiau niekas netiki, 
kad Maskva tokį žingsnį ženg
tų. Iš Jungtinių Tautų ji gauna 
naudos propagandai, turi užvėją 
šnipams, nepasitraukė pralai
mėjusi “troikos komitetą”, ji ne 
pasitrauks ir dabar.

ŽYDAI AUKŠTINA 
PAULIŲ VI

Popiežiaus Pauliaus VI išrin
kimu ypatingai džiaugiasi Aid. 
B. Morpurgo šeima, gyvenanti 
Kew Gardens, N. Y. Dabartinis 
popiežius jiems padėjo išsigel
bėti iš Europos, kai naciai ten 
žudė žydus. Morpurgų šeima bu 
4 m. sūnumi 1942 m. buvo įstri
gę Romoje. Jiems kažkas pa
tarė ieškoti pagalbos Vatika
ne. Čia jie sutiko dabartinį po
piežių msgr. Montini, tada Va
tikano Valstybės sekretoriaus 
pavaduotoją. Msgr. Montini pa
rūpino jiems vizą į Ekvatorių, 
tačiau bevažiuojant jie buvo su 
laikyti Ispanijoje. Tada jie vėl 
grįžo į Romą, vėl kreipėsi į Mon 
tini, kuris jiems parūpino reko
mendacijos laišką Franco švo- 
geriui, o šis padėjo jiems pa
siekti Ekvatorių. Iš ten jie 1946 
m. atvyko į JAV, Dabar tėvas 
Morpurgo prekiauja nejudoma 
nuosavybe, o sūnus jau yra ar
chitektas ir vykdo vieną archi
tektūros projektą Sicilijoje.

išsižadėjimo! Išsižadėti visa ko nėra lehgvas kelias. 
Žmonėse per daug savimylos. Nėra tos pusiausvyros, 
kad žmogus vertintumei daiktus pagal jų vertę. Daž
niausiai visa vertinama pagal savo įgeidį ar palinki
mą. Tokiu būdu prarandamas kriterijus daiktus ver
tinti pagal jų vertę.

Matau, kad Laima nevengia su manimi kalbėti, 
bet linkusi į pamokslavimus. Ramiai išklausau jos 
pažiūras, apie daiktų vertes ir reikalingą pusiausvyrą 
jų įvertinime, bet nuo savo užsimojimo nenutolstu. 
Kai tik ji aptilo, aš ir vėl vedu pokalbį į pašaukimo 
reikalą:

— Ar tau yra žinoma seselės Barboros istorija?
— Taip. Ir tas mus dar labiau suriša. Mūsų isto

rijos panašios. Išoriniai žiūrint, mūsų pasirinktas 
kelias neapvainikuotas pašaukimu, bet mes juo eina
me giliu įsitikinimu. Mes žinome, kad kelias į tobu
lybę nebūtinas pašaukimo. Pašaukimas turi savo 
prasmę ir istoriją, bet įsitikinimų vertė Dievo kelyje 
taip pat nėra pamiršta. Mes su sesele Barbora eina
me įsitikinimų keliu. Aš esu giliai įsitikinusi, kad ma- 
terinis pasaulis neapvaldomas tomis pačiomis dimen
sijomis. Materinis pasaulis, pats save valdydamas, ga
li tik save sunaikinti, bet nepasiekti aukštesnio laips
nio. Materiniam pasauliui ir jo jėgai valdyti ir tvar
kyti ir materiniam gėriui vairuoti ir jį palenkti žmo
giškajai gerovei — reikia dvasinio prado. Dvasios jė
ga yra valdanti ir tvarkanti. Dvasinis pasaulis gilus 
ir neišsemiamas. Jis teikia ir drąsos, ir jėgos, ir su
pratimo. Dvasine jėga aš galiu pakilti į Visatą ir ja 
grožėtis. Dvasine jėga aš galiu suprasti ir Visatos 
judėjimo priežastingumą. Man nereikia pačiai nu-
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kilti virš mėnulio, Veneros ar Marso. Aš juos jaučiu 
ir matau savo Dievo pasaulio supratime. Gražus yra 
mūsų Viešpaties Dievo pasaulis! Ir “aš einu į jį neuž
merktomis akimis, bet atvira širdimi ir giliu įsiti
kinimu.

Laima linkusi į pamokslavimus. Ką tik ji prade
da kalbėti, tuojau nuklysta į savąjį minčių ir sampro
tavimų pasaulį. Aš dar kreipiuosi į ją:

— Laima, būk protinga. Mesk iš galvos visas tas 
idėjas ir grįžk į gyvenimą.

— I gyvenimą! Pilną apgaulės, melo ir skriaudos 
be atpildo!

— Bet gi vienuoliškasis gyvenimas iš reikalo 
yra taip pat kentėjimas be atpildo. Dabar nebe tie 
laikai, kad žmonės dėl nenusisekusios meilės kartųsi, 
skandintųsi ar į vienuolynus užsidarytų! Dabar žmo
gus nebe tas. Randa ir kitokias išeitis.

— Žmogus nebe tas ? — perkerta ji mane. — Sa
kyk man, kada žmogus prigimtį pakeitė? Iš viso, ar 
jis gali ją pakeisti? Žmogaus kinta tik supratimas, 
bet savo prigimtimi pats žmogus lieka amžinai vis 
tas pats.

— Laima! — aš dar šiltai į ją kreipiuosi.

— Veltui. Mano apsisprendimas nepakeičiamas. 
Aš jaučiu, kad jis atėjo į mane ne pripuolamai, bet 
išplaukė iš visumos, kurią pajutau ir išgyvenau. Vie
nuolynas nėra nusikaltimų vieta, bet išsivadavimas. 
Ir aš išpirksiu visa tai, kas bus daroma negerai!

Ji pasižiūri į laikrodį.
(Bus daugiau)



4 DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. liepos mėn. S d CLASSIFIED GUTDE
TALENTŲ PASIRODYMAS DAINAVOJ

Birželio 29 d. jaunučiai susi- niūnai darydavo pranešimus ir 
rinko pasižiūrėti talentų pasi- sutartinai dainuodavo tautos ir 
rodymo. Programos pildytojai ateitininkų himnus. Vakarop 
buvo patraukę žiūrovų dėmesį, žaidimų aikštės būdavo pilnos 
kai pavėlavęs įėjau i stovyklos žaidėjų ir gyvumą rodančių žiū- 
salę. Vadovaujami Livijos Kas- rovų. Stovyklautojai buvo su- 
peravičiūtės jaunieji pynė vaka skirstyti į būrelius po aštuonis, 
ro programą iš dainų, baleto ir Kad stovyklos gyvenime atski- 
plastikos šokio, akordeonu ir ri būreliai daugiau pastangų 
piano skambinimo,deklamacijų ir parodytų, buvo įvesta taškų si- 
komedijos. Tą vakarą spėjo pa- stema. Taip varžybose reiškėsi 
sirodyti būrys jaunų stovyk- Rūtos, Našlaitės, Vandens Leli- 
lautojų: Pijus Stončius (pia- jos, Rožės, Ramunės. Undinės,
no), Ingrida Blekytė (baletas), Lelijos — mergaičių būreliai ir 
Leonas Šatas (akordeonas), Juodvarniai, Žalčiai, Ąžuolai,

REAL ESTATE
Namai ir žemė pardavimui

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

CONTRACTORS 
Namų statyba Ir remontai

CONSTRUCTION CO.

Regina Balutytė (piano), Danu 
tė Rožėnaitė (baletas), Rasa 
Šoliūnaitė (akordeonas), Rita 
Stasiukaitytė (baletas), Vytau
tas Baleška (piano), Rušėnaitė 
ir Astaitė (plastikos šokis), 
Mindaugas Bielskus (piano), 
Lilė Vizgirdaitė (deklamacija), 
Audronė Šimaitytė (baletas), 
Angelė Kazlauskaitė (deklama-

Ereliai ir Nakčiai — berniukų 
būreliai.

Ilgesnio reportažo reikėtų, 
kad būtų galima pavaizduoti

KERELIS BROS. Construction Co.
LIETUVIŲ STATYBOS FIRMA 

Projektuojam ir statom įvairius pastatus. Sutvarkom miesto nusi
žengimo (violations) problemas.
2301 WEST 69TH STREET, CHICAGO — TEL. RE 7-8949

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

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

šlūr. I )į ankšto: 5—2 nil'g. Ir 4 Mūrinis, 2 po 6 kamb. lr poilsio 
kamb. Centr. šildymas, arti mokyk- kamb, laibai švarūs butai. Sav. su 
la, Marų. Pk.. mažino kainų. Brighton P-ke.

Mūrinis S butai, G metų Marų. Pk. Mūrinis, 4 po 4. Geriausia vieta
Mūrinis 7 kamb. 30 p. sklypas, Brighton P-ke. 37 p. sklypas. Gerus 

$1 5,400 Marų. P-ke. Investavimui, žema kaina.
Mūrinis Ii ir 5 kamb. su skiepu Mūrinis, 2 po 4 kainb. Mani. P-ko. 

ir plačiu sklypu. Marų. P-ke. Central. Aihl. Naujas stogas, modern.
..... , vonios. $17,000.Mūrinis, 2 po 5%, 8 metų, 37 p. 

sklypas, vertas dėmesio, Brighton P.

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

Pajieškojimas
Jieškomas velionies MICHAEL 

kaip MAS Centro Valdybos ir! MITCHELL (Mike Mietchel ar 
uolių stovyklos vadovų pastan- ■ Mike Matulevičius) brolis CHAR- 

, . v. .... LES, aimęs Lietuvoje, prieš 20 me-gonus buvo jaunučiams ateiti- tų gy*enęs Chicago’, I1L Mykolas
i... - i. x » mjrė 1961 m, geg. 26 d. Turintieji

žinių apie Charles (Kazimierą) Ma-
. . ------- . t.k di(Jins lietuviškumo Ulevičių prašomi pranešti adr, Mr.
cija) ir Vytautas Gyvas (kome-!. . . . I Mykolas Maksen 100-17 87th Ave.,Za) įnašą ir sustiprins puikiame Richmond Hill, New York.

J ' 1 ore ir žalioje gamtoje jaunųjų

ninkams sukurta viena lietuviš
ka savaitė. Ateinanti antra sa-

REAL ESTATE

Tą pačią dieną ryte įvyko de
klamavimo ir dailaus skaitymo 
varžybos. 26 varžovai skaitė pa 
sakas, gabalėlius iš “Eglutės” 
žurnalo ir deklamavo eilėraš
čius. Iš jaunųjų grupės išėjo 
laimėtojais: Loreta Nykštaity- 
tė, Algis Stasiulis, Juozas Juo- 
zevičius, o iš vyresniųjų — Ži
vilė Stankutė, Jolita Kisieliūtė 
ir Gintaras Aukštuolis.

Kai sužibo žvaigždės ir kilo 
rūkas iš Spyglio ežero, lauke 
jaunučiai susirinko būrin apie 
dvasios vadą kun. Joną Raibu
žį bendrai nakties maldai. Gar
siai padėkoję už dienos žaismą 
Aukščiausiam, jaunieji baigė sa 
vo darbo dieną ir nuskubėjo po 
ilsiui..

Jau spėjo prabėgti savaitė pla
nuoto ir tvarkingo darbo sto
vykloje. Pagal darbotvarkę pri
taikytą jaunyčiams prasidėjo ir 
baigdavosi diena. Vadovų pas
tangomis sukurtas gyvenimas 
pilnai apimdavo visų vaikų pa
sireiškimus. Buvo tikrai malo
nu klausyti, kai prie stalo iš 
jaunų krūtinių sklido dainos: 
— Vai neverk, motušėle, Vijo 
lizdą pelėda, Išbėgs pelė iš miš
ko ir visa eilę kitų. Užsiėmimų 
metu atlikti rankų darbai trau
kė dėmesį. Gražu buvo pažiūrė
ti, kai stovyklautojai susirikiuo 
davo prie vėliavos, būrelių se-

jėgas. šios stovyklos vadovybę 
sudaro: dvasios vadas — kun. 
J. Raibužis, SJ, vyriausia va
dovė — E. Rožėnienė, koordi
natorė — J. Radvilaitė, mergai 
čių vadovė — D. Katiliūtė, ber
niukų vadovas — E. Bankaus- 
kas, vakarų programos vadovė
— L. Kasperavičiūtė, mokyto
jos — J. Juozevičiūtė, R. Jarai
tė, sporto vadovas berniukams
— D. Bačinskas, mergaičių —- 
D. Bajoriūnaitė, vadovų talki
ninkai -— J. Merkienė ir B. Kro 
kys ir MAS CV įgaliotinis — J. 
Račkauskas, šen. V. Žemius

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave. 

Tel. FRontier 6-1882

$17,000
..7 kamb. medinis prie Marųuette 
Pk. bažnyčios. Gazo šiluma. 2 auto 
garažas.

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

auto garažas. Turi būti parduotas 
už geriausią. pasiūlymą — pasitel-i-o 71 lzito I

9 BUTAI PO 4 KAMB.
2 aukšttj mur. prie 60-os ir Da

men. šildomas gazo pečiais. 58 pėdų 
sklypas. Tik $43,000.

OAK LAIVN
5 kamb. 11 metų mur. ant 40 pė

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

DVI VASARVIETES
Lietuviškuose Sandunuose. Geros 

pajamos. Maloni aplinka. D61 senat
vės lr negalavimų turi būti greit 
parduotos.

ATSTOVAUJAME BRIEDŽIO 
DAŽUS — FABRIKO KAINA

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 VVest 7Ist Street
Tel. IVAibrook 5-6015

Apart. mūr. 12 bt., paj. $12.000, 
kaina 5 jį metinių pajamų. Nupir
kęs — nedirbsi.

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

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus !

MISCELLANEOUS
Įvairūs

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; 
PRospeet 8-2013 

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

STOGAI — KAMINAI «— RINOS
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

Dedame naujas “copper-alloy” rl.
nas. Jų nereikia dažyti; garantuo
tos visam laikui. Kaina ta pati kaip 
ir už galvanizuotas. Taip pat taiso
me senas rinas, lšsmaliname lr da
žome. Darbas garantuotas.

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

Kaminai — Murinami, valomi lr 
taisomi. Taip pat Įdedame vamz
džius J originalius kaminus: tinka 
gazo, alyvos lr anglies apšildymams. 
Sulaiko drfigmę.

Dažom iš lauko Ir cementuojame.
— Pilnai apsidraudę. — Nemokami 
apskaičiavimai. — Žemiausios kai
nos.

Atdara dieną lr naktj bei sekma
dieniais.
Ba 1-6047 arba RO 2-8778

DIRBAMA ŽIEMOS METU

Taverna ir 6 kamb. butas Gage 
pk. Gerai einąs biznis. Gulima tuoj 
pat perimti. Tvirtas, graž. mūr., nau
jas stogas ir nauj. šildym. Apsauga 
nuo potvynio. Garažas. Dėl šeimyni
nių priežasčių skubiai parduoda už 
$26,90 0.

8 kainb. mūras, Marą. Pk., 5 dide
li mieg.. platus sklyp., garaž., galite 
tuoj užimti. Tik $18,800.

2 po 0 mūr. Brigh. Pk. Platus 
sklypas, garaž., labai gerame stovy
je. Pirksite už $18,500.

Marą. pk. 7 m. senumo dideli ir 
gražūs 5 Yį kamb. ‘‘expandable". 
Modern. įrengimai, pilnai upsaug. 
nuo potvynio rūsys. 30 p. sklypas. 
2 maš. mūr. garažas. Tik $24,500.

Modern. (1 didelių kainb., 2-jų me
tų senumo rezidencija. Įmontuoti vir
tuvės pečiai, 2 puikios vonios. Radi
jo sistema. Platus sklypas. 55-os lr 
Kedzie apyl. Tik $26,500.

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

14 butų aiiartmentinis, Marą. p-ke, 
didelės pajamos. Pirksite nebrangiai. 
Sav. duos morgičiu.

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

12 butų, 1 *į metų. modernus pa
statas, labai geras pirkinys. Teirau
kitės.

2 po 5 kamb. med. Karšto vand. 
naujas šildymas gazu. Nauja elektr. 
Pilnas rūsys. Alumin. langai. 30 p. 
sklyp. I auto. garažas. Gage p-ke. 
Už $18,900.

5 kamb. med. Naujas karšto vand. 
šildymas gazu. Pilųas rūsys, 2 auto. 
garažas. Netoli mūsų įstaigos. 
$1 1,900.

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

2 po <1 kamb. mūr. 2 atskiri karšto 
vand. šildymai. 2 auto garažas. M. 
p-kc. $29.500.

2 ĮM) 4% kamb. niūras, 10 metų, 
karšto vand. šildymas gazu, kilimai, 
gražiai įrengtas poilsio rūsys. alum. 
langai, 2 auto. mūro garažas, M. p-
ke. $35,400.

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

2 po 5 kamb. ir 4 k. mūras, atski
ri šildymai gazu, nauja elektra, 
Bridgeporte. $15,500,

7 kamb. mūr. Karštu vand. šildy
mas gazu. Dideli kambariai, 1 lį au
to. garažas, platus sklypas, M. p-ke. 
$19,500.

0 po 5 kamb. mūras ant dvigubo 
sklypo, alum. langai, 3 auto. mūro 
garažas. M. p-ke.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURĖ CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WL¥N, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Fiorists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
“Draugas’’.
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MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Ifl LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikinlui 

GA 5-5807

Prieš parką didelė, kelių metų, 
6 H kamb. rezidencija. Centrl. oro 
šaldymas, daug priedų. Teiraukitės.

Naujas puikus 2-jų butij po 5% 
kamb. niūras. Arti Jaunimo Centro. 
Įrengtas sausas rūsys, garažas, alu
min, langai. Žema kaina.

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

3- jų butų beveik naujas mūras 
prie parko. Platus lotas, šalia įva
žiuoti garažas. $35,500.

Modern. 11 butų, 2 motų niūras. 
$17,500 nuom. Graži vieta. $129,000.

2 butų mūras, 6 ir 7 kamb. 2 au
to. mūro garažas Naujas gazu šild. 
Nuomos $126, Marą. p-ke. $27,900.

Naujas modernus 5% kamb. mū
ras, arti mūsų. 28 p. lotas. $19,500.

Geras 2 butų niūras Brighton p- 
ke, 6 ir 7 kainb., gazu šild. $17,600.

Mūr. (t kamb. ant 3 2 p. loto, nau
jas alyva šildymas, nauji karpetai, 
naujas viduj, $14,500. Įmokėti 2,000.

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

2 aukštų, 0 kaulį), mūro reziden
cija su pajamom. Arti 61-os ir 
Campbell. $20,000.

1Jį aukšto med,, sutvarkytas di
delis sklypas ir butas ir geras prie
das pajamoms iš kito buto. $14,700.

Biznis. 2 puikūs butai ir lotas. 2 
aukštų niūras. Gage parke. $23,700.

Platus 45 p. lotas Beverly Terrace 
rajone. Parduos pigiai. 10,600.

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

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

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

2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. IVestern Ave. krautuvė.

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

Vienintėlal iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbįi nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI 

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

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

IŠ NUOTRAUKŲ — GERIAUSIŲ 
NAMŲ PASIRINKIMAS 

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS

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

6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospeet 8-2233

TAUPYK STIPRIAUSIOJE CHICAGOS 
TAUPYMO BENDROVĖJE

STANDARD 
FEDERALSAVINGS

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS
vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburgue ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties.

LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDA 
W E D O

Mckeesport, FennsylVania
kas sekmadienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.
BANGA 810

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

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau neJ 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning J nau
jus lr senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius, Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit lr sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & Hfll'.lCT METAD 

Telefonas VI 7-3447 
4444 8. IVestern. Chicago 6, 111.

Med. 4 kamb. ant 33 p. loto. M.
p. $10,000

Maisto krautuve su namu, įrengi
niais ir prekėmis. Gage p. $20,000.

Med. 1 Jį a. 3 butai, žemi taksai, 
M. p. $17,500.

Mūr. 7 kamb. —, 5 apačioj, 2 vir
šuj. 35 p. lotas, M. p. $18,600.

Mūr. 5 kainb. M. p. Garažas. Sku
biai už $15,800.

Mūr. 2 po 4 ir 2 rūsy, mūr. gara
žas, naujas šild. Brighton p. 24,600.

Mūr. 2 po 4 ir garažas, 2 bl. iki 
mokyk., Brighton p. $16,800.

Med. 2 po <1, garažas, naujas šild., 
rūsys, B. p. $14.500.

Mūr. 1 Įi a. 8 metų, 5 kamb., 3 
mieg. apačioj ir 4 kainb. viršuj, ga
raž, platus lotas, M. p. Tik $33,000.

Mūr. fi kamb., garažas, platus lo
tas, graži M. p. vieta, $16,600.

Med. 7 kamb. 4 mieg., garažas, 
rūsys, platus lotas. $16,900.

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

Mūr. 1 Jį a. (5 ir 4) garažas, di
deli kamb., M. p., $23,800.

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

7 kamb. med. M. p-ke Šildymas 
gazu.. Garažas. $16,500.

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

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

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St. RE 7-8399

Dėl ligos ir senatvės savininkas 
priverstas greit parduoti 34 metus 
veikiantį valgyklos biznį ir namų su 
modern. butu. Ideali vieta valgyklai 
ir gyventi.

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

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

VIrginia 7-1141

J4KTY Of ST A ‘ SAVINAS x \
INSURED

fck U R TO 
$10,000 .

TURTAS $84,000,000
ATS. FONDAS VIRS $8,000,000

54 METŲ BĖGYJE BENDROVE VISUOMET IŠMOKĖJO 
TAUPMENAS PAGAL PAREIKALAVIMU

> PASKOLOS NAMŲ REMONTAMS duodamos be jokių prie- 
dinių paskolos sudarymo išlaidų.

* NAMŲ PASKOLOS duodamos lengvomis sąlygomis ir že
miausiais nuošimčiais.

JUSTIN MACKIEWICH — Valdybos Pirmininkas 
JUSTIN MACKIEWICH, Jr., Prezidentas

•t .....
VALANDOS

Pirmadieniais . .. . nuo 9 iki 8 v. V.
Antradieniais . .. . nuo 9 iki 4 v. v.
Trečiadieniais ... . Neatidaroma
Ketvirtadieniais . . nuo 9 iki 8 v. v.
Penktadieniais .. . nuo 9 iki 4 v. v.
šeštadieniais . . . . . nuo 9 iki 12 v.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yra nedidelio formato, 

kelių spalvų, pagaminti “šilk 
screen” būdu. Yra sekantys rinki
niai:

Vardadienio ............... 10 atvir.
Gimtadienio ............... 10 „
Padėkos....................... 10 „
Užuojautos ................. 10
Vestuvių ..................... 10 „
Vestuvių sukaktuvių. 10 „
Padėka už užuojauta. 10 „
Motinos Dienos proga 10 „
“Draugas gali išpildyti užsaky 

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru
kų. šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadienio, padėkos, užuojautos ir 
kt. — viso 10 atvirukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pakelį.

Užsakymus su pinigais siųsti:

“DRAUGA S”
4545 West 63rd Street, 

CHIICAGO 29, ILLINOIS 
Platintojams duodama nuolaida.

REAL ESTATE

BEVERLY HILLS
6 kambarių namas — $18,900 
WHITNEY STAPLES, CPM 

Vytautas Stapulionis 
R e a 11 o r

373-2666 239-0691
Miami, Florida______ Chicago, III.
ROOMING HOUSE NORTH SIDE. 
4 blokai nuo Michigan ežero. 4800 
į šiaurę. 28 vienetai. Visi apsta
tyti. Mūr. garažas. Palikimas, 
turi būti parduotas. $35,000; įmo
kėti $10,000. Nebrangiai

SVOBODA 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

Marųuette Parke mūr. 6 kamb. 
bungalovv. Dideli kambariai. $1 8,900.

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

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

Gage Parke mūr. biznio namas. 
$300 pajamų per mėn. ir butas 6 
kamb. savininkui. Pirksite labai ma
žai įmokėję. Pardavėjas pagelbės fi
nansavime. $32,000.

Marųuette p-ke mūr. biznio namas. 
“Beauty salon” ir 6 kamb. butas su 
3 mieg. Geras pirkinys. $24,900.

VAINA REALTY
2617 W. 7 Ist St. RE 7-9515

ĮSIGYKITE DABAR !

$9,500 PILNA KAINA. 2 butai po 
4 kamb. Gazu apšild. Apyl. 25-tos 
ir S. California. Įmokėti $1,000.
SVOBODA, 3739 West 26th Str., 
Tel. LA 1-7038.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

PARDAVIMUI

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII

GARBAGE DRUMS
WITH COVKRS & HANDEKS 
30 55 jęal. Free delivery

1148 W. 63rd St. & 5622 S. Racine 
Tel. 434-3232 & 434-1113

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

vra gaunamas Drauge. Jame yru 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymas 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai 
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W 
flSrd St Chicago 29. IU

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

>12,500 — medinis. 4 ir 2 kamb. 
Rūsys, pastogė, garaž. Gaso šiluma.

>10,500 — 3 butai: 6, 4 ir 4 ir 
krautuvės patalpa. Geras pirkinys 
nagingam žmogui.

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

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St,, Cicero 

Tel: OL 0-2233; OL 2-8007
INCOME TAX SERVICE

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplevvood Ave.
Telef. 254-7450 arba 927-2046
Gražus, pajamų mūras 6. 4, S lr 

i k. Brighton parke. $366.00 mėn. 
pajamų, kaina tik $32,000. Platus 
sklypas.

1 Įį n. šviesių plytų mūras. 6(4 lr 
4 k. Naujas šild. modern. Brighton 
parke. $24,000. Pamatykite.

5 kamb. bung. 8 m. senumo kaip 
lėlė puikioj vietoj, netoli 56 ir Pu- 
laskl. 87 p. skl. Tikrai vertas $19,000.

iimūūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiTi
Apsimoka skelbtis “DRAUGE", 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
imiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiĮiii
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I Vaikučių sveikatą tikrina Al- 
vudo vadovai dr. O. Vaškevi- 
čiūtė ir dr. J. Adomavičius.

Marija Rabašauskienė 

PAVOGĖ TELEVIZIJAS
Iš užsidariusio Chicago Air- 

way motelio, 5433 S. Cicero av., 
i vagys išsinešdino su 34 kilnoja
maisiais televizijos aparatais. 
Motelis užsidarė birželio 26 d., 
nes Midway aerodrome jau ge
ras laiko tarpas nutrūko lėktu
vų patarnavimas.

(iiiiimiiiHiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu’

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIP parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų (n|«ėiv

r I n b i n t
Čia galima susipažinti „u aaug? 

be asmenų ir pasigerėti jų charali 
lenu bruožais, pasirodančiais įvai 
nose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 26C 
iiuhi Kaina $2.00

Užsakymus siųskite 
Draugas”, 4545 West 68ro Street 

(Jhicago 29. Iii.
Hla tinto tama duodame nuciaidai
IIIUIIUHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUI

DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. liepos mėn. 8 d,

oiS5/roui

current dividend on Investnment bonus
M4% DIVIDEND! MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už I metų investavimo bonus ninkame 4 % dividendų kos pusmeti ir

dar išmokame |M> % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND IjOAN ASSOCIATION 

4O7i AKUHEK AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. lr šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

•Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

I. F. Fl ltFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605*07 South Hermitage Avenu 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South Califomia Avenu
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-985

Daug Tautinių šokių šventės svečių, atvykusių iš tolimesnių lietuvių 
kolonijų, taipgi lankėsi ir Drauge, domėdamiesi spaudos darbu ir tech
niškaisiais spaustuvės įrengimais, kaip ir Griškėnų šeima iš Baltimo- 
rės._ Iš kairės į dešinę: čikagietis Griškėnų giminaitis J. Jakštys, H. 
Griškenienė, R. Griškėnaitė, V. Griškėnas ir priekyje J. Griškėnaitė. Konstancija Adrešiunas

(mergautines Guliniutė)
Gyveno 3310 So. -Lituaniea 

Avenue.
Mirė liepos 7 d., 1963 m.,

2:10 vai. ryte, sulaukusi se
natvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Krikliūnų pa
rapijos, Miesfceliškių vienk.

Amerikoj išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Aleksandras, marti Ele
na, anūkai Darrell ir Janice, 
pusbrolis Juozapas Galinis su 
šeima, kiti giminės, draugai bei 
pažystami.

Priklausė Lietuvos 
d raugijai.

Kūnas paš irvotas 
Rudmino koplyčioje,
Lituaniea Avė. Laidotuvės )- 
vyks trečiad.. liepos 10 d. Iš 
koplyčios S:30 vai. ryto bus at
lydėta j .šv. Jurgio parap. liaž- 
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės siela. Po 
pamaldų Ims nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnus, marti, 
anūkai.

Laid. direkt. Jurgis Kudnit- 
YArds 7-1138.

New York, N. Y. i
Nauja LB New Yorko 

Apygardos Valdyba

Apygardinis New Yorko LB 
suvažiavimas, įvykęs birželio 
1 d. Lietuvių Atletų klubo sa
lėje Ridgewoode, N. Y., kuriame ! 
dalyvavo visų šios apygardos 
aplinkių rinkti atstovai. Išklau- I 
sę senosios Valdybos bei Kont- Į 
rolės komisijos pranešimų, po į 
dalyvių paklausimų ir trumpų i 
diskusijų svarstė ir kitus LB 
reikalus, ryšium su 1964 m. j- : 
vykstančia New Yorke pasau
line paroda ir kt.

Vėliau, slaptu balsavimu, tu- ( 
j vo išrinkta nauja LB New Yor- 
j ko apygardos valdyba, kuri bir
želio 20 d. įvykusiame posėdy- 

I je pareigomis pasiskirstė sekan
čiai:

J. Šlepetys — vald. pirm., H. 
Miklas ir St. Lūšys — vicepir
mininkai, inž. J. Vilgalys — 
sekr., V. Padvarietis -— ižd., St. 
Dzikas — v-bos narys švietimo 
- kultūros ir informacijų rei
kalams, inž. J. Mačiūnas — v- 
bos narys organizaciniams rei
kalams.

Kontrolės komisija sutiko pa- 1 
reigas eiti ta pati ir šios vai- 
dybos 2-jų metų kadencijos lai
ku. Tame pat posėdyje N. Val
dyba susipažino su apygardos 
bendruomeninių reikalų dabarti
ne padėtimi ir pasikeitė minti
mis dėl naujos valdybos atei
ties darbų plano, kuris bus pa
ruoštas ir priimtas sekančiame 
valdybos posėdyje. Valdybos ad 
resas; 3528 90 St. Jackson Hts 
72, N. Y. Ižd. adresas: 24Į/2 f 
Ten Eyck St. Broocklyn 6, N.

STANLEY LINAUSKAS
Pavergtųjų Tautų savaitė

Philadelphijos lietuviai, kartu 
su kitų pavergtų tautybių — 
latvių, estų, lenkų, vengrų, slo
vakų, ukrainiečių ir kitų atsto
vais, rengia “Pavergtųjų Tautų 
savaitės” (Captive Nations 
Week) minėjimą, kuris įvyks 
liepos 14 d., sekmadienį, 2:30 
vai. po pietų, prie Philadelphi
jos “Independence Hali” pasta
to, (Chestnut gatve, tarp ket
virtos ir penktos g.).

Programoje: invokacija, him
nas, prakalbos; Antibolševikinių 
Tautų Bloko pirmininko dr. Le
vo Dobrianskio, Philadelphijos 
miesto mero James Tate, Penn
sylvanijos valstybės prekybos 
ministro Tabor ir kitų.

Lietuviškoji visuomene nuo
širdžiai kviečiama šiame minė
jime gausiai dalyvauti, kad ne 
tik parodyti savo susirūpinimą 
pavergtųjų tautų problema, bet 
ir pademonstrubti amerikiečių 
visuomenei mūsų (aspiracijas. 
Moterys prašomos pasipuošti 
tautiniais rūbais.

Gyveno Brldgeport, Conn 
anksčiau gyveno Chicagoje.

Mirė liepos 5 d., 1963 m.
Gimė Lietuvoje.
Velionies žmona 

niau.
Laidotuvės įvyks antradie

nį, liepos 9 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi velionies draugai ir 
pažįstami kviečiami dalyvau
ti šiose laidotuvėse ir pasi
melsti už jo sielą.

Laidotuvių direktorius — 
Steponas Lackawicz, Telef. 
REpublic 7-1213

Ūkininko mirė se-

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME SčLLElE.,,

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

nas,

Laidotuvių Direktoriai

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 

apdraustas perkraustymas 
WA 5-9209. Chicago, III.

jiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiifiiiii

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKO! 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

Lietuvių B-vė
WORLD PARCEL SERVICE 

2715 W. 71st Street
Chicago 20, III. Tel. 471-1424

Gyveno 1523 So. 49th Avė., Cicero.
Mirė liepos 6 d., 1963, 7:50 vai. ryto, sulaukęs pusės 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje Kilo iš Kauno apskričio, Varnių parapijos, 

Serpečių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena, po ^tėvais šiau- 

laitė, duktė Elena Burneika, žeiitas Walter, švogerka Petronėlė 
Jaškūnasi ir jos šeima, daug kitų giminių draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje liko brolio, ir sesers vaikai bei kiti giminės.

Priklausė Šv. Antano d-jai, Liet. Ūkininkų d-jai. Buvo 
amžių, narys šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks antrad. liepos 9 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt.: Petkus ir Sūnus, Telef. TO 3-2108.

REpnbtU T-8600 REpubHs T-8801
Valdyba

Worcester, Mass
Birželio tragiškųjų įvykių 

paminėjimas
Birželio 15 d. Maironio parke 

Liet. B-nės vietos apylinkės pir
mininko V. Mačio pastangomis 
surengtas gedulingųjų birželio 
įvykių paminėjimas, šventės nuo 
taikai pritaikytą gan įdomią ir 
turiningą paskaitą skaitė kun. 
prof. Stasys Yla. Meninę pro
gramą atliko Lietuvių Meno 
Mėgėjų Ratelio Vyrų choras, ve
damas muz. J. Beinorio, ir li
tuanistinės mokyklos mokiniai.

Vietos lietuvių kultūros rei
kalams surinkta per $90. Pri
imta griežta protesto rezoliuci
ja prieš Lietuvos okupantus bol 
ševikus.

Joninių laužas

Joninių išvakarėse, birželio 23 
diena, Maironio parke skautų 
surengtas įspūdingas tradicinis 
Joninių laužas. Jau iš eilės ke
linti metai vietos lietuviai skau
tai rengia Joninių laužą, kuris 
gausiai sutraukia iš apylinkės 
kolonijų lietuvių jaunimą. Šie
met tas laužas buvo dar įspū
dingesnis, nes po laužo jauni
mo pasilinksminimas vyko gra
žiai įrengtoje salėje. Tai pirmas 
Joninių pasilinksminimas naujo
je salėje.

Gausus ateitininkų būrys

dalyvavo nepaprastoje ateitinin 
kų konferencijoje New Yorke. 
Moksleiviai ateitininkai J. Gar- 
bytė, D. Pauliuikonytė, Kava- 
liauskis ir P. Narkevičius. Stu
dentai at-kai: J. Pauliukonis, G. 
ir A. šermukšnytės ir Z. šer
mukšnis. Sendraugiai: dr. V. 
Vaitkus su ponia ir Pr. Pauliu
konis.

Seselių rėmėjai
Nekalto Prasidėjimo Seserų 

seimo metu (V.26) Šv. Kazimie
ro parapijų rėmėjos, vad. M. 
Watkins, įteikė $1,100 auką, o 
Aušros Vartų parap. rėmėjos, 
vadovaujamo^ ponios Kielienės 
— $70(5 auką. Pr.

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

Tel. CLiffside 4-1050

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-l£13 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401
— Daugiausia apmokamas 

pianistas buvo I. J. Paderews- 
ki, kuris 1920 m. už programą 
Madison Square Garden gavo 
60,000 dol.

POVILAS J. RIDIKASTautieti!
LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS

Vienintelis ir pirmasis toks apimtimi, vienintelis toks reikšmingu
mu, reikalingiausia lietuviška knyga visiems lietuviams. 45.000 
žodžių lobynas, kirčiuotas, jablonskinės rašybos, tiksliais žodžių 
aptarimais, su gerai parinktais vartojimo pavyzdžiais, vienintelis 
geriausias kalbinis patarėjas visiems, kuriems svarbu mūsų kal
bos taisyklingumas.

Virš 1000 psl., liuksusiniame įrišime, kaina — $12.00. 
Užsakydami, siųskit kartu ir pinigus

DRAUGAS
4545 West 63rd Str., Chicago 29, III.

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911
Pirkite JAV Apsaugos 

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

įžjlllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli;

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

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

| Telefonas: CA 5-7252
?fiiiiiiiiii(iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiio

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

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

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS G1LINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

VALANDOS 
Pirmad. nuo 12 Iki 8 pc 
Antrad. nuo 9 Iki 4 v. pt 
Trečiad. uždaryta vlaą di 
Ketvirt. nuo 9 Iki 8 po 
Penktad. nuo 9 Iki 8 pc 
Šešta, nuo 9 iki 12:30 po

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N ELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 

Parko apylinkės centre.

Taupykite
Amerikos
Marąuette

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
245 South Westem Avė. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

Member of Lithuanian Chamber of Commero. of Illlnola

i.v.Srl■Pv »—m
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X Skt. Aldona ir Stasys Gas- 
neriai turėjo smagias (krikšty
nas savo giminių tarpe birželio 
mėn. 29 dieną. Dukrelę pa
krikštijo Dalios-AIdonos vardu 
Šv. P. Marijos Gimimo bažny
čioj, kur apeigas atliko kun. 
V. Urba. Krikšto tėvai — dr. 
Gediminas Byla ir Valė Majau- 
skaitė. Ta pačia proga Gasne- 
rių namuose buvo atšvęstos ir 
svainio Povilo Rabašausko gim 
tadienis ir vardadienis. Krikš
tynose dalyvavo dar iš Detroi
to atvykę dr. Birutė ir Br. Gir- 
niai ir kt.

X Prof. Adomas Varnas Chi 
cagos Balfo apskr. valdybai 
įteikė $42 auką. šie pinigai bu
vo surinkti iš Montessori na
melio mažųjų lankytojų. Tai 
tikrai yra našlės skatikas, ku
ris vertas dėmesio, pagarbos ir 
viešos padėkos, nes prie lietu
vio vargo prisideda ir mūsų 
patys mažieji.

X Atostogauti gera kai gra
žus oras, bet malonu turėti ir 
įdomią knygą. Išvykdami ato
stogų neužmirškite pasiimti kny 
gos, pvz., Pauliaus Jurkaus ro
manas Smilgaičių akvarelė Ir 
novelės Pavasaris prie (Vardu
vos suteks jums keletą malonių 
valandų.

X Auksė Liulevičiūtė šiais 
metais baigusi Loyolos univer
sitetą, talkininkaus vyr. Mokslei 
vių ateitininkų stovykloje.

Jonas Šlepetys, L Bendruomenės 
garbės teismo pirmininkas ir ta
rybos narys, atvykęs į Chicagą 
dalyvauti Bendr. tar. suvažiavime 
ir padaryti pranešimą apie garbės 
teismo veiklą. J. Šlepetys yra taip 
pat Lietuvių Teisininkų dr-jos 
centro valdybos pirmininkas.

X Tarailai ir Pridotkai, atvy
kę iš Worcester, Mass., į šokių 
šventę, lydimi čikagiečio Vlado 
Daraškevičiaus, lankėsi Drauge, 
apžiūrėjo spaustuvę ir įsigijo 
lietuviškų knygų

X Lietuvių Tautinių šokių 
šokėjų grupės nuotrauką įsidė
jo praėjusio penktadienio Chi
cago American dienraštis. Taip 
pat išspausdino ir ilgoką St. 
Piežos straipsnį apie Tautinių 
šokių šventę. Nuotraukoj ma
tyti šokėjai E. Kromelytė, V. 
Smilgys, B. Budrytė, R. Stitily- 
tė, V. Morkūnas, R. Jurkšaity- 
tė, V. Palikauskaitė, A. Alek
sandravičius, N. Zygmantaitė.

X Vienintelė vieta kur gali
ma gauti lietuvišką citrininį li- 
kierį, B. Pakštas, 2801 W. 38 
St., YA 7-8722. (Sk.)

X Parduodu 1960 m. Oldsmo- 
bilį Super-88 dėl staigios vyro 
mirties. Skambinti tarp 7—9 
vai. vak. WA 5-7690. (Sk.)

NORINTIEJI SAULfiJE KE- 
PINTIS *

Iš Chicagos pranešama, jog 
norintieji vasaros metu prie pa 
plūdymių ir kitų vasarojimo vie 
tų prieš saulę nudegti, visoje 
Amerikoje šią vasarą išleis apie 
$20,000,000 įvairiems aliejams, 
juostiems, apsitepimams ir t.t.

Chicagos žinios
DINGO PRIEŠ 15 METŲ
1942 m. liepos 2 d. prapuolė 

Jonas Navickas, tada tiktai 8 
metų vaikutis, iš savo senukų 
namų, 945 W. 35 Place. Išėjo 
pasivaikščioti ir niekad nebegrį 
žo. Jonas liepos 7 d. būtų 23 
metų jaunuolis. Nei policija, 
nei privatūs detektyvai-sekliai 
niekad negalėjo surasti bet ko
kių pėdsakų, kurie nurodytų, 
kaip, kada ir kur jis dingo ar 
žuvo. Motina, dabar gyvenanti 
Californijoje, ilgus metus vylė
si, kad jis dar kur nors gyvas, 
bet šiomis dienomis pripažįsta, 
kad lyg ir nujaučia, jog Jonu
kas yra miręs.

IŠ $500 IKI $116,000,000
1914 metais Chicagoje su 

$500 pradiniu įnašu atsidarė 
pirmutinė Goldblatt krautuvė. 
Rengiantis minėti auksinį jubi
liejų, Goldblatt tinklas dabar 
turi 30 krautuvių. 1962 metais 
turėjo $116,356,955 apyvartos.

NIEKAS NEPASIIMA LA
VONO

Tremtinys Wasyl Mosoruk, 
3104 Addison st., prieš vienuo- 
liką metų atvyko į Chicagą iš 
Lenkijos. Turėdamas laisvą die
ną, jis buvo išvykęs į Kenoshą, 
Wis., kur tragiškai mirė. Gimi
nių Amerikoj neturi. Kenoshos 
apskrities pareigūnas nežino, 
ką daryti su jo lavonu, o Cook 
apskrities pareigūnas irgi neno
ri pasiimti atsakomybę dėl mi
rusiojo palaidojimo. Su jo gimi 
nėmis Lenkijoje nebuvo gali
ma susisiekti. Atrodo, kad bus 
palaidotas beturčių skirtoje vie
toje.

PREZIDENTIENĖS SEKRE
TORĖ

Buvusi dabartinės preziden
tienės Jacąueline Kennedy sek
retorė šiomis dienomis pradėjo 
dirbti prezidento tėvo Joseph 
Kennedy nuosavybėje esančioje 
Mechandise Mart pastate. Jos 
vardas — Tish Baldrige.

BOMBOS IŠARDĖ LIUDININ
KŲ PASTATĄ

Dvi bombos padegė Jehovos 
liudininkų šventovę, 5524 West 
Harrison avė., Chicagoje. Pas
tatui nuostolių padaryta iki 
$100,000. Ugniagesių inspekto
riai spėja, kad šventovė buvo iš 
pagiežos kieno nors padegta.

ANT SMĖLIO BRIAUNOS 
SEKLUMOS

Du vilkikai, tempią po dvi 
baržas, prikrautas smėlio Evan 
stono Northvvestern universiteto 
žemės praplėtimui prie Michi
gan ežero, buvo stiprių vėjų pri 
plakdinti prie ežero pakrantės, 
keletą mylių į rytus nuo Gary, 
Chicagos priemiesčio.

Chicagoj ir
NAUJA LIETUVIŠA ŠEIMA

Birutės Strikaitytės ir inž. 
Zigmo Viskantos jungtuvių ry
šį birželio 22 d. Šv. Antano 
bažnyčioje Ciceroje, palaimino 
jaunosios dėdė kan. Paulius 
Juknevičius, tardamas prie al
toriaus sveikinimo žodį. Apeigų 
metu, solistė Genovaitė Peškie- 
nė giedojo dvi giesmes.
Jaunąją palydėjo: Danutė Ged 

mintaitė, Genė Federavičiūtė, 
Erika Lungaitė ir Lydija žebrau 
skaitė, gi prie jaunojo stovėjo 
dr. Algis Marchertas, Sigitas 
Banaitis, Viktoras Petrauskas 
ir Liūtas Šablauskas.

Birutės brolis inž. Levas at
vyko iš Los Angeles, o jaunojo 
brolis dr. prof. Romas su šei
ma iš Lafayette, Ind.
Vaišių metu buvo matyti daug 

giminių ir draugų iš tolimų vie
tų. Invokaciją sukalbėjo kun.

Cypų šeima, neseniai iš Kolumbijos atvykusi į JAV ir apsigyvenusi 
Rochesteryje, N.Y., lankosi Drauge. Iš kairės j dešinę: A. Karpuš- 
kaitė, Cypų palydovė po Tautinių šokių šventės nuotaikomis gyve
nančią Chicagą, sūnus Algis Cypas, Birute Cypaitė-Akstinaitė, kaip 
solistė gyvai besireiškusi Kolumbijoje, Auksė Cypsite ir Vytautas 
Cypas.

IŠ ARTI I
J. A. VALSTYBĖSE

— Aldona Grėbliūnaitė ir
Adas Malėnas susižadėjo. Adas 
Malėnas šiais metais baigęs 
Fenn kolegijoj sociologijos mok 
sius, o Aldona dar studijuoja 
pacihologiją. Adas dar šią vasa
rą eis į kariuomenę, nes buvo 
atidėta. Jis yra Igno Malėno 
sūnus, kuris dėstė Kauno uni
versitete pedagogika ir vaiko 
psichologiją, o motina dar ir 
dabar moko lituanistinėje mo
kykloje Clevelande. Linkime ir 
jauniesiems nepamiršti lietuvis 
kųjų plotų, kurie abiems tė
vams buvo prie širdies.

PRANCŪZIJOJE
— A. Venskus, Pr. Liet. B- 

nės Krašto Tarybos pirminin
kas, ir B. Venckuvienė birželio 
mėn. 23 d. savo rezidencijoj su
ruošė priėmimą — garden par
ty Pr. Liet. B-nės Krašto Tary
bos nariams, tautinių šokių gru 
pei, Paryžiaus lietuvių visuome
nės ir tarptautinių organizaci
jų veikėjams. Gražiame ore, di
džiulio sodo širųtamečių medžių 
pavėsyje praleista eilė malonių 
valandų, skambant lietuviškoms 
dainoms.

AUSTRAI IV'lr
— Visos trys Sydnejaus A- 

LB apylinkių valdybos birželio 
23 d. lietuvių “Dainavos” salėj 
suruošė tragiškųjų birželio mė
nesio įvykių minėjimą. Origina
lią ir giliai išmąstytą paskaitą 
skaitė rašyt. Vincas Kazokas, 
kontrastais palygindamas išt
remtuosius ir į Vakarus pasi
traukusius lietuvius ir iškelda
mas mūsų pareigas bei uždavi
nius tėvynės ir ištremtųjų atž
vilgiu. Rimtą ir prasmingą me
ninę programą sudarė akt. St. 
Skorulis. Programą išpildė: akt. 
Ant. Gasiūnas, Vytenis Šlioge
ris, A. Grinienė, sol. Paulius 
Rūtenis, Daiva Labutytė, St. 
Skorulis ir poetas J. A. Jūra- 
gis.

apylinkėse
Petras Patlaba, o visus daly
vius jautriais žodžiais pasveiki
no jaunojo tėvas Vincas Vis
kanta.

Vladas Stropus pravedė po
kylį, kviesdamas kalbėti vyr. 
skautininkę Oną Zailskienę, fi
listerį Kęstutį Ječių, gi Cicero 
Lituanist. Mokyklos dir. Česlo
vas Grincevičius prisegė nuota
kai mokyklos baigimo ženklelį. 
Inž. Jurgis šabliauskas iš Mont 
realio dėkojo visiems susirinku
siems svečiams.

Vaišės buvo tikrai linksmos ir 
lietuviškos, jaunimo palydėtos 
dainomis, bei rateliais.

Jaunieji Viskantai išskrido 
povestuvinei kelionei į Europą. 
Grįš rudenį ir pradės naujos šei 
mos gyvenimą Californijoje. Bi
rutė pradės mokytojauti Bas- 
set, Calif., o Zigmas dirbs kaip 
inž. projektuotojas erdvių srity, 
Pasadenoj. Dr. Aurelia Bartkus

R TOLI
DIDŽ. BRITANIJOJE

— Trėmimų minėjimas įvyko 
birželio 15 d. Estų Namų salėj 
Londone. Estai, latviai ir lietu
viai susirinko paminėti tragiš
kųjų birželio dienų prieš 22 me
tus, kada dešimtys tūkstančių 
nekaltų pabaltiečių buvo oku
panto ištremti į Sibirą.

VOKIETIJOJ
— Birželio įvykių minėjimas 

Luebecke. Vienas iš labiau pa
vykusių baisiojo birželio minė
jimų birželio 17 d. įvyko Lue- 
becko mieste. iJis šiais metais 
rengtas lietuvių pastangomis. 
Buvo iškilmės miesto kapinėse 
prie ten esančių tautinių pamin 
klų, pamaldos, vakare įvyko 
iškilmingas aktas su kalbomis 
ir meno programa. Bendrame 
trijų tautybių minėjime dalyva
vo ir kalbas pasakė visa eilė 
vokiečių valdžios atstovų, o 
akte dar dalyvavo miesto vyr. 
burmistras M. Wartemann, dva 
siškijos atstovai, įvairių orga
nizacijų veikėjai ir gausiai es
tų, latvių ir lietuvių. Į minėji
mą atvykęs Vliko Vykd. Tary
bos URT vald. dr. P. Karvelis 
kalbėjo apie mūsų laisvinimo 
veiklą ir rūpesčius. Dar pasakė 
kalbas visų trijų pabaltiečių 
grupių atstovai. Meninėje daly
je lietuvių ir vokiečių liaudies 
dainas iškildė sol. M. Panse-Si- 
maniūkštytė, deklamavo Alb. 
Gedvilą, skambino Rainer 
Gepp. (E.)

— Lietuvių Kultūros dienos 
Duesseldorfe. Birželio 15 -16 d. 
Duesseldorfe susirinkusių apie 
170 Reino - Vestfalijos krašto 
lietuvių turėjo Kultūros dienas 
— joms vadovavo O. Krutuly-

čiams, jis turėjo progos nušvie
sti sovietų agresiją prieš Pa
baltijo valstybes, pabrėžiant, 
kad laisvasis pasaulis turįs jau
sti moralią pareigą aiškiai ir ne 
dviprasmiškai reikalauti, kad 
Sovietų sąjunga atitaisytų pa
darytą Pabaltijo tautoms skriau 
dą. (E.)

OKUP. LIETUVOJE
— Lietuvos statybose vis 

trūksta kai kurių statybinių me 
džiagų. Kai kurios statomos į- 
monės, pvz. VRES, iki šiol ne
gavo nė penktadalio reikalin
gos miško medžiagos. “Toliau 
to pakęsti negalima” — dejuo
ja partinis organas Tiesa, bir
želio 9 d. nr.

Siekiama kaip nors pašalinti 
įvairius trūkumus, nugalėti at
silikimą, tačiau tai sunkiai pa
siekiama, jei, pvz., Jonavos azo 
tinių trąšų gamyklos ar Kauno 
medvilnės verpimo fabriko sta
tybose netgi nėra... darbų orga- 

jnizavimo projektų. Vyksta Va- 
, karuose neįtikėtini reiškiniai: 
I tų fabrikų statybose medžiagų,

f

Į minėjimą atvyko Lietuvos l tė-Boehm. Ta proga minėti bir-
min. B. K. Balutis ir Estijos 
min. P. Torma, taip pat Lat
vijos pasiuntinybės patarėjas 
P. Ozolinš. Apie okupanto nusi
kaltimus prieš tarptautinę tei
sę, ryšium su birželio trėmi
mais, kalbėjo min. Torma. Po 
to Baltų Tarybos pirm. P. Ran

želio liūdnieji įvykiai ir 1863 m. 
sukilimas. Apie Lietuvos lais
vinimo veiklą kalbėjo URT vald. 
dr. P. Karvelis. Jis dar padarė 
atskirą pranešimą susirinku
siems Reino-Vestfalijos Kr. LB 
apylinkių pirmininkams ir įga- 
liotiniams, pabrėždamas, kad

ka iš eilės pakvietė tarti žodilFed- Vokietijos vyriausybė yra 
estų ir lietuvių atstovams. | pasiryžusi išlaikyti lietuvių tau- 

L. B-nės valdybos pirm. J. Al- tinį savitumą. Apylinkių atsto- 
kis perdavė Sibiro tremties tęs- ( vams aPie padėtį Lietuvoj pra- 
tamentą, ragindamas tautiečius 1 nešimą padarė V. Natkus. 
tęsti kovą dėl lietuvių tautos; Būdamas Duesseldorfe, URT 
teisių gyventi laisvais. Londono va^d- dr- P- Karvelis kaip gar- 
lietuvių choras, vadovaujamas svpčias dalyvavo Rytprūsių 
J. Čemio, puikiai išpildė kelias! ^uv- gyventojų sąskrydy. Įvy
damas. jkusioje spaudos konferencijoje,

dalyvaujant ir užsienio sve-

mechanizmų pareikalavimas daž 
nai planuojamas “iš akies”. At
liekami įvairūs perdirbinėjimai 
(ypač šiluminės elektrinės sta
tyboje) ir jiems jau išleista de
šimtys tūkstančių rublių. O re
zultatai? Kyla savikaina, ken
čia kokybė, pereikvojamos lė
šos, užsitęsia objektų užbaigi
mo terminai.

Brokas — vėl kitas paverg
tos Lietuvos statybininkams bū 
dingas reiškinys. Dėl buvusio 
broko, Kauno ketaus liejykloje 
tenka iš naujo dengti stogus 
Dabar šaukiama — jūs, brok
dariai, verti visuotinio pasmer
kimo, jūs veltui išeikvojate vai 
stybines lėšas. Be visų minėtų 
trūkumų, lengvai atrandami ir 
kt.—statybų sąmatos per daug 
painios, o įvairūs projektai ne
tikusiai suprojektuojami. (E.)

^Doino ELECTROniCS 
tivii.i ■Jfcnrarrm

TV-RAOI3AI -OUOST. REKORDERIAI------------------------------------------- ’lT-'OERIAI 
ELE» 
PUTES 
OŽIAI_____ intlja

■2.333 S; Ha(sted Sf CL.FFSlOEi-Sg^

„ STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTEI
ANTENOS- BATERIOOS- LEMP
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKROI__

Vitkum tumluualot kulnoa Ir guruntlju

:^i
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4'/2%
Naujas aukštas dividendas mokamas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d
VALANDOS* P1RM- ‘r KETV................................... 9 v. r. Iki 2 p. p.IMLMIWUQi ANTRAD. ir PENKT.................... 9 v. r. Iki 6 v. p.

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

»rhe 
map
above clearly 
indicates the loca
tion of our nevv park- 

’ ing area focated-just 300 ~
feet north of our Office. This 
modern parking facility will be cdn- y > 
trolled by gates at both entrance and at 
exit, The ticket you receive upon ėntering

deemed in 
our Office forą 

3 token that will
enable you to leave the 

parking area. And this conven- 
ient off-the-street parking is part 

of District Savings Service policy of 
rendering the finest most convenient eus- 

tomer Service available. >

■v

DISTRICT SAVINGS,
3430 SOUTH HALSTED • CHICAGO 8, ILLINOIS 

OFFICE HOURS:
Monday, Tuesday, 9-4; Thursday, 9-8; Friday, 9-6; Saturday, 9-1; Wednesday elosad.

VELTUI
TAUPYTOJAMS
10 buteliukų skirtingų “kvepa
lų” — visi garsių firmų, su
pakuoti šioje plastikos dėžutė
je — bus duodami už betkokį 
sutaupų padėjimą laikotarpy
je nuo birželio 17-os iki liepos 
17-os.

DISTRICT SAVINGS PASTATO
PRAPLĖTIMAS PRASIDĖS
LIEPOS MĖNESĮ.
Liepos mėnesį District Savings pradės didelę praplėtimo prog
ramą, kuri daugiau kaip padvigubins turimas patalpas. Bus 
įrengti du patarnavimui “vvalk-up” langeliai, didelė visuome
niniams reikalams patalpa ir privatūs kambariai paskolų su
tarčių sudarymui.
Tuo pat metu District Savings dirbs kaip visuomet. Atvykite 
ir atidarykite savo taupymo sąskaitas, kad jas jau turėtumėte 
kai mes kelsimės į praplėstas patalpas.

INVESTMEMT
SAVIMI


