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Elektrifikacija Pakaityje
ir Lietuvoje
Lietuvos kolchozininkų namams elektrą tiekti trukdą
vienkiemiai
OKUP. LIETUVA. — Komunis
tai dažnai pabrėžia elektros
energijos augimo tempus Pabal
tijo respublikose ir per 20 metų
padarytą pažangą lygina su
nepr. Lietuvos laikmečiu buvu
sia padėtimi
elektrifikacijoje.
Apie elektrifikaciją Pabaltijy
“Liaudies Ūkio” (nr. 4) žurna
le paskelbtas K. Tumėno straips
nis. Jis vėl primena Lietuvoje
buvusį atsilikimą, tačiau sąmo
ningai nutyli Lietuvos Energi
jos komiteto 1940 m. išleistą
elektros ūkio tvarkymo planą
“Lietuvos Elektrifikacijos pla
no metmenys”. Pagal tą planą
buvo numatyta pastatyti keletą
galingų vandens jėga varomų
elektrinių ant Nemuno ir Ne
ries, o jų pagamintą energiją
paskirstyti po visą kraštą. Jei
ne karas, vokiečių okupacijos
metu įvykdyti sužalojimai, elek
trinių susprogdinimai, tai lais
vos valstybės sąlygose elektrifi
kacija būtų padariusi neabejo
tiną pažangą.
Elektrinių statyba Pabaltijo
kraštuose vyksta pagal komu
nistų partijos suvažiavimų Mas
kvoje nutarimus. Planai keičia
mi. Pvz. “Liaudies Ūkyje” tei
giama, kad kuriam laikui buvo
atsisakyta toliau statyti hidro
elektrines prie Nemuno ir nu
tarta pastatyti “galingą šilumi
nę elektrinę centrinėje Lietuvos
dalyje” (Elektrėnuose, netoli
Vievio). Vėliau vėl numatoma
grįžti prie Nemuno hidroelektri
nių statybos — jos planuoja
mos ties Birštonu, Jurbarku ir
Druskininkais.
Okupantas Lietuva nesirūpina

Pagal paskelbtus duomenis,
bendroji elektros energijos ga
mybos apimtis Pabaltijo respub
likose 1963 m. pasiekė 8,6 mili
jardus kwh. Lietuvoje 1963 m.
elektros energijos buvo paga
minta 1,7 miliardai kwh, Latvi
joje — 1,6 mlrd. kwh, Estijoje
— 5,3 mlrd. kwh.
1962 metais Pabaltijo respu
blikose,
skaičiuojant vienam
gyventojui, buvo pagaminta
1.360 kwh elektros energijos,
ibet jos žymi dalis teikiama ki
toms Sovietijos sritims. Lietu
voje elektros energijos gamyba,
skaičiuojant vienam gyventojui,
1962 m. sudarė 500 kwh.
Elektros
gamybos vienam
gyventojui atžvilgiu Lietuvos ly
gis palyginus su sovietų respub
likomis — menkas. W. Banaičio
pateiktais duomenimis (“Die
Industrialisierung Sowjetlitauens”, 1962) 1958 m. minėtu at
žvilgiu Lietuva buvo priešpa
skutinėje vietoje kitų resbublikų tarpe. Esą kiek daugiau su
sidomėta Lietuvos elektrifikaci
ja tik 1957 m. Ligi to meto
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elektros srovę Lietuva daugiau
sia importuodavo iš Kaliningra
do srities, buvo nuolatiniai sro
vės išjungimai, kolchozams bu
vo draudžiama naudotis elek
tra iš valdiškojo tinklo — jie ją
gaudavo iš vežiojamųjų agrega
tų arba patys įsirengdavo.
Kas elektrą naudoja?

“Liaudies Ūkio” žiniomis, pa
grindinis vartotojas — pramo
nė. Jos sunaudojamos elektros
energijos kiekis 1961 metais bu
vo pasiekęs 2.645 mlrd. kwh.
Nuošimčiais elektros energijos
vartojimas Pabaltijy
atrodo
taip: pramonė ir statyba — 52,7%, komunalinis ūkis ir kitos
šakos — 20,8%, nuostoliai tink
luose ir sunaudojimas pačiose
elektrinėse — 18,4%,
žemės
ūkis — 6,3% ir tiUnsportas —
1,8%.
Mums labiau įdomus elektros
energijos suvartojimas žemės
ūkyje. Jis vyksta lėtai, per eilę
pokarinių metų buvo labai ap
leista kaimo elektrifikacija, per
penkerius metus (1957—1961)
prie elektros energijos šaltinių
Pabaltijo respublikose buvo pri
jungta 1,220 kolchozų ir 252
sovchozai. Giriamasi, kad elek
tros energijos sunaudojimas pa
didėjęs komunaliniams — buiti
niams reikalams. Kitais žo
džiais, jei kalbama apie buitinių
reikalų aptarnavimą, tenka su
prasti, kad ypač kaimietis dar
per mažai savo reikalams nau
dojasi elektros energija. Ir iš
tikrųjų, “Liaudies Ūkyje” susi
duriame su dviem svarbiais tei
gimais: esą, sparčiam tos ener
gijos naudojimo buitiniams rei
kalams augimui vis trukdanti...
vienkiemių sistema. Antra, dar
“apie pusė kolūkiečių kiemų ir
tarybinių ūkių darbininkų namų
neturi elektros energijos”. Tai
reiškia, kad jei siekiama grei
čiau elektrifikuoti ūkinius kol
chozų pastatus, tai iš kitos pu
sės žymiai atsiliekama tiekiant
elektrą tų kolchozininkų gyve
namiesiems namams. (E)
Granata j kavinę

SAIGONAS. — Komunistinis
teroristas Vietname metė grana
tą į kavinę pilną amerikiečių,
kuri atsimušusi į apsaugos vie
las sprogo šaligatvyje. Dalinys
Amerikos karo policijos atvyko
į Saigoną amerikiečių apsau
gai. Kaip žinoma, amerikiečių
karių dalis buvo ištraukta pra
ėjusį rudenį, kai padėties nesu
prantą Amęrikos aukštieji pa
reigūnai Vietnamo karą pavaiz
davo rožinėmis spalvomis.
Ark. Bevan j Romą

J VIENA — Vienos dienraštis
Express skelbia pasikalbėjimą
su Pragos arkivyskupu Josef
Beran, kuris neseniai komunis
tinės valdžios įsakymu buvo
perkeltas iš Mukarovo į Radnabovo
vienuolyną nuošaliame
kaime netoli Taboro. Į klausi
ORAS
mą, ar numato dalyvauti trečio
Giedriau ir šalčiau. Chicagoje joje Visuotinio Bažnyčios susi
ir apylinkėse temperatūra apie rinkimo sesijoje, arkivyskupas
70 laipsn.
Beran atsakė, kad jo kelionė į
ĮJomą yra numatoma ateinantį
KALENDORIUS
rudenį, “šios mano kelionės —
Gegužės 25 d.: šv. Grigalius pažymėjo Pragos arkivyskupas
VII, Danutė, Meilutė
— niekas neturi klaidingai iš
Gegužės 26 d.: šv. Pilypas,
siaiškinti. Tikriausiai, Romoje
Algimantas, Nerijus.
nepasiliksiu.
Mano vieta yra
Saulė teka 5:23 v., leidžiasi — tarp tikinčiųjų katalikų Čekos
8:12 vai.
lovakijoje”.
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Kolchozinės ašies

Tiltas į Rytų Europą

istorija

OKUP. LIETUVA. — Skuo
do rajono komunistinis veikė
jas Inis “Tiesoje” skundžiasi,
kokie vargai spaudžia kolchozi
nę sistemą, papasakodamas šią
ašies istoriją:
“Kovo 8-sios kolūkyje — dar
bymetis. Baigiamos sėti grūdi
nės kultūros, linai. Mechaniza
toriai stengiasi, bet iš keturių
traktorių dirba tik trys.
— Jeigu būtų visi dirbę, jau
būtume pasėję, — sako kolūkio
pirmininkas Z. Čijauskas. Ir pa
aiškina: — ačiū Susivienijimui,
padėjo.
Buvo taip. Balandžio 25 dieną
kolūkis pirko dvi vedamojo ra
to ašis. Nuėjo į Susivienijimo
Skuodo skyriaus sandėlį atsi
imti, o ten likusi tik viena.
— Kita kažkur užsimetė. Aš
surasiu, — mikčiojo sandėlinin
kas A. Vaškys. Bet nerado, o
ir negalėjo rasti, nes savava
liškai šią dalį atidavė kolūkio
“Kelias į ateitį” mechanikui.
Praėjo dvi savaitės, o ašies
vis nėra. A. Vaškys ir kiti Su
sivienijimo skyriaus darbuotojai
žada ją ryt poryt parūpinti, bet
savo pažado taip ir neištesi.
Traktorius stovi. Kiek darbų
jis galėjo atlikti per tas bran
gias sėjos savaites! Kas gi at
lygins kolūkiui nuostolius?.

Prez. lohnson pareiškė, kad Rytų Europos kraštų
išsilaisvinimas yra Amerikos tikslas

Donald Sturgis, 37 m., ir Richard Lauchli, 37 m., suimti Springfield,
III., kai valstybės agentai rado pas juos ginklų sandėlį kuriame
buvo 100 automatų, kulkosvaidžių, minosvaidžių ir mažesnių ginklų.
Ginklai buvo norima parduoti Lotynų Amerikos sukilėliams, kovojan
tiems prieš komunizmą.

Sovietai kviečia tartis
MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos vyriausybė formaliai pa
skelbė, kad Laoso reikalu reikia
sušaukti 14 valstybių konferen
ciją Genevoj.
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Dar du senatoriai Lietuvių
Kongreso komitete

• Kard. Višinskis grįžo iš Ro
CHICAGO. — Vienas pirmau
mos į Lenkiją.
jančių parlamentarų JAV Sena
te, šen. Hugh Scott iš Pensylvanijos, apsimdamas priimti Alto
pakvietimą įeiti į Amerikos Lie
tuvių kongreso Washingtone ko
mitetą, linki geriausių sėkmių
lietuvių pastangose siekiant Lie
tuvos išlaisvinimo.
Šis senatorius yra buvęs res
publikonų partijos nacionalinis
pirmininkas. 1953 m. Altui besi
darbuojant pravesti Atstovų rū
muose Kersteno rezoliuciją iš jo
buvo susilaukta stiprios para
mos, nes tuo metu jis buvo At

stovų rūmų vienas vadovaujan
čių narių.
Senatorius William Proocmire,
demokratas iš Wisconsino, taip
pat sutiko būti Lietuvių kong
reso garbės komiteto nariu ir pa
remti jo svarbiuosius darbus.
Yra sutikę į Lietuvių kongre
so komitetą įeiti ir visa eilė At
stovų rūmų narių.

Ir toliau žvalgys Laosą

WASHINGTONAS. —-Vals
tybės departamentas skelbia,
kad žvalgybiniai lėktuvai virš
Laoso ir toliau skraidys, stipri
nant Amerikos akciją, naujai išNuteisti penki kunigai kilusioj raudonųjų grėsmės vie
toj. Kaip žinoma, žvalgybinis
PRAGA. — Spaudos agentū lėktuvas buvo truputį/kliudytas
ra praneša, kad penki Čekoslo komunistų ginklų.
vakijos jėzuitai šiomis dienomis
Ekskursija j Kubą
Pragoję buvo komunistų teis
mo pasmerkti nuo vienerių iki
WASHINGTONAS. — Skel
penkerių metų kalėjimo. Jie bu biama, kad organizuojama ant
vo apkaltinti dėl to, kad, nepai ra studentų grupė, norinčių ap
sydami uždraudimo, ėję kuni lankyti Kubą. Kaip žinoma, vai
Tennessee gub. Frank G. Clement giškas pareigas, platinę popie stybės departamentas tokiai ek
Nashvillėje pareiškė kandidatuo
jąs į Senate vakuojančią mirusio žių enciklikas ir žinias apie vi skursijai yra priešingas.
suotinį Bažnyčios susirinkimą.
Estes Kefauver’io vietą.

Sekretoriatas nekrikščionių
reikalams
VATIKKANAS — Popiežius Ūmiausių geografiniu ar religi
Paulius VI steigia specialų sek niu atžvilgiu kraštų, — kalbėjo
retoriatą, kuris palaikys ryšius Paulius VI, — neturi jaustis
tarp katalikų Bažnyčios ir ne svetimas šioje Romoje, kuriai
krikščioniškų religijų atstovų. istorija yra davusi “bendros vi
Sekretoriato prezidentu yra pa sų tėvynės vardą”. Nekrikščio
skirtas kardinolas Marella. Ži niškųjų religijų sekretoriato
nią paskelbė pats šv. Tėvas prezidentas kardinolas Marella
Sekminių proga atlaikytų pon- artimiausiu laiku paskelbs nau
tifikalinių šv. mišių metu Vati jo sekretoriato veiklos progra
kano bazilikoje. Naujasis sek mą.
retoriatas atliks panašius užda
vinius nekrikščionių tarpe, ko
• Youhers, N.Y., jaunuoliui
kius įvairių krikščioniškų kon buvo prisiūta traukinio nuplau
fesijų tarpe atlieka Jono XXIII ta ranka, bet po kiek laiko jauįsteigtasis krikščionių vienybės nuolis mirė. Dr. Steinnan tvirtisekretoriatas. “Nė vienas mai- na, kad nuo kraujo nubėgimo ir
dininkas, nors jis būtų ir iš to-kitų sužeidimų.

LEXINGTON, Va. — Prez
Johnson, atidarydamas gen. Ge
orge Marshall tyrimų centrą, pa
žadėjo ir toliau tęsti Marshalio
planą, tiesti jį į Rytų Europą,
artėti su kaimynais draugiškais
taikos santykiais. Esą mes ir to
liau tęsime Marshalio planą ties
darni tiltą į Rytų Europą, didin
dami prekybą ir turizmą, permesdami idėjas ir humanitari
nę pagalbą.
Prezidentas pareiškė, kad
šiuo metu nebėra vienos geleži
nės uždangos, o yra jų daugelis
Prezidento nuomone, permetant
idėjas į komunistinį pasaulį bus
atskiriami Rytų ir Vakarų Eu
ropos komunistai. Esą bus gali
ma atskirti Rytų Europos kraš
tus nuo Sovietų Sąjungos domi
navimo ir padėti jauniesiems kokunistams atidaryti akis civilizacinėm vertybėm iš Vakarų, iš
kurių jie yra atėję ir kuriems
jie priklauso. Tuo bus galima
pabrėžti, kad Rytų Europos pro
gresas galimas tik santykiau
jant su Vakarais.
Gerai pažįstančių komunisti
nę sistemą žurnalistų nuomone,
tokie, prezid. Johnson tiltai į
Rytų Europos valstybes yra ne
lengvi, nes jie yra sąlygojami
Kremliaus diktatūros, kuri rei
kalui esant
pavergtoms tau
toms pančius atleidžia, o reika
lui esant vėl paspaudžia.
Kaip žinoma, pagal gen. Mar-

Bažnyčia ir tautų
kultūra
VATIKANAS. — Italijos mi
sijų organizacijos vadovybę pri
imdamas Šv. Tėvas pareiškė,
kad Bažnyčiai yra brangi kiek
vienos tautos kultūra. “Nešda
ma tikėjimo šviesą misijų tau
toms, Bažnyčia nekeičia jų kul
tūros, bet stengiasi ją suprasti,
ją apvalyti ir praturtinti nau
jomis vertybėmis.”

shalio planą pokario Europai
buvo suteikta ekonominė pagal
ba, išgelbėjusi Europą nuo dide
lio skurdo ir pasinešimo komunizman. Tęsiant Marshalio pla
ną, prez. Johnsono žodžiais, ga
limas Rytų Europos atpalaidavi
mas nuo komunizmo. O toks ir
yra Amerikos tikslas.

Kompartija ir mušeikos

MASKVA. — “Izvestija” pas
kelbė straipsnį, kuriame puo
lamas Magnitagorsko komiteto
pirmininkas
Nobokrečenovas,
kad jis padaręs įtaką, jog būtų
paleistas jo sūnus, patekęs į
teismą už vieno piliečio primu
šimą. Už tai buvęs nubaustas
15 rublių baudos. “Izvestija”
sakosi ir toliau skelbsianti apie
nusižengimus sovietinių parei
gūnų. Šie faktai rodo apie bur
liokų savivaliavimą, kurie ypač
pavergtoj Lietuvoj elgiasi kaip
nori ir jokios “Izvestijos” apie
tai nerašo.

Maldos už komunistų

pavergtuosius

PARYŽIUS. — Paryžiaus Šv.
Ignaco bažnyčioje įvyko visų
krikščionių religijų tikinčfųjų
bendros pamaldos už tuos, ku
rie kenčia dėl savo tikėjimo So
vietų Sąjungoje ir kituose ko
munistų pavergtuose kraštuo
se. Ortodoksų vardu kalbėjo
kun. Boris Dobrinski, katalikų
vardu — žymusis prancūzų te
ologas kun. Jean Danielou ir
protestantų vardu — pastorius
Andre Durnas. Visi trys kalbė
tojai aiškino “Tėve mūsų” mai
dos prašymus, pabrėždami, kad
Dievas yra visų žmonių tėvas
ir kviesdami į brolišką tarpusa
vio meilę. Pamaldos baigėsi ben
dra visų malda už kenčiančius
tikėjimo brolius anapus geleži
nės uždangos.

Trumpai iš visur
• Kanadoje nuo 1957 m. be
darbių skaičius šiemet mažiau
sias. Balandžio mėn. Kanadoje
buvo 403,00 bedarbių, 6% visos
darbo jėgos.

• Prancūzijoje buvo švenčia
ma maldos diena už darbininki
jos pasaulį. Maldos dieną orga
nizavo Prancūzijos Darbininkų
katalikų akcija.
• Prez. Kennedy našlė gavo
1 mil. užuojautos laiškų, nema
ža iš viso pasaulio vietų.

• Kanadoj keturi Čekoslova
kijos piliečiai, trys vyrai ir viena
moteris, išlipo iš lėktuvo, kuris
buvo nusileidęs Terranovos ae
rodrome, ir pas Kanados policiją
pasiprašė politinės globos. Lėk
tuvas iš Kubos skrido į Čekos
lovakiją.
• Hong Konge leidžiamas sa
vaitraštis “Sunday Examiner”
paskelbė straipsnį antrašte “Ti
kėjimas Lietuvoje”. Pasinaudo
damas laisvosios Eltos biulete
niu anglų kalba, laikraštis pa
teikia Bažnyčios persekiojimų
pavergtoje Lietuvoje vaizdą.
• Kom. Kinija ir Nepalio val
stybės pasirašė prekybos sutar
tį.

• Prancūzijoj yra 48,090,000
gyventojų. Per 1963 m. paaugo
1%.
• Meksikoj lėktuvu nukrito
buvęs JAV ambasadorius L. S.
Morrison, 52 m., jo sūnus ir dar
penki kiti asmenys ir užsimušė.

Mirtys gaisre
SAN FRANCISCO. — Gegu
žės 24 d. katalikų parapijos 6
asmenys ir apie 100 sužeisti.
Apdegimai ir sužalojimai įvyko
visiems staiga besiveržiant du
rų link. Gaisras kilo kai nuo
Panhandle, Oklahoma, ūkininkas Jordan ir jo sūnus stebi ūkio tvo
ras, kurios užneštos lekiančiu smėliu. Ūkininko 3,000 akrų farma šokėjo su ugnimi užsidefė užuo
gali būti užpustyta, nes ten per 20 mėnesių tebuvo tik pusantro colio laidos. Nuostolių padaryta apie
40,000 dol.
kritulių. Sausra esanti didesnė negu sausiausiais 1930 metais.

S
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kad labai užimtas esąs, neturi
laiko apsidaryti ir apsipirkti.
Gi jo tėvui pensininkui Aleksandrui teko gyventi dve
jose vietose: Brooklyne ir Long
Island, saugoti sūnaus žmoną
su anūkais ir važiavo pas savo
žmoną. Atstumas kaip iš Kazlų
Rūdos iki Kauno 35 kilm. Trau
kiniu vieną valanda kelionės. L.

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR

DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

24-tas Konstitucijos pakeitimas
Sausio mėn. pabaigoje dviejų
valstybės legislatūrų akcijos
dėka, JAV-bių Konstitucija bu
vo 24-tą kartą pakeista nuo jos
priėmimo 1789 m. Šis pakeiti
mas nustato griežtus valstybių
valdyboms apribojimus prieš
reikalavimą mokesčio iš pilie
čių už teisę balsuoti. Pagal šį
pąfcęitimą, jokia valstybė nega
li uždėti balsavimo mokesčio,
kad sulaikytų kvalifikuotą as
menį nuo balsavimo prezidento
ar kongreso narių rinkimuose,
moję”, politines partijas ir kiIš tikrųjų tik 5 valstybės
iš 50-ties turėjo tokius mokes
čius, (būtent: Alabama, Arkan
ais, Mississippi, Texas ir Vir
ginija. 1962 m. Kongresas ap
robavo Konstitucijos pakeiti
mą. Kad pasidarytų efektingu,
pakeitimas turėjo būti % kraš
to SOties valstybių ratifikuotas.
Dvi ratifikacijos, kurios buvo
padarytos sausio mėn., pakeiti
mą padarė oficialiai Konstitu
cijos integraline dalimi. Pakei
timas neliečia balsavimo mokės
čių valstybiniuose ir vietinių
pareigūnų rinkimuose, bet už
tikrina'; kad valstybėse, kuriose
balsavimo mokesčiai egzistavo,
jie daugiau negali būti naudo
jami atėmimui iš piliečio teisės
balsuoti tautiniuose rinkimuose.
JAV-bėse, nors ir kaip atro
dytų tai keista, balsavimo mo
kestis yra istorinė liberalizuo
jančio polinkio liekana.

JOS KLAUSIATE.
MES ATSAKOME
Kl. Būdamas Lietuvoje užpirkau 1928 m. 25 ha ūkį ir su
mokėjau 22,000 litų. Aktą nota
ras galėjo patvirtinti 1,940 m.
Mano brolis valdo mūsų vardu.
Ar reikalinga paduoti prašymą
War Claim įstaigai, kad gau
čiau už tą ūkį atlyginimą?
S. K.
Ats. S. K. Prašymą .gauti at
lyginimą tik tada galėtumėte
paduoti, jei jūs buvote JAV
pilietė ir jei jūsų ūkis per II
Pasaulinį karą būtų buvęs su
naikintus.

Tuoj po Amerikos revoliuci
jos žemės savininko teisė ar Jauniausias. William J. Green III iš Philadelphijos taiso lentelę bu
tam tikrai profesijai priklausy savo pavarde prie savo ofiso durų Atstovų rūmų būstinėje, Washingtone. Jauniausias, 25-erių metų, Atstovų rūmų narys, jis buvo iš
mas buvo viena iš pagrindinių rinktas savo tėvo, kongresman. VVilliam J. Green, Jr., sausio mėnesį
kvalifikacijų balsavimo teisės mirusio terminui užbaigti.
turėjimui. Viešos opozicijos to
kioms kvalifikacijoms,
kaip
nedemokratinėms, rezultate bu
vienok neatvyko į konferenciją
TRUMPAI
vo įvesti balsavimo mokesčiai.
apie lygių darbų progas Shera— LB Socialinio klubo vice
Tai sulygino kiekvieną, ar jis ton - Chicago viešbutyje. Daly
pirm.
A. Čepulis, gyv. 3548 So.
buvo žemės savininkas ar ne.
vavo darbo sekretorius Willard Emerald, Chicago 8, III., teikia
Šios balsavimo mok. sistemos iš Wirtz, gub. Kemer, meras Da
davoje elektoratas buvo žymiai ley ir rinktiniai pramonės, dva infomacijas dėl War Claim įst.
pareiškimų užpildymo ir regis
praplėstas.
siškuos ir auklėjimo įstaigų at truoja norinčius įsigyti knygelę
Po Amerikos civilinio karo stovai.
apie testamentus. Užsiregistra
socialiniai pasikeitimai pietinė
vusiems
knygelė bus pigesnė.
se valstybėse įvedė balsavimo
AUTOMATAI
PAKEIČIA
Pinigų
siųsti
dabar nereikia, tik
mokesčių naudojimą elektorato
JŪRININKUS
savo pavardę ir adresą pranešti.
sumažinimui, o ne praplėtimui.
— LB Socialinio klubo susi
Nors mokesčiai, palyginus, bu
U. S. Lines kompanija palei- rinkimas įvyksta gegužės 29 (d.
vo maži, daugely atvejų buvo
reikalaujama iš piliečio, jei jis !do veikti automatišką laivą, pa 6:30 v. v. Vaičaičio salėje, 4258
anksčiau nemokėjo, kad jis už vadintą S. S. American Racer. S. Maplevvood Ave. Darbų tvar
mokėtų mokestį už visus anks- Tą laivą statė Shipbuilding & koje: A. čepulio, A. Gintnerio,
tybesnius metus ir už dabarti Dry Dock, Chester, Pa. Kaina Pr. šulo pranešimai, diskusijos
nius, jog galėtų balsuoti. Tuo vo $10,600,000. Racer turi į- ir aktualieji reikalai. Nariai ir
būdu, ypač mažesnių įplaukų rengtą centralinę salę mašinom svečiai kviečiami dalyvauti,
— 32 valandų darbo savaitė
žmonėse, ypač negrams, kliū kontroliuoti, kas sumažina 25
proc.
jūrininkų
skaičiaus.
Jis
pramatoma
netolimoje ateityje.
tys balsuoti buvo padidintos.
turi talpos 13,300 tonų ir galės Kanada toj srity pralenkė net
Per paskutinį dešimtmetį fe plaukti 21 mazgą per valandą.
JAV. Foto graviruotojų unija
deralinė valdžia padėjo daug
L. P. š. Toronte jau pasirašė sutartį su
pastangų tokius reikalavimus
didžiausia spaustuve “Murray
pašalinti, kad negrai galėtų pil
—o—
Printing”, pagal kurią darbo
nai naudotis konstitucinėmis
valandos bus reguliariai ma
balsavimo teisėmis. Civilinių
žinamos ir 1967 m. tereikės
teisių bilius, dabar svarstomas MAIŠTAS JLMMY HOFFOS
dirbti tik 32 vai. savaitėje, ar
UNIJOJE
Kongrese, turi kelis paragrafus
ba
dienas. Atlyginimas, ži
toliau stiprinant valdžios galią
T.
Herold Gibbons, teameterių noma, nemažės, bet didės.
dorotis su kėsinimųsi į balsavi
—
JAV
50
bedarbių
staty

mo teisę.
A.CJJ.S. unijos vicepirmininkas, pakėlė
bininkų
ir
auto
mechanikų
maištą prieš savo bosą Jimmy
Hoffą, — kartu su kitais ketu gaus darbą Švedijoje Daugiau
sia mechanikų atvyks iš Gary,
.UNIJA SVARSTYS SVAR-. riais artimaisiais bendradar
Ind.
biais išėjo iš unijos valdybos,
BIUS KLAUSIMUS
— JAV-se nuo 18-21 ra. jau
reikalaudami ir J. Hoffos pasi
nuolių
bedarbių yra trigubai
Automobilių darbininkų uni traukimo. Maištui impulsą da
daugiau,
negu suaugusių žmo
ja gegužės 20-23 d. susirinko vė prez. Kennedy nužudymas;
nių
bedarbių.
Detroite, Mich, kur svarstys už unijos prezidento J. Hoffos
— JAV Atstovų rūmų suma
svarbius klausimus: darbovie akių viceprezidentas Gibon už
nymų (ways & means) komite
tėse saugumo reikalai, dėl pa darė vyriausią unijos būstinę
te 12 demokratų atstovų pa
šalpų išmokėjimo, dėl naujų Washingtone, D. C. Kai J. Hoflaiko King - Andersono įstaty
darbų suradimo, dėl uždarbio fa tai sužinojo, labai įniršo ir
mo projektą (medicare), o kiti
pakėlimo. Apie tai praneša žur šaukė: “Nesu veidmainis. Kas
dauguma) —J nė. Prezidentas
nalas “Steel”. Automobilių uni tau įsakė tai padaryti?” lr su
Johnson apeliuoja į dirbančiuo
jos konvencijoj dauguma loka pasitenkinimu konstatavo, kad
sius vyrus ir moteris, kad da
lų pasisakė dėl pensijų pageri- jo didžiausias priešas generali
rytų spaudimą į komitetą, jog
rinimo ir pašalpų; dėl sveika nis prokuroras Robert Kenne
tą įstatymo projektą priimtų ir
tos ir gyvybės apdraudos pa dy “dabar bus paprastas teisi
pateiktų
Atstovų rūmus ple
šalpų ir uždarbių; mokesčių ir ninkas”.
numui svarstyti. Senior Citizen
kt. aktualių reikalų.
Gibbons seniai kantriai ken ir kitos organizacijos šį mėne
tėjo Hoffos aroganciją ir įžei sį miestuose šaukia mitingus
DUJŲ DARBININKAI
dimus, ir tyliai laukė, kada teis tuo pačiu reikalu ir priima ska
STREIKUOJA
mas pasodins J. Hoffa į kalėji tinančio pobūdžio rezoliucijas.
mą ir jis perims unijos vado Daugelis suinteresuotų žmonių
Apie pusė Peoples Gas, Light vavimą. Pagaliau trūko kant
tikisi, kad medicare įst. projek
& Coke kompanijos 4,300 dar
rybės. Dabar jis yra įsitikinęs, tas dar šioje kongreso sesijoje
bininkų išėjo į streiką, kai nu
kad jei unija ir nepašalintų bus priimtas.
Argus
trūko derybos dėl kontrakto
Hoffos, tai teismo sprendimas
— Braižyt. Donatas Šulaitis,
tarp jų unijos ir kompanijos at
jį privers pasitraukti. Dvi rim gyv. Nevv Yorke, į Japoniją iš
stovų. Kol kas dujų tiekimas na
tos bylos laukia J. Hoffos (kon vyko su bosu biznio reikalais
mams ir įmonėms nenutrauk
spiracijos ir melagingų infor Velykų išvakarėse. Tenai jisai
tas. Tai antras streikas kom
macijų bylos).
jau buvo dvi savaites. Rašė
panijos 109-ių metų istorijoje.

Kas gali sudaryti įgaliojimą
Kl.''Paaiškinkite man kas ii
kaip galima Chicagoj sudaryti
įgaliojimą valdyti mano paliktą
turtą Lietuvoje? Kai kurie ma
no giminės prašo tokį įgalioji
mą atsiųsti,
M. F.
Ats. M. P. JAV įgaliojimą
vad. Pbwer of Attorney, gali su
daryti kiekvienas asmuo, jei jis
moka užpildyti legalinę formą
No. 250. Paprastai tokią formą
užpildo advokatai bei teisinin
kai, turį,tam patyrimo. Užpil NEATVYKO PREZIDENTAS
Prezidentas Lyndon Johnson,
dytą fonną arba visą įgalioji
mą naujai parašius pasirašo įga nors sąlyginai buvo pažadėjęs,
liotojas, kurio parašą reikia
duoti notarui patvirtinti. /Vietos
notaro parašą patvirtina Chica
gos m. valdininkas (clerk), to
liau
Illinois valstijos sekre
torius, gi pastarojo — JAV
valstybės sekretoriaus įstaiga.
—Pr. Šulas
SENIŲ SUVAŽIAVIMAS
Gegužės mėn. pradžioj Washingtone įvyko Nacionalinės
tarybos sušauktas senių suva
žiavimas,
kuriame dalyvavo
daugiau negu 1,000 delegatų iš
įvairių šio krašto vietovių. Pra
nešta, kad JAV-se seniai turi
apie 1,700 klubų 40-tyje valsti
jų. Jie organizuotai siekia ne
mokamo gydymo — medicarc
įstatymo, didesnių socialinio
draudimo pensijų. Lietuviai to
kio klubo neturi. Senoji mūsų
karta beveik visi pensininkai.
Jie turėtų susiorganizuoti. Gal
LB socialinis klubas Chicagoje
imtųsi tos iniciatyvos.
Arg.
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AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 34083

Kita premija. Aktorė Patricia Neal, kuri šiemet laimėjo Oskarą
už savo vaidybą filme “Rud”, su
pažindina pasaulį su mažąja Ophe(ia, jai gimusia geg. 12 d. Oxforde, Anglijoj.

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai
taisau. Už patarnavimą vietoje $3
už dirbtuvės darbą $10 lr dalys
Pritaikau 26-tą stotį.

J. MIGLINAS

2549 VV. 69th St II a. PR 6-1063
llllllllllllllllllllllllilllllinilllllllllllllllllli

MOVING

Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily,
ezcept Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian
Catholic Press Society
Subscriptlon ratas: $14.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign.
$12.00 per year outside of Chicago and in Canada
Prenumerata:
Metms K metų 3 mėn. 1 mėn.
Chicagoj, Cicero Ir užsienyje $14.00
$7.50
$4.24
$1.75
JAV ir Kanadoj
$12.00
$6.50
$3.75
$1.50

L

Ofiso

s Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadianiaii — 8:30 — 12:00.

............................................................................. .
I! HE 4-1414, Re*. RE 7-6867 Tol. RE 7-8818

DR. B. GAIŽIŪNAS

DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. fi'Jth Street
2454 VVest 71st Street
VALANDOS: 2-4 p.p. Ir 6-8 M
(71-os ir Campbell Ave. kampas)
VaL: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak.
Trečiadieniais ir šeštadieniais
šešt. 12—S v. p. p.
uždaryta
Trečiadieniais uždaryta

Specialybe akušerija lr moterų ligos

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 085-7601

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPEC. VIDAUS LIGOS

2787 VVest 71st Street

6159 So. Damom Avenne

kasdien nuo 6-8 vai. vak.
nuo
16 Iki 12 valandos.
Trečiadieniais uždaryta
Ligonius priima pagal susitarimo
VVA 5-8017.

VAL.:
šeštad.

Valandos: 1-9 p. p..
Išskyrų* trečiadieni.
šeštadieniais 10-6 y. p. p.

Ofiso telefono* — OL 4-8481

Iflao teL PR 8-8880
Namų — re*. PRospeet 8-8081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA ____

GYDYTOJA IR CHIRURGU
VAIKŲ LIGOS
8656 Wart OSrd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt
auo 11 Iki 1 v. Ir nuo 4 Iki 7 v. ▼.
leštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4807 So. Kedzie Avenne
„AT(Kjfn,p*" Ked*le lr Archer)
VAL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak.
Treč. lr eekmad. tik ausi tarų.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDINftS LIGOS

R. SERENAS perkrausto baldus reL ofiso PO 7-6000, re*. GA 8-7878
2745 VVest 69th Street
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine.
DR.
A.
JENKINS
leidimai ir pilna audrauda.
VAL.: Pirmad., antr.. ketv., penkt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS nuo 9 Iki 11 v. ryte lr nuo 4-8 v. v.
2047 W. 67 Pl. WA 5-8063
nuo š-4.
Trečiadieniais lr
$844 VVest 6Srd Street
Mitu laiku susitarus telefonu.
Telef. RljnibUc 7-8880.
irai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6
Id 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

jtn

P. ŠILEIKIS, 0. P.

Telefonas: GRovehilI 6-1686

Ortopedas, Prote-dstas

f

Aparatal-Proteaal. Med. ban.

DR. ALDONA JUŠKA

dažai. Speo. pagalba kojoms
“
(Aroh Supports) tr t. t.
ORTHOPEDIJOS TKHCNIKOB LAB.
Vai. 9-4 lr 6-8. šeštad. 9-1.

2869 W. 68rd St, Chicago 29, Bl.
Tet. PRospeet 8-5084

. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marųuette Road

Ofiso PR 6-1786.

Re*. TR 3-0881

DR. ANNA BALIŪNAS

DR. ALG. KAVALIŪNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
2800 Mest 51st Street

PRITAIKO AKIN1U8

2868 VVest 68 rd Street

Oakley Medical Arts
Pirm., antr, ketvlrt lr penkt. nuo
2—4 lr 4—9 lr pagal susitarimų.

Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 ▼.
yak. Šeštadieniai* 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta.
Ligoniai priimami
susitarus.
Ofiso telefonas: PR 8-g228.
Res. telef. VVAIbrook 6-5076

Ofiso lr buto tel. OLympic 8-1381

Res. HE 0-1070

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford
Medical Building) TeL LU 6-9446
Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia skambinu BU 5-0001

Ofisas >148 We*t OSrd Street
TeL, PRospeet 8-1717
Resid.: 8341 W««t eoth Plaos
• VM.t REpublic 7-7808

DR. F. V. KAUNAS
Kasdien 10-12 lr 4-7. Treč.
tad tik susitarus

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis

gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8925 VVest 59th Street

DR. S. BIEŽIS

TeL ofiso lr buto OLympic 8-4168

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

8801 VVest 88rd Streeet
Kampas 81-čios lr California
Vai. kasdien nuo 4—8 vai. vak.
Sešt. J—4 vai
Prečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 478-4848
Res. VVAIbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS
inkstų ir šlapumo takų Chirurgija
Tet 695-0588 Elgin
425 No. Liberty Street
Route 25, Elgin, Illinois
Valandos pagal susitarimą
reL ofiso HE 4-5848, res. HE 4-8884

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2484 VVest 71at Street

reL Ofiso HE 4-6758; Res. HI 6-8885

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
2751 VVest 51st Street
Bendra praktika Ir Alergija)
Valandas:
pirm., antr., ketvlrt 1-9
vai.,
ponkt
10 v. r. Iki 9 v. v.,
SeStad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susltarlms.

4455 S. California Ave., YA7-7881
* A*1 8 v- ’• kasdien; treč.
uždara; šešt. nuo JO v. r.ikl 1 popiet.

Re*, tel. PR 8-6730

/ DR. L. SEIBUTIS
pūslės ir Šlapumo takų
chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 8454 Wen|
71st St. (71-os ir Campbell Avenue
kampus), tel. 770-2880; 80 N. Mieliigun ave. Muite 808. tel. CE 6-7764.
Valandos pagal susitarimą
Inkstų,

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas 4255 VV. 68rd Street
Ofiso tel. REIianoe 6-44H0
Re*, tel. GRovehilI 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1-8 p. p.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartiOfflso telef. OLiffside 4-8886
Reald. telef. WAlbrook 6-3088

Tel. KFJlanoe 5-1811

CHIRURGAS

DDR. VL BLAŽYS

Tikrina akis lr pritaiko akinius,
keičia stiklus Ir rėmus

lr šeš

Vai.: Plnnad., antrad.. ketvirtad lr
penkt nuo 1—4 p. p., 6-80-8:80
vai. vak. šeštad. 1-4 vai., trečiad.
uždaryta.

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki I; treč.
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais
nuo 7 Iki t.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.

Valandos: 9—12 lr 7—9 ▼. v. pagal
ausltarlma. Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4644 So. Ashland Avenne

Bendra praktika Ir iinccb.lioi
„ .
chirurgija
Valandos kiekviena dieną 2 — 4 lr
•—» vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal Bueltarlma.
Šeštadlanlas nuo 1
y. Iki 6 v. v.

DR. P. KISIELIUS

DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 M. 16th Street, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kasdien 1—8 vai. Ir «—8 vai. vak..
Išskyrus trečiadienius,
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKO LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
7156 South Weetem Avenne
Pirmad., antrad., ketv. lr penktad.
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo
•
— 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11
»al. ryto Iki s vai. p. p.
Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tel. 838-8818.

DR. MARIJA LINAS

BENDRA PRAKTIKA lr MOTERŲ
LIGOS
V

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St.
TeL PRospeet 8-1823 ar PR 6-5677
Ofiso vai.:
Pirm., antr., treč. lr
penkt. nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 iki 8
v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu lai
ku-— pagaleuaitarimų.

v.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-0103

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 7 lst Street
Priiminėja ligonius tik susitarus.
Vai. 2—i p. p. ir 6—8 p. p.
Treč.

ir

šešt,

uždaryta

Atostogose Iki birželio 22 d.

* Telefonas — GRovehilI 6-8883

DR. A. VALIS-LABOKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2817 Mest 7 lst Street
2524 VVest 69th Street
Telefonas HEmlock 6-8545
Specialybė: AKl SICRlJA Ir MOTERŲ
LIGOS
(OFISO IR REZ.)
Valandos pagal susitarimo

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 6Srd Street
Tel. — PRospeet 8-7773
Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1.4 p. P-,
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

VALANDOS; 1 Iki 4 lr 6 Iki 8 v. 8,
Šeštadienius 4“'Iki 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospeet 6-84OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
6248 Sonth Kedzie Avenne
Oflao vai. kasdien: 2-4; 8-8.
šeštad. nuo 2 Iki 4v Treč. Ir sekm
tik skubiais atvejais lr susitarus.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. ofiso PR 6-6446. re*. HE 4-3150

Naujas aukštas dividendas

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

DR. F. C. WINSKUNAS

mokamas už investavimo

SPECIALYBE
NERVŲ DR
EMOCINftK LIGOS
CBAWFORD MEDICAL BLDG.
8448 So. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą.

2454 VVest 71st Street
(71-os lr Campbell Ave. kampas)
Vai.; kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v.
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.
Trečiadieniais uždaryta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 VVest Marąuette Road

sąskaitas

FeL ofiso 785-4477; Re*. PR 8-8880

Res. GI 8-0878

Ofiso HE 4-1818,

Re*. PR 6-8601

Specialybė — rtlsus Ilgos

DR. JULIA MONSTAVIČIUS,

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. SI d.

DR. W. M. EISIN-EISINAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

.... austmsk

10748 S. Michigan, Chicago 28, BL

6182 So. Kedzie Ave, VVA 6-2970

Telef. ofiso: Pullman 6-6766
Namų: Beveriy 8-3846
Prilm. vai.: kasdien 8-8 v. v., šešt.

VALANDOS:

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS

PLENTY OF FREE PARKING

4
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Mtfr.. P«nki. 1-6, treč. Ir šešt. tik
nuN tarus.

CRANE SAVINGS
1%

— Pyktis turi daug formų
ir daug priežasčių, bet, kaip pa
rodė Horace Fletchens, jo šak
nys yra baimėje. Mes pykstamė todėl, kad ko nors bijomės:
kad kas nors nepakenktų mūsų
kūnui arba mūsų turtui, kad
neprąrastume ko nors gera,
kuo ligi šiol naudojamės, kad
kas nepakenktų mūsų garbei,
arba kad neprarastume draugo
— ir kad visa tai neatsitiktų
dėl kieno nors kito žodžių arba
darbų. Kas pasitiki savimi, kas
yra be baimės ir ramus, tas neįpyksta net jei jam ir tenka su
sidurti su tokiais blogumais,
dėl kurių kitas “paranda savo
galvą” dvylika kartų per dieną!
—Swett Murdei!
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Komunistu užmojai
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TRYS RAUDONI KLEVO LAPAI

AZIJAI PAVERGTI
Jungtinių Valstybių ir jų są
jungininkų vyriausybės šiomis
dienomis turi didelį galvosūkį.
Prie visos eilės kitų painiavų
ir krizių prisidėjo dar viena
— komunistų užsimojimas La
osą pasigrobti savon kontro
lėm Padėtis yra desperatiška.
Valstybės sekretorius Dean
Rusk tariasi su senato ir at
stovų rūmų užsienio reikalų
komitetais, kontaktuoja Vaka
rų demokratijų sostines, sku
biai pašaukė grįžti namo Eu
ropoje besilankantį JAV am
basadorių Jungtinėse Tautose
Adlai Stevensoną daryti žy
gius JT Saugumo taryboje.
Tik sugrįžęs iš kelionės už
sienyje amb. Stevensonas La
oso kilusią ir aštrėjančią prob
lemą pateikė Saugumo tary
bai ir praėjusią savaitę jis ją
išdėstė gyvu žodžiu. Į jo kal
bą piktai ir akiplėšiškai reaga
vo Sovietų Rusijos ambasado
rius Jungtinėse Tautose.
Kongrese ir vyriausybėje
girdimi balsai, kad, atsižvel
giant į susidariusią pavojingą
padėtį pietrytinėj Azijoj, ten
gali būti sutrauktos galingos
Jungtinių Valstybių karinės
jėgos. JAV vyriausybė nori pa
tirti, ar pietrytinės Azijos su
tarties organizacijos dalyviai
nepritartų suorganizuoti bend
rus karinius manevrus šiaur
rytiniame Thailande, kad bū
tų paruoštyje. Iš to, galima nu
manyti, kaip rimta yra padėtis
Laose ir jos kaimynystėje.
* * *
Reiktų bent keliais sakiniais
įvertinti ambasadoriaus Stevensono pasakytą kalbą šios
krizės reikalu Saugumo tary
boje. Jis labai ryškiai pabrė
žė, jog, kol pietrytinės Azijos
įvairios tautos priešinasi komunizacijai, kol jos nori gy
venti laisvu ir nepriklausomu
gyvenimu, tol Jungtinės Ame
rikos Valstybės joms padės,
jas gins nuo piktų komunistų
užmojų.
Adlai Stevensonas savo pra
ėjusio ketvirtadienio kalboje
Saugumo taryboje rimtai įspė
jo komunistus, jiems primin
damas, kad jie tikrai sapnuo
ja, jei galvoja, kad Jungtinės
Valstybės ištrauks savo kari
nes jėgas iš Pietų Vietnamo
ir paliks tą kraštą komuniz
mui pavergti. • Anaiptol! Ame
rikiečiai esą įsitikinę, kad už
dėtoji finansinė našta, re
miant Pietų Vietnamo gyny
bą nuo komunistinio šiaurės
Vietnamo karinių žygių, yra
pilnai pateisinama. Tai prin
cipo reikalas. Amerikiečiai
niekuomet nepavargsią, begin
dami pietinį Vietnamą.
• * *
Stevensonas netiesiogiai įspė
jo ir Laoso komunistus, kad
jie savo žygiais yra atsistoję
ant labai pavojingo kelio, iš
vydami neutralistus į to kraš
to kalnus. Težino jie, jog Ame
rika jų neapleis ir neprileis,
kad komunistai pagrobtų tą
kraštą. Iš šio jo pareiškimo
netenka abejoti, kad Jungti
nės Valstybės rimtai planuoja
ten siųsti savo karinių jėgų.
Labai gerai. Bet, jei ir Laose
bus pradėta taip žaisti, kaip

žaidžiama Pietų Vietname, rei
kalas gali baigtis gana liūd
nai. Čia reikia ne “katės su
pele” žaidimo, bet tikrai rim
tų politinių ir karinių žygių.
Pathet Lao, komunistų va
das Laoso vyriausybės kabi
nete, išvijo neutralistus. Taip
pat reikalauja nubausti deši
niuosius, pasipriešinusius ko
munistų veiksmams. Jei pa
galiau to krašto premjeras
Souvanna Phouma, “nubaus
damas save”, leistų komunis
tų kariuomenei įžygiuoti į
sostinę Vientiane, komunisti
nis kariuomenės vadas princas
Souphanouvong pažada, kad
tuo atveju krašte bus atstaty
ta tvarka. Bet niekas tuo ne
tiki. Komunistai tokios nuo
laidos tik ir laukia. Ją sutei
kus, netrukus visas kraštas
atsidurtų komunistinėje kont
rolėje.
•

#

I

Tauta be vėliavos
VYT.

Laisvę atgavusieji Azijos ir
Afrikos kraštai į stiebų viršū
nes iškelia savo tautines vėlia
vas, nors dažnai gyventojai dar
nėra pribrendę savistoviam gy
venimui. Tuo tarpu Kanada, ku
ri pasaulio politikos arenoje jau
ne kartą yra įrodžiusi visišką
Dviejų JAV-ių kariuomenės kapitonų šeimos džiaugiasi, sužinojusios, kad jų tėvai grįžta namo po metų subrendimą, vis dar neturi savo
nelaisvės š. Korėjoje. Kairėje ponia Ben. W. Stutts, Florenee, Ala., kalbasi telefonu su vyru. Jų sūnūs vėliavos. Ilgus metus Kanados
yra: Greg, 9 m.; Mike, 7 m.; Bruce, 2 m. Dešinėje, poniai Carleton Voltz ir 4 m. sūnui, Carleton Jr. padangėje plevėsavo britų vė
brangios žinios pranešta jų namuose, Frankfort, Mich.
liava — “Union Jack”. Antrojo
P. karo metu Kanados kariai
gavo vadinamąją “Red Ensign”.
Nė viena šių vėliavų niekada
oficialiai nebuvo priimta Kana
dos federaciniame parlamente
Otavoje. Taigi, Kanada taip ir
liko be tautinės vėliavos.

Priešakinė technika—
užpakaliniai rezultatai
Okupuotosios Lietuvos ūkinėje spaudoje pasižvalgius

*

Labai gerai atsimename,
kaip gražiai ir viltingai buvo
kalbama Washingtone ir kitų
valstybių sostinėse apie orga
nizavimą neutralaus režimo
Loasui. Jei į tą neutralųjį or
ganą nebūtų įleisti komunis
tai, klausimas būtų kitoks.
Neutralumas būtų galima iš
laikyti. Laose vidujinės kri
zės gal būtų galima buvę iš
vengti.
Gaila, kad Jungtinių Valsty
bių vyriausybė prieš keletą
metų nenumatė, jog tokio są
stato (komunistai, neutralistai ir dešinieji) vyriausybės
kabinetas Laose ilgai negalės
laikytis. Su komunistais joks
bendradarbiavimas, kaip neto
lima praeitis parodė, nėra įma
nomas. Mūsų vyriausybė iš
savo patyrimo tą turėjo jau
gana gerai žinoti. Panašios su
dėties režimai buvo lipdomi
Kinijoje, Čekoslovakijoje, Len
kijoje ir kai kur kitur. Deja,
jie niekur neišsilaikė. Komu
nistai taip dalykus patvarkė,
kad visai netrukus visi neutralistai, liberalai, dešinieji ir
kiti panašūs buvo priversti iš
vyriausybės pasitraukti ir už
leisti savo postus komunis
tams. Nūn prie to einama Pietij Vietnamo ir pastaruoju lai
ku Laoso komunistai. Ir jie to
ten pasieks, jei Jungtinės
Valstybės su savo sąjunginin
kai nesiims energingų, tikrai
skubių ir griežtų žygių.
Didysis ir svarbiausias Jung
tinių Valstybių uždavinys yra
sulaikyti Pekino komunistų
jėgas nuo pagrobimo pietry
tinės Azijos.
Pavykus komunistinei Kini
jai paimti savo kontrolėn šiuo
metu aštriosi krizės paliestus
kraštus, Pekinas pasidarytų
pirmaujantis beveik visoje
Azijoje. Jis tada ir Indijai bei
Japonijai dažnu atveju padik
tuotų sąlygas. Tai paliestų ir
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Jų įtaka Tolimuose Ry
tuose pažymėtinai sumažėtų.
Pasaulio jėgos balansas pa
kryptų
komunizmo pusėn,
štai, kodėl JAV ir jų sąjungi
ninkai šiandien yra labai su
sirūpinę pietrytinės Azijos gy
vybinėmis problemomis.

Gyvieji Vasario 16 akto signatarai
Iš 20 pasirašiusių Lietuvos yra spaudoje paskelbė linkėji
Nepriklausomybės Aktą Vilniu mus Vasario 16 proga. Stp. Kai
je, 1918 m. vasario 16 d., tebė rys yra pareiškęs: “Vienintelė
ra gyvi šie signatarai:
priemonė padaryti bolševizmą
Steponas Kairys, gimęs 1878 mus neįveikiantį, tai patiems
būti žmonėmis, savyje ugdyti
m. šiuo metu gyvena JAV;
žmoniškumą, žmoniškas savy
Petras Klimas, gimęs 1891 bes. Tikiu, kad Lietuva paga
m., gyvena Lietuvoje;
liau ibus laisva ir laiminga”.
Prel. šaulys palinkėjo, kad “lie
Aleksandras Stulginskis, gi
męs 1885 m., gyvena Lietu tuvių kilmės žmonės sudarytų
vieningą tautą ir kad atstatytų
voje.
Lietuvos valstybę. Istorija ro
Du Vakaruose gyveną signa do, kad lietuvis tinka tam pa
tarai, St. Kairys ir prel. šaulys šaukimui ir gali jį įvykdyti”.

LEONARDAS DARGIS

rieji skaičiai permenki minėti.
1963 m. sausio 1 d. Lietuvos
pramonėje dirbo 213,681 darb.
45% to skaičiaus — moterys.
Tautybėmis 1959 m. darb. buvo
taip pasiskirstę: lietuvių — 69
%, rusų — 15, lenkų — 9,5, gu
dų — 3, žydų — 1,5, kitų tau
tybių — 2. Gale dar pridėta,
kad 1963.6.1 lietuvių darb. bu
vę — 71,5%. Šis priedas grei
čiausiai nerodo, kad lietuvių dar
bininkų skaičius tikrai būtų pa
didėjęs, bet aiškiai rodo, kad ru
siškoji kolonizacija nemėgiama.
Reikia turėti galvoje, kad ir
Lietuvos statistika patikėta ru
sams.
Administracijos — valdymo
aparatas 1963.9.16 buvęs 65,
800 žmonių. 29,5% to skaičiaus
sudarė apskaitos — buhalteri
jos ir statistikos žmonės. Šiųjų
esą perdaug. “Skaičius turi bū
ti sumažintas 2879 žmonėmis
ir sutaupyta 3,24 mil. rb., įskai
tant neetatinių darbuotojų dar
bo užmokesčio fondą, komandi
ruočių ir kitas išlaidas.” Iš čia
sužinome, kad šie baltarankiai,
įskaitant ir didelius ponus, vi
dutiniai uždirba 1125 rb. per
metus. Į rankas betgi gauna
mažiau, nes dar yra atskaity
mų. Lyginant su kolūkiečiais,
tai pusė bėdos, bet su Vaka
rais — tai trupiniai. JAV apie
2,5 kartų uždirbantieji, jei su
šeimomis, įskaitomi vargšų kategorijon.

Sovietinio ūkininkavimo įdo
mybių galima pasiskaityti ir jų
pačių ūkinėje spaudoje. Parin
kau kai ką iš “Liaudies Ūkio”
ir “Žemės Ūkio” žurnalų. Oku
puotoje Lietuvoje faktai ir ūki
nėje spaudoje aprašomi, laikan
tis įprastinės formulės: pirmiau
šia plūstama nepriklausomoji
Lietuva, paskui buržuaziniai na
cionalistai,
toliau giriamasi,
kaip dabar viskas pienu ir me
dumi teka ir tik po viso to kal
bama apie reikalą.
Pramonėje padaryta pažanga.
Ji betgi netarnauja nei Lietu
vai, nei lietuviams. Jei kas ir
padaroma vartotojui, tai dau
giausia, nelyginant, šalutinis ga
minys. O tokie gaminiai pagal
kainas tegali būti prieinami. tik
labai dideliems jų pareigūnams.
O žodžiu nuolat liaupsinama
liaudis tik statistikon tepakliūva. Tai Lenino linija. Rašytojas
R. Payne sako, kad jam ir žmo
nės tebuvę skaičiai. Anot jo, tai
nereiškia žemesnį, bet dažnai ri
botą protą.
Kur tik beskaitai, visur ne
gėrybės gaminamos, o “pramo
nė gamina naują produkciją”,
atseit, gamina gamybą. Koks
griozdas! Tai simboliška sovie
tiniam ūkiui — mažai gėrybių,
bet daug gamybos.
Neieškokite ten apie vakarų
Europos ar JAV darbininkų už
darbius, ar kai kurių jų išsvajo
tų, kaip vežimų, gėrybių gamy
bos duomenų.

Ir toliau vis vejama ir lenkiama
Amerika
Pramonės ir valdymo duomenys
1964 m. Lietuvoje būsią pa
gaminta 10,000 šaldytuvų, 20,
000 televizorių, kilimų 43,7 tūks
tančiai kv. m. Tokių aiškių skai
čių betgi nedaug. Dažniausiai
naudojami nuošimtiniai pasikei
timų apskaičiavimai. Matyt, tik

Visoje Sovietijoje — “bus pa
siekti nauji laimėjimai, spren
džiant uždavinį — pavyti ir pra
lenkti JAV pagal ekonominio
išsivystymo lygį. 1965 m. mū
sų šalies pramonės produkcijos
apimtis maždaug prilygs gamy

UPĖ | RYTUS, UPĖ į ŠIAURĘ
KAZYS ALMENAS
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— Morbleu... Ar visi trys tokie stori kaip Jūs,
monsieur?
Erdmonas nejučiomis susiraukė. Niekas jo storu
prieš tai nebuvo pavadinęs, nors buvo tiesa, kad ne
blogas “Albatroso” maistas ir kelionės monotonija
pridėjo kiek svorio apie juosmenį.
— Mademoiselle tai tikrai ne. Mano draugas, ant
ra vertus...
— Mademoiselle? — Baptiste bematant sugyvėjo, — Jūsų dukra?
— O ne, ne... Ji... — Erdmonas sustojo, nes
iš tiesų, gero atsakymo nebuvo paruošęs, — ji ke
liauja su mumis...
— Naturlamo... — galantiškai pagelbėjo reika
lams Baptiste. — Suprantama... Iki St. Louis, vi ?
Hm... Bet bus sunki kelionė. Ir moteriai...
— O, ji jauna ir stipri, — greit, nuspręsdamas
išnaudoti susidariusią padėtį, pridūrė Erdmonas. —
Ir graži, visai atvirai kalbant. Jai kelionė bus vieni
niekai.
— A?.. Jei taip... — Baptistė pasitaisė kepu
rę taip, kad už jos užkišta spalvota plunksna dabar
narsiai stiebėsi virš kairės ausies, — Jei taip, tai

bos apimčiai JAV 1958 m.; ar
ba sudarys tris ketvirtadalius
dabartinio jų pramonės produk
cijos lygio.” (LŪ Nr. 1). Kažin
ar jau ir bus taip gerai ir dar
taip greitai? Ar tik nenusimelavo vaikinai? Turint galvoje te
nykščius atlyginimus ir prekių
kainas, kas gi pajėgs tokius bai
sius gėrybių kiekius nupirkti ?
Į tai bene geriausiai atsako tas
pats LŪ Nr. 1, 16 psl. Štai:
“Molėtų gamybinės valdybos
“Spalio” kolūkyje kolūkietis
1962 m. išdirbo vidutiniškai 163
darbadienius ir už darbadienį
jiems buvo išduota 1,18 rb, o
“Gališkių” kolūkyje išdirbta 255
darbadieniai ir išduota — 0,33
rb. (įskaitant piniginį ir natū
rinį apmokėjimą).” Pirmuoju
atveju darbininkas per visus
metus uždirbo 192,34 rb., o ant
ruoju — 84,15. Tai tik savaiti
niai JAV darbininkų atlygini
mai. O kur dar kainos? Tos apytikriai dvigubai aukštesnės.
Įdomiausia, kad tai jiems at
rodo normaliu ir netgi lengvai
pataisomu reiškiniu. O taisyti
na tik menkesniojo kolūkio at
lyginimai, keliant pačio kolūkio
pelną. To gi pasiekiama, tobu
linant sąskaitybą — buhalteri
ją: “...išvada aiški. Pirmajame
kolūkyje buvo vedama tiksli
darbo apyskaita, o antrajame
jos nebuvo.”
Jie atrado centrinę mėžimo
sistemą

“Tokių turtų, kokie dabar yra, ir dvarininkai neturėjo —
tokios technikos, mašinų, trak
torių.
Mokslas buvo ponų vaikams
skirtas. Dabar, kur žengsi, žiū
rėk, tai- inžinierius, tai agrono(Nukelta į 4 psl.)

Min. pirm. L. B. Pearsono
pažadas

Paskutiniųjų rinkimų metu,
mėgindamas nuversti neefektin
gą Diefenbakerio vyriausybę,
Pearsonas pažadėjo rinkėjams
dvejų metų laikotarpyje Kana
dai parūpinti tautinę vėliavą.
Rinkimus tada nedidele balsų
persvara laimėjo liberalai. Šian
dien jis, atrodo, mėgina ištesėti
duotą pažadą. Prieš keletą sa
vaičių spaudoje pasirodė prane
šimų apie naują vėliavos pro
jektą, kuriam, girdi, pritaręs
Pearsonas. Jį sudaro trys rau
doni klevo lapai baltame fone.
Aiškinama, jog jie simbolizuoja
trilypę Kanados prigimtį — bri
tus, prancūzus ir visas kitas
tautybes. Projekto pakraščiuose
pridėtos dvi vertikalios mėlynos
juostos, apibūdinančios Kana
dos geografinę padėtį. — nuo
Atlanto iki Ramiojo vandeny
no. Gyventojų reakcijai patirti
tais pačiais motyvais įbuvo iš
leisti pašto ženklai.
Triukšmas probritiškuose
sluoksniuose

Britiškasis kanadiečių spar
nas ligi šiol visada pasisakyda
vo už “Union Jack”. Dabar gi,
nugąsdintas trijų klevo lapų, jis
staiga pradėjo remti “Red En
sign”, kurios kairiajame, viršu
tiniame kampe yra “Union
Jack". Už “Red Ensign” pasi
sakė ir Veteranų legionas, ar
gumentuodamas, kad tūkstan
čiai kanadiečių dėl šios vėliavos
yra kritę kovos lauke. Vetera
nai, žinoma, užmiršta, kad jiems
kariauti teko tik gelbstint Bri
taniją, kuri ne kartą Europos
politiniame žaidime yra padariu
si klaidų jėgos pusiausvyros
politikoje. Paskutiniajame kare
britai pvz. nesitikėjo, kad Hit
leris taip lengvai sutriuškins
Prancūziją ir atsidurs prie ka
nalo krantų. Tada, savaime su
prantama, teko šauktis Kana
dos, Australijos ir kitų britų sgos kraštų pagalbos.

tvarkoj, monsieur... Mes pasieksim St. Louis per
penkias savaites. Išplaukiant rytoj prieš pietus. Bū
sit?
— Vi! Mes būsim, — tvirtai palingavo galvą
Erdmonas.
• # #
Lafitte viešbuty jo žinios apie kelionės tęsimą
buvo priimtos be ypatingo entuziazmo. Trijų dienų
vos užteko priprasti prie šios patogios aplinkos, bet,
kas svarbiau, tai buvo dienos, per kurias Rokas ir
Raselė pirmą kartą galėjo būti vieni ir jie abu ne
mažai nustebo tokiu naiviu pirmakartiniu nustebimu,
jog abu iš tiesų to buvo laukę.
Ir vienam ir kitam buvo nuostabu, kad tokie
jausmai, kaip ilgesys, netikrumas, vienišumas galėjo
būti bendri, kad buvo galima ir džiaugtis bendrai.
Su tuo atsirado tarp jų ir gana naujas varžymasis ir
beveik formalumas. Prieš tai Raselė Rokui buvo to
kia mergina, kokių buvo visa eilė ir Šateikiuose. Ro
ko nuomone, moterys, be abejo, buvo įdomūs ir nau
dingi sutvėrimai, bet viena kuri jų buvo tiek pat ge
ra, kaip kita. Tačiau, dabar, ot, Raselė atrodė lyg
būtų ir skirtinga.
Erdmonas tomis dienomis buvo per daug pa
skendęs savo nuosavose problemose, kad būtų pašte
bėjęs net tokį akivaizdų santykių pakitimą tarp sa
vo bendrakeleivių.
Erdmonui Zigmanto ieškojimas dabar kartais
pasidarydavo beveik kaip tam tikras drugio prie
puolis. Būdavo laiko tarpai, ypač iš ryto, kada jis
atsikeldavo mažai miegojęs, su skaudančia galva ir

KASTYTIS

LB Pearsono susitikimas su
veteranais
Naujos vėliavos klausimą LB
Pearsonas iškėlė veteranų su
važiavime Winnipege ir tuoj pat
iššaukė veteranų opoziciją. Švil
pimas, kaukimas, baubimas ly
dėjo min. pirmininko žodžius.
Spaudos korespondentų nuomo
ne, Pearsonas buvęs gerokai su
krėstas, nors ir nepraradęs sa
vitvardos. Jis priminė vetera
nams, kad jam pačiam I P. ka
ro metu yra tekę kovoti “Union
Jack” vėliavos ženkle. Tačiau
dabar jau atėjo laikas parūpin
ti kanadiečiąms simbolį, kuris
sujungtų visus skirtingos tauti
nės kilmės gyventojus.
Pačiame federaliniame parla
mente atstovų dauguma yra lin
kusi pasisakyti už naują vėlia
vą. Pagrindinę opoziciją čia su
daro Diefenbakeris su didžiąja
dalimi savo konservatorių—jie
nori oficialaus “Red Ensign”
pripažinimo.
Ar klevo lapai nuvers
vyriausybę?
Šiuo metu sunku nusakyti to
limesnę kovos eigą. Yra poli
tinių komentatorių, tikinčių, jog
Pearsonas vėliavos klausimą
pateiks rinkėjams. Jo mažumos
vyriausybė turi daug vargo par
lamente, nes, iškilus pasitikėji
mo klausimui, visada tenka ieš
koti kitų partijų paramos. Pa
staruoju laiku Pearsono pozici
ją gerokai sutvirtino nauji susi
tarimai su maištaujančiu Quebeku tautinis pensijų projektas.
Tolimesniems planams įgyven
dinti Pearsonui yra būtinas
tvirtesnis mandatas. Todėl ir
spėliojama, kad naująją vėliava
jis gali sujungti su prestižo
klausimu ir, pralaimėjęs vėlia
vos pravedimą, gali paskelbti
naujus rinkimus. Be aibejo, tai
būtų rizikingas ėjimas, nes šian
dien niekas nežino, kaip dėl vė
liavos pasidalintų rinkėjų bal
sai.
Šį rudenį į Quebeką atvažiuo
ja karalienė Elzbieta. Spaudoje
buvo pasirodę balsų, kad jos
gyvybei gali būti pavojaus dėl
dabartinės karštakošiškos Quebeko šovinistų veiklos. Dėl šių
gandų Pearsonas atsisakė ati
dėti karalienės vizitą, o ji pati
neturi balso. Jeigu gi ateinantį
rudenį įvyktų rinkimai, karalie
nės vizitas savaime
atpultų.
Kas liečia pačią vėliavą, Pear
sonas jaučia, kad ji yra būtina
artėjančiam federacijos akto
šimtmečiui sutvirtinti. Jis taip
pat žino, kad min. pirmininkas,
įvedęs vėliavą, įeis į Kanados
istorijos puslapius. Taigi tie
trys raudoni klevo lapai nėra
vien tik politinės fantazijos da
lykas.

dideliu nerimu. Tada jis jausdavo, jog reikia judėti,
bėgti, plaukti. .Nesvarbu beveik buvo kur ir kaip,
nes visos kryptys, visi horizontai pradėdavo lygiai'
atrodyti ir ten, už melsvos jų miglos turėjo būti Zig
mantas. Ten už horizonto, kuris šiuo momentu vadi
nosi St. Louis, kuris prieš tai vadinosi Orleanas ir
už kurio jau vėl tiesėsi kitas horizontas, paženklintas
sidabru.
Po to tas jo ūpas perdegdavo kaip koks karščio
antpuolis, ištirpdamas bejėgiškam bukume ir beviltiš
kume. Tokiu laiku jis judėjo kaip mašina, kurios
tikslas šiuo momentu buvo pasiekti St. Louis. Tikras
mechaniškas tikslas, be priežasties, be vilties... Erd
monas bandė suvaldyti tą savo gana naujai patirtą
jausmų banguotumą ir bandė tam surasti priežasčių,
net tokių, kaip klimato ir maisto pasikeitimas, ir gal
(jis pats priėjo tos išvados), gal dalinai ir senatvė.
Išplaukimo rytą liūdnojo veido raštininkas su
ypatingu stropumu apskaičiavo jų sąskaitą.
— Bus trys lois ir 42 šou, monsieur... Jūs ke
liaujat toli?
— Už St. Louis, — burbtelėjo Erdmonas, skai
čiuodamas pinigus.
— St. Louis, — svariai palingavo galvą rašti
ninkas. — Kaipo Lafitte svečiams mes be jokios kai
nos pasaugotumėm jūsų testamentą...
— Mūsų ką? — Erdmonas nustūmė jam pinigus.
— O gal, monsieur, dar neparašėt... Aš esu no
taras, monsieur, ir už smulkų užmokestį...
(Bus daugiau)
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REAL

GUIDE

CLASSIFIED

Mūsų kolonijose

NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

CONTRACTORS

Paskolos, perkant narnos, daromos ilgiems terminams

New Haven, Conn.
KUN. J. MATUČIO
IŠLEISTUVES

Birželio 7 d. 6 vai. v. Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje,
339 Greene St., įvyks šaunus va
karas - atsisveikinimas su buvu
siu klebonu kun. Juozu Matučiu,
kuris iškeltas į Švč. Trejybės
parapiją Hartford, Conn.
Išleistuves ruošia parapiečiai
su klebonu kun. A. Zanavičiu
ir vikaru kun. J. Rikteraičiu
priešakyje; kviečia visus vei
kėjus, organizacijų narius pri
sidėti.

Kun. Juozas Matutis šv. Ka
zimiero parapijoj išbuvo apie 5
metus. Per tą laiką atliko svar
bių parapijos remonto darbų.

Malonu pasidžiaugti jaukiai at
remontuota mažąja svetaine,
svetainės prieangiu, didžiosios
svetainės naujais langais. Kun.
Juozo Matučio sumanymu pas
tatytas gražus lietuviškas kry
žius prie mūsų bažnyčios, kas
liudija jo didelę meilę savo tėvų
žemei Lietuvai. Visus savo kil
nius darbus apvainikavo nau
jomis klausyklomis, gražiu nau
ju altorium, kuris puošia mūsų
bažnyčią ir bus nuolatinė atmin
tis kun. J. Matučio nuveiktų
darbų. Pats dirbo dėl Lietuvos
laisvinimo ir skatino kitus dirb
ti ir aukoti, kad tik būtų at
gauta mūsų pavergtai tėvynei
nepriklausomybė. Nors kun. J.
Matutis yra šioje šaly gimęs ir
augęs, bet yra taurus lietuvis,
sielojasi, kad būtų palaikoma
mūsų gimtoji kalba ir ją pats
puikiai vartoja.

tučiu. Linkim kun. J. Matučiui
sveikatos, Dievo palaimos tęsti
(Atkelta iš 3 psl.).
savo kilnius darbus dėl žmoni
mas, tai zootechnikas. Akade jos sielų išganymo.
mijas baigę...” (ŽŪ Nr. 1)
Kviečiam visus lietuvius at

O kaip gi chemiją pamirši?

Chemija ūkiniai žurnalai pra
dedami ir baigiami. LŪ Nr. 2.
ekon. m. dr. K. Meškauskas
rašo: “Milžinišką reikšmę šian
dien įgauna cheminis žaliavų
perdirbimo metodas. Pildosi K.
Markso beveik prieš šimtą me
tų pranašingai pasakyti žodžiai,
kad, įsisavinant cheminius me
todus, bus palaipsniui išstumti
į antrą eilę mechaniniai metalur
gijos procesai.” Taigi jau Mark
sas žinojo didelę cheminės pra
monės reikšmę, o jo sekėjai ko
munistai tik pernai šią tiesą
“įsisavino.”

FEDERAL

MUTUAL

silankyti į šias atsisveikinimo
išleistuves.
M.

2212 W. Cermak Road, Chicago. III., VIrginia 7-7747
HELP

Rengiami baisių birželio dienų
minėjimai. Savieji mes jas gerai
pažįstame. Jas minėti kai kuriose
kolonijose verta,
bet Chicagoje
kažin ar nereikėtų pagalvoti apie
platesnius minėjimus. Juk liepos
mėn. vidury rengiama Pavergtų
tautų savaitė. ABN blokas ruošia
si šiemet ypatingai plačiai iškelti
bolševikų terorą ir skriaudas ana
pus geležinės uždangos. Gal vertė
tų visuomenę kreipti į bendrą visų
pavergtų tautų minėjimą, kuris
vyks Grant Parke. Geriau mažiau
minėjimų, bet vieną gerą padaryti
į metus.

REGISTERED NURSES

SAVININKAS PARDUODA CI
CEROJE 2-jų butų mūrinį po 3
miegamuosius.
Visi modemiški
įrengimai. Karšto vandens gazo
šilima.
Plytelėm išklotas rūsys.
OL 6-2234.

FOR GENERAL STAFF DUTY

GREITA PAGALBA

EVANSTOH HOSPITAL
ASSOCIATION

Nenusimink, gausi pagalbą. Vais
tai. kurte buvo ilgai laukiami, nuo
reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo
ir skaudėjimo, jau yra. Tuojau siųsk
šį skelbimą ir savo vardą su antra
šu; atsiųsime vaistų išbandymui..

2650 Ridge Avenue
Evanston, Illinois, 60201

ROYAL PRODUCTS
North Station P.O. Box 9112
Newark 4, N. J.

MISCELLANEOUS

MISCELLANEOUS

MAŠINOS

Bemina • Eina • Pfaff • Necchl
White * Domestic ♦ Kenmore *
New Home • Free Westinghouse •
Viking » Adler • Anker * Singer,
etc.
Jr visas Japoniškos gamybos.
Taisome, parduodame lr nuomoja
me prieinamomis kainomis lr sąly
gomis.

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

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
Tune-ups ir Motorų Remontas

Tel. CLiffside 4-1050

Kampas 58th Street
Telefonas PRospeet 8-9533
iiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimimiii

Tel. GRovehili 6-7375

ALF. STANČIAUSKAS —
HEATING and COOLING
šildymų

VVESTERN AUTO SERVICE

miiimiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii

Jeigu Jums reikia
GRAŽIU VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai,
greitai Ir prieinama kaina.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.
Ofiso lr namų telefonas:
PRospeet 8-2013
7208 S. VVestern Ave.
Chicago, Illinois. 60636

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo
pečius lr air oondltionlng į
naujus lr senus namus. Stogų
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus
dirbti mieste lr užmiesčiuose.
Darbas atliekamas greit lr sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

HEATING CONTRACTOR

ŠIMKUS Real Estate — Notary Public
4259 S. Maplewood Ave., Tel. CL 4-7450 arba YA 7-2046
Med.
a. (4 ir 4), rūsys, graži
M. p. vieta. Tik $12,900.
Med. 2x6. Rūsys, garažas, naujos
vonios. M. p. $16,900.
Mūr. iy2 a. (5 ir 4 viršuj), gara
žas. Arti visko M. p. $16,900.
Mūr. 5 k. rezidencija ant 42 p. lo
to, M. p. $1 9,900.
Mūr. pajamų namas, M. p. $18,000
metams. Kaina $115,000.
Med. 5 kamb. ir tuščias lotas šalia,
55 ir Mozart. $12,500.
Mūr. 2x6, M. p. 2 šidymai, platus
lotas, bargenas už $26,800.
Med. 5 kamb. 3 mieg., Brighton
pk. galimos pajamos. $12,900.
Lotas 25x125 p. Brighton p. Ga
lima išsimokėjimui. $2.200.
Mūr. 10 butų, M. p., naujas gazo
šildymas. $72,000.
Mūr. 6 Ir 4 viršuj. Įrengtas rūsys,
garažas, M. p. $23,500.

BANGA 810
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RADIO, Ine.

3240 S. HALSTED ST.
Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS
ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

p.

2501 W. 69tlt Sfcset, Tai. HE 6-5151

1% a. 9 metų mūras. 4
ir 3% rūsys, 2 a. garažas, daug priedų, M.
kamb. Radiant šiluma gazu. Alum. pke. $24,000.
langai.
Gražūs dideli kamb.
Arti
2x5 kamb. mūr., 80 p. sklypas, 2
mokyklos ir bažn. M. p. Tik $31,500. a. naujas garažas. Labai geroje vie
CICERO HEATING AND
2
po
4
mūras.
Nauja
karšto
vand.
toje, M. pke. Tik $28,500.
SHEET METAL
šiluma. Dideli gražūs kambariai. 2
Ant 40 p. sklypo 5% kamb., tik
*481 So. Kedzie Avenne
auto. garažas. 33 p. sklypas. M. p. kelių metų mūras,
dideli
gražūs
Chicago 23. Illinois
$26,500.
kamb., kilimai, į pietus nuo M. pke.
Ofiso tel. 277-1442
5 miegamųjų mūras. Plytelių vo Nebrangiai už $22,000.
Juozas žemaitis OL 6-0412
nia ir virtuvė. Kilimai. 2 auto. ga
4% kamb. “expand.” mūras, ga
ražas. Netoli mūši) įstaigos. $18,000. zo šiluma, koklinės plytelės, garažas,
Victor Skade
ST 8-8
8 butai lr 2 krautuvės. Nauji ši gražioje vietoje M. pke. Tik $20,600.
luma gazu. Alum. langai.
Pajamų
4 butų mūras. Nauja šiluma, mūr.
virš $10,000 metams. M. pk. Prašo garažas, netoli parko, M. pke.
Tik
$69,000.
$44,000.
16 butų mūras. Iškelti vamzdžiai.
a., 6 m. mūras, s butai, karš
Gražus butai.
Pajamų apie $18,000 to vandens šildymas gazu, alum. lan
REAL ESTATE
metams. M. p. apyl. $115,000.
gai. Savininkui butas ir $176 į mėn
Graži vasarvietė. 16 kabinų, vieš pajamų, vakarinėje Chicagos dalyje
butis, restoranas,
šokiams
salė su prie 55-tos g-vės. $31,000.
PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME scena, gražus gyvenamasis 6 kamb.
Shopplng Center — 6 krautuvės, 4
IR PARDAVIME.
namas ir kiti pastatai. Privatus pa- metų modernus mūro pastatas
ant
pludymys. 40 akrų žemės. 95 mylios 100x285 p. sklypo, metinių pajamų
BOOKKEEPING NOTARIJATAS nuo Chicagos. Keis J nuosavybe Chi $9,780. Mažos išlaidos. Tik $69,000.
CAR LICENSES. INCOME TAX cagoje.
14 butų. 2 aukštų mūras, geros
Gražus 5 % kamb. mūr. tik 5 m. pajamos. Savininkas duoda paskolą.
Kilimai, šiluma gazu, pilnai apsaugo M. pke. $90,000.
tas nuo potvynio rūsys, alum. langai,
6 kamb. de luxe, tik 5 metų viena
2456 W. 69th St.
RE 7-8399 garažas, 37% p. sklypas, į pietus nuo aukšte
rezidencija, kilimai,
šiluma
M. pk. $24.500.
gazu , 2 a. garažas, labai graži nuo
Brighton Pke. mūr. 3-jij butų.
5 kamb. mūr. Nauja šiluma gazu, savybė. Tik už $31,500.
Gazo šildymas, garažas. $22,500.
alum. langai, 2 a. garažas,
nauja
Prie pat parko 2x5% kamb.
Tik
10 metų. 2 atskiri šildymai, alum.
Lotas 30x125 p. Marąuette Pke., elektra, M. pke. Tik $16.700.
gražioj vietoj. $10,500.
8 kamb. mūr., 2 vonios, šiluma ga langai. 2 a. garažas, M. pke.
Tik
Brighton Pke. Mūr. 3-jų butų po zu, kilimai, gražiai įrengtas poilsiui $39,000.
6 kamb. Tik $27,500.

VAINA

REALTY
RE 7-9515

NERIS REAL ESTATE

6924 S. Westem Avenue

Telef. 471-0321

Mūr. 2 po 6 kamb. lr 4 k. butas Gera
vieta
bet
kokiam bizniui
Vertinga pajamų nuosavybė, mūr., skiepe.
30 p. sklypas. Garažas. Cen kūrti.
8 originalūs butai po 3 kamb. ir tral šild. Tuoj galima užimti. Brigh
W1TH COVERS & RANDUS
Tarime daug gerų ir nebrangių
restoranas.
Metinių
pajamų ton pke.
30 & 50 gal. Pree delivery
namukas ant 30 p. sklypo. namų, greitai lr rūpestingai patar
5757 S. Halsted & 5622 S. Racine $13,000. Parduodama už $70,000. SuMūr.
garažu, skiepu lr pastoge. Tinka naujame, apskaičiuojame Income tax,
Tel. 224-4362
•
434-1113
1 ar 2 asmenim. Gage Parke. Įdo

GARBAGE DRUMS

niuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
TAISOME

RADIJUS & TELEVIZIJAS
Teisingai lr pigiai

J & T RADIO-TV

A. Norkus Real Estate

Cicero, IU.

2405 W. 51st St.
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
-vicenzijuota lietuvių JmonS reglsruota U.S. Depart. of JuBtice

COSMOS PARCEL EXPRESS
Corp.
3212 S. Halsted, Chicago 8, U.
Tel. — CA 5-1864 lr WA 5-2737.

MARQUETTE GIFT PARCEL
SERVICE

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiii

PROGOS — OPPORTUNITIES

Skubiai parduodamas RESTORA
NAS — “GRILL”, netoli miesto
centro.
Gerai įsikūręs biznis.
Skambinti bet kuriuo laiku
GL 8-6120

2608 W. 69 St., Chicago 26, Hl.
Tel. — WA 5-2787
Didelis pasirinkimas medžiagų lr
visų kitų siuntiniams tinkamų
prekių žemomis kainomis
Vedėjai: Edv. ir Vyt. Žukauskai
Maisto siuntiniai iš Danijos, akor
deonai iš Europos sand.. šaldytu
vai, automobiliai ir kitos prekės Iš
Sov. Sąjungos sandėliu.

WA 5-5030

mus pirkinys. Tik $12,500.
Mūr. bungalow,
6 kamb., 30 p.
sklypas,
garažas.
Gage
parke.
$18,900.
4 butai, 3 ofisai ir taverna, 60 p.
sklypas. 65-os Ir S. Weatern Ave.

turime notaro teises, darome verti
mus lr įkainuojame namus, 11 metų
praktika davė mums šimtus paten
kintų asmenų, i kurių skaičių kvle
člame lr Jus.

Patarnauja visais draudimo reikalais

LEONAS REAL ESTATE

MARQUETTE PKe 2-JŲ AUKŠTŲ
MEDINIS ant 50 pėdų sklypo 3
butai ir krautuvė. Pajamų $250.00
ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
mėn. Kaina $19,900. Teirautis po
Tel. CL 4-2390
6-tos valandos po pietų GRovehili 2737 West 43rd Street
6-4364.
PLATUS PASIRINKIMAS
DIDŽIAUSIAS IK GERIAUSIAS
PAJAMŲ NUOSAVYBE
NAMŲ PIRKIMUI
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI*
MARQUETTE PARKE
BUTU NUOMAVIMAS
MAS • APDRAUDA
7126 S. ROCKVVELL ST.
• NOTARIJATAS
Apdraudę Agentūra

$18,000
T.ED ALLEN

RE 7-3200

27S5 W. 71st SL VVAlbrook 5-6015

REALTY
Perskaitę "Draugą", duo BELL
J. BACEVIČIUS
kite jj kitiems pasiskaityti. 6455 S. Kedzie Ave. PR 8-2233

Platinkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos
Bonus I

SALES o M0RTGAGES b MANAGEMENT

ESTATE

NEPRALEISKITE
Parduodama 5% h. žemės su na
mu iš 8 kambarių gražioje Lemont
miesto daly. Pajamų J mėn. $125.
Maži taksai. Gazo šiluma. Galima
išskirstyti sklypais. Kaina $19,500.
Ten daug lietuvių jau įsikūrė.
Ciceroje pard. mūr. bangalow 6 ir
4 kamb. Gazu ir karštu vand. apšlld. Atominiai antri langai. 2 maš.
garažas, tik $22.800.
Ciceroje savininkas
išvyksta iš
šio miesto, parduoda
5.kių butų
mūr. namą. Apšild. alyva ir karštu
vand, 2 maš. mūr. garažas.
Par
duos už rimtesnį pasiūlymą.

Mur. 4>£ kamb.,
pevelk naujas,
arti mūsų įstaigos. $18,200.
Mūr. 2x4 apie 10 m.
2 šildymai,
30 p. lotas, M. D. $29.900.
Mūr. 5 karnų, rezidencija, M. p.
Garažas, 40
lotas. $16,800.
Mūr. apie 10 metų. 4 mieg. Gara
žas.. 71 ir Francisco. $21,500.
Mūr. 4 mieg.
Garažas,
įrengtas
rūsys, naujas šildymas. $14,500.
Mūr. 6 kantb. mūro garažas. Pla
tus lotas. Naujas šildymas. $17.500.
Mūr. 3 butai po 4 kamb. Brigh
ton p. Geros pajamos. $22.590.
Mūr. 2x5. Prie pat mūsų įstaigos.
Saražas. $28.500.
Med. 5 kamb.
87 H P- lotas prl«
gero susisiekimo, M. p. $10,800.
Mūr. 5 kamb. priešais M. p., 8
metų. Bargenas už $18.50*.
Mūr. 2x5 priešais M. p. bažnyčią,
8 mieg. $28,900.

A. KAIRYS REAL ESTATE

Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius lr oro
vėsintuvus.
Vienintėliai Iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

2617 W. 71st St

LA 8-1780

REAL

CONSTRUCTION C0.

2— 6 med. po 3 mieg. Naujos vo
Taverna — valgykla, geroj piet
nios, spintelės, ir sidings. Pilnas rū vakarių miesto daly su mūr. namų,
duodančiu
$4,800 pajamų metams.
sys.
Centr. šild. 2 maš.
gar. žemi
pajamos
$55,000.
Viskas
taksai. Kaina tik $15,400. Vieta — Biznio
Brighton pk.
$37,000,
Per tris metus pinigai
3— 4 ir 1—0 puikus mūras Brigh grįžta.
šlaisto krautuvė Brighton P. gerai
ton pk. Pilnai modernizuotas. Nau
veikiantis biznis per 30 metų, med.
jas Centr. šild. gazu. 2 maš. mūr. 6 kamb. namas ir 36 p. tuščias skl.
gar. Geros pajamos. Prašo $28,600.
greta. Reikia pamatyti.
Maisto - gėrimų didelė krautuvė
Lukus 5 metų mūr. rezidencija
P. su Inventorium Ir prekėmis.
Gage pk. dideli kamb., daug įvair. Gage
Biznio
apyvarta $200,000.
Skam
priedų, garažas. Reikia pamatyti.
bink.

REALTTT

Mckeesport, Pcnnsylvanla
Kas sekmadienį nuo 1:35 iki
2:00 valandos popiet.

Visais reikalais kreipkitės adre
DRAUGAS
4545 W. 63rd St. Chicago 60829 su : Lithuanian Catholic Hour
W E D O,
McKeesport, Pa.
Tel. LU 5-9500
Ulinois

T. V.

įrengimas)

CHICAGO 29, ILL.

MOVING

Rockėfėller’is New Yorke, komen
VAKARŲ PENNSYLVANIJOS
tuodamas savo pasisekimą CaliLIETUVIŲ KATALIKŲ
fornijos pirminiuose prezidenti
niuose rinkimuose,
kai Lodge’io RADIJO VALANDA
rėmėjai perėjo į jo pusę, tepasakė
“malonu,” nors jo veide matyt
WE D O
nesulaikomai besiveržiantis džiū
gavimas, o ne tik, kad tai jam Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje,
malonu.
transliuojama iš galingos stoties.

ir šaldymų

7304 So. Rockvvell Street

PAGRINDINIS IR SMULKŪS
AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI
4818 S. Western,
Chicago 9, Dl.

4832 W. 14th St.
Tel. 863-4666

STANKUS

A. KATILIUS R. E.

5759 So. VVestern Avenue

Sav. ST. SCERBA

Prašome pas mus teirautis dėl visokių namų lr nejudamo turto.

2458 VVest 69th Street, RE 7-7200 ar RE 7-8534

RINOS

iiiiiiiiiiiimiiimmiiimiiiimiiiiiimiimii

Modernus 9 mt., 2 butų mūras.
3
6 kamb. mūras. Moderni virtuvė
auto.
mūro garažas. Radiant šild., ir vonia, be to sausam beismente
alum. langai ir kt. priedai.
M. p. kita vonia ir patogumai. Naujas ga
$33.500.
zu šildymas, 2 auto. mūr. garažas.
Metams pajamų virš $4,000. Graži Mums artima vieta. $19.450.
mūro nuosavybė Brighton pk. Kaina
2 bntų mūras. 2 po 6 kamb. Mo
$2 4,400 arba geras pasiūlymas.
Tikras naujas 5%
kamb. mūr. dern. viduj, iškelti vamzdžiai. Nau
20x54, ąžuolo medis, pieisterls, spalv. jas gazu šild., alum. langai. 70 ir
vonia, “intercom”, iškelti vamzdžiai, Talman. $29,000.
Lotas — Auksinė vieta bizniui lr
alumin. langai, gelež.
tvora,
pora
gyventi.
blokų nuo mūsų $18,950.
3 butų mūras, platus lotas, mūr.
Artl 71-os lr California, 2 butų
garaž., arti 66 ir California. $25,500. mūras, 6 lr 4 kamb. Mūro garažas,
Reta proga nupirkti gražiausią re modern. vidus. $27,500.
zidenciją Marąuette Parke. 7 kamb.
3 butų med. Gera vieta $160 nuo
liuksus. $42,500.
mos. Atskiri šildymai. $13.500.
2 butų mūras, M. p. Dideli švie
sūs, 6 ir 5 kamb. butai. Naujas šild.
3 butų maro namas ir garažas,
Brighton p. Gazu šild. $23,500.
$26.900.

K. VALDIS REAL ESTATE

A. ABALL ROOFING

Skambinkite LA 1-6047 —RO 2-8778

IIIIIIIIIHillIII!I III!IIIIII III!IIIlllllllllllililll

436-5151

DOMAS ŽUKAUSKAS

Mes talsom, dažom rinas, nuteka
muosius vamzdžius lr lštepam smala
Darbas greitas lr sąžiningas. Turi vidų ilgesniam
naudojimui; naujos
me dalis, pritaikome pagal skoni ka rinos įtaisomos Iš nerūdijančio me
binetus. Aptarnaujame Chicagoj* lr talo, kurio nereikia dažyti. Plokščių
orlemlesčluose.
Ir Iškeltų stogų taisymas, per dažy
mas, smalinimas ar naujai uždengi
ARVYDAS M. DIKINIS
mas. Kaminai Ir “smokestack” per
5654 S. Hermitage, Chicago, Dl. taisomi—"tuekpolnted” Mes atliekam
lauko dažymo,
mūro užtaisymo—
Telef. — 737-5886
tuckpointing lr cemento darbus.
Wholesale and Reta.ll
Pilnai apsidraudę. Darbas garan
tuotas. Nemokamas įkainavimas. Ati
darą visą. laiką.

Vidaus lr lauko darbai.
ALGIMANTAS DIKINIS
Tel. 735-7338.
8613 W. 66th PI., Chicago, Hl.

J

HEATING & SHEET METAL
Telefonas VI 7-8447
4444 S. VVestem, Chicago 6, III.

įkurta prieš 60 metų

1 DAŽOMAS ir
DEKORAVIMAS

t
J|

KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI!

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

STOGŲ DENGIMAS IR

LEO’S SINCLAIR SERVICE
Balfas šelpia daugiausia Euro
poj ir už geležinės uždangos nelai
mėn patekusius mūsų brolius ir
seses. Neseniai Balfo direktoriai
suteikė galimybės skyriams ar
apygardoms sušelpti ir čia Ameri
koje patekusius į nelaimę. Tai gra
žus nutarimas. Įsteigta Lietuvos
dukterų draugija turi daug šel
piamųjų, tačiau jos lėšos mažos,
o Amerikoj ir kitur yra tokių
žmonių, kuriems šalpa reikalinga.
Pvz. laisvės kovų invalidas, sava
noris Petras Pleskevičius. Jis net
išleido knygą “Mes laisvę nešėm”.
Kainuoja tik vienas doleris. Užsi
sakant ją jis būtų paremtas. Yra
ir daugiau mūsų brangių tautos
žmonių, kurie paaukavę sveikatą
yra neturtingi. Susirūpinkime ir
savo tautos tremtyje vargstan
čiais.

n,= REZIDENCINIAI,

HE 4-7482

REAL ESTATE

W A N T E D

SIUVIMO

Kelios pastabos ■■■

1 v“construction
co.
=

JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Komunistiniai agentai jau lenda
į mūsų tarpą, nori visuomenę
ir kitus kraštus.
sprogdinti iš vidaus. Žinoma kur
P. NEDZINSKAS. 4065 Archer
nuėjo “Vienybė”, žinom, ko siekia
"Vilnis”, nuėjusi Chruščiovo tar Chicago 32, IU. Tel. YA 7-5980
nybon, žinom ir kitus laikraščius,
kurie mėgina koegzistenciją piršti. iiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Aiškinkim, kas jie tokie, kad būtų
užkirstas kelias tokiems visuome
J. NAUJOKAITIS
nėj pasireikšti.
Ilgų metų patyrimas
Balys Svalia
Apdraustas perkraustymas
WA 5-9209
Chicago, III.

FRANK’S

SAVINGS

Modern, expanding, 425-bed, private, general hospital, located in
pleasant residential suburb on
Lake Machigan, 30 minutes from
Chicago’s Loop. Progressive orien- IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
tation and in-service education
program. Excellent benefits, inIšnuom. gražus, šviesus kamba
cluding bonus and retirement prog- rys su virtuve. Atskiras įėjimas.
rams, Beginning salary $400 to Tel. 254-5219.
$450, commensurate with experience. Write, or apply direct to
PARDAVIMUI
PERSONNEL DIRECTOR
Gaila skirtis su kun. J. Ma

Priešakine technika...

Nežiūrint šio nepaprasto gė
rio, va, kas darosi dabartiniuose
Lietuvos dvaruose: “...žemė me
tai iš metų ne daugiau duoda,
nei kadaise arklu knebinėjama,
galvijas — pypkės neprimelši,
kiaulė, kaip ašaka. Kelmės “Pa
žangos” kolūkyje brigadininkas
Vincas Stanikas su agronomu
Aleksu Daškevičium, pagal mok
sius žinodami, kad žiemkenčius
reikia tręšti, nuvežė, supylė lau
ke aukščiausias krūvas durpių
amofoskos, kainito ir aplinkui
rugiais apsėjo.” (ŽŪ Nr. 1) Na,
ar tai ne “priešakinė technika?"

ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl informacijų kreipkitės |

ESTATE

PROGOS!

Marųuette parke parduodamas 3-

jų metų senumo 5 km., mūr. bangalow.
Gazo šiluma.
Paskutiniij
madų visi įreng. Garažas. $21,500.

Chicagoje pard. I butų mūr. na
mas su tuščiu sklypu, gazo šiluma,
3 maš. garažas. Mažas įmokėjimas.
DIDELIS BARGENAS
Ciceroje pard. puikus mūr. na
mas 2 po 6 kamb. Gazu ir karštu
vandeniu apšild., 2 mašinų garažas.
Parduos žemiau įkainuotos kainos.

LINARTAS REALTY
1437 So. 49th Avenue,

652-4343

CICERO 50, ILLINOIS

4936 West 15th Street

Cicero 50, Illinois

5 BUTU MŪRAS
Cicero. Visi švarūs moderniški bu
tai. 1—6; 2x3; 1—4 ir 1—5. Rūsy
naujai įrengtas
svečių
kambarys.
565 dol. pajamų mėnesiui.
6 KAMB. REZIDENCIJA
Forest Park.
Dideli miegamieji.
Moderniška virtuvė. 2 tualetai. Ar
ti Harlem Ave. & Eisenhower Expresstvay. Tik $18.500.00.
NAMAS IR SKLYPAS

Cicero.
Naujai
Išdekoruotas
6
kamb. mūrinis ir tuščias sklypas.
2 auto. garažas. Tik $18,500.00.
2 METU MŪRINIS

Cicero. 3 miegamieji. Karšto van
dens gazo šilima. Apsauga nuo pot
vynio. Pilnas rūsys. 2 auto. garažas.
Tik 19,500.09.

Office: OL 6-2233

MODERNIZUOTAS MEDINIS
Cicero. Vienos šeimos 6 kamb. >
mieg. Pilnas rūsys ir pastogė. 2 au
to. garažas. Tik $14,500.00.
' MAŽAM INVESTAVIMUI
Chicago. 2 aukštų medinis. 2 po
6 kamb. Pilnas rūsys. Gazo šiluma.
2 auto. garažas.
$130.00 pajamų į
mėnesį.
Namo adresas: 4166 West
Maypole St. Dėl vidaus apžiūrėjimo
reikia susitarti iš anksto.. Pilna kai
na: $9,500.00.
TAVERNA IR NAMAS

Cicero. 3 butų mūrinis ir naujai
modernizuota taverna’. Tik $6,000.00'
Įmokėti; (

S PO 6 kamb.
Cicero, 6 kambarių butas 1-mam

Resldenco OL 2-8907
aukšte, 6 kamb. butas — II-tram lr
bevelk užbaigtas 6 kamb. butas rū
syje. Karšto vandens šilima. 2 auto.
garažas, švarūs butai. Tik $21,500.

DELIKATESU KRAUTUVE
Kepykla, 2 namai lr tuščias skly
pas. Nereikia jokio patyrimo. Savi
ninkas jus Išmokins kepėjo amato.
Vien iš nuomų turėsite 300 dol. pa
jamų mėnesiui. Parduodama dėl li
gos; prieinama kaina! Biznis randa
si lietuvių apgyventoj Cicero apylin
kėj.
MAISTO KRAUTUVE
Cicero. Netoli 16 St.
Ir
Austin

Blvd. 1 aukšto mūrinis namas
su
maisto krautuve ir 4 kamb.
butu.
Visi maisto krautuvės įrengimai, oro
vėsintuvas lr kiti priedai. $15,500.99,

v

GAJOS KORPORACIJOS
KŪRIMASIS
Trisdešimt penkerių metų sukakties proga
PROF. DR. J.
(Pabaiga)

Į plačias darbo sritis
Metai iš metų didėjo ne tik
studentų gajininkų, bet ir filis
terių skaičius. Gydytojai, dan
tų gydytojai ir chemikai vais
tininkai išvažinėjo į visus Lie
tuvos kampus, teikė sergan
tiems pagalbą ir kėlė lietuvių
tautos sveikatingumą. Kita fi
listerių dalis ėjo j mokslo įstai
gas, į universiteto institutus ir
klinikas ir ruošėsi rimtais spe
cialistais, kurie vėliau užėmė
apskrities ligoninių ar skyrių
vedėjų vietas. Iš jų minėtini
chimrg.
Antanas
Aleknavi
čius - Alekna, otorinoloringologas Statkevičius, intemistas
Juozas Račiūnas, chirurgai Stri
maitis, A. Čerškus, VI. Gutaus
kas, Fel. Zubinas ir eilė kitų.
Treti, kaip pvz. BĮ. Abraitis,
P. Kazlauskas, J. Meškauskas,
A. Gulbinas, dirbo mokslinį dar
bą, parašė disertacijas, įgijo
med. daktaro laipsnius, paruošė
habilitacijas ir tokiu būdu pa
siruošė pedagoginiam ir moksli
niam darbui universitete. Iš jau
nesnių tuo metu moksliniam
darbui ruošėsi dr. V. Tumasonis, dr. K. Ambrozaitis, dr. J.
Adomavičius ir kiti.

Vokiečių okupacijos metu ple
čiant medicinos fakultetą Vil
niuj!?, kaip pasižymėję specialis
tai pakviečiami į vyresniojo
mokslo personalą dr. J. Stankai
tis, K. Valteris, St. Kudirka, A.
Gulbinas ir kiti. “Gajos” korpo
racijos filisteriai aktyviai savo
straipsniais dalyvauja spaudoje.
Kiti parašė higienos ar mokslo
populiarizacijos veikalų, kaip
dr. Ed. Butrimavičius-Butrimas
ir dr. Z. Danilevičius. “Gajos”
korporacijai kuriantis, ji tesu'rado tik du filisteriu — vėlia’vos kūmus, kai tuo tarpu po 15
jos gyvenimo metų abiems Lie
tuvos universitetų medicinos fa
kultetams vadovavo “Gajos”
korporacijos filisteriai. Medici
nos fakultetų jaunesniojo moks
lo personalo tarpe “Gajos” kor
poracijos filisteriai užėmė taip
pat Iau prideramą vietą. Admi
nistraciniam ir sanitariniam
darbe “Gajos” korp. filisteriai
užėmė žymius postus. Daugelis
jų buvo pirmaeilių Lietuvos mie
stų ir apskričių gydytojais kaip
dr. J. Balčiūnas, dr. V- Žyman
tas, dr. Juodėnas, dr. Jurgis
Starkus-Starkevičius, dr. Tar
vydas, dr. J. Jusionis ir eilė ki
tų.
Taip ateitininkai gydytojai su
didele energija ir pasišventimu
dirbo visose savo profesijos dar
bo •'srityse ir iškovojo sau tinka
mas pozicijas ir visuomenės pa
garbą.
Per pusantrų dešimtmetį me
tų jie sugebėjo pakeisti Lietu
vos mediko veidą.

Susiorganizuoja kat. gydytojai
Korporacijos filisterių skai
sčiui vis didėjant atsirado reika
las ir formaliai sujungti gydy
tojus ir dantų gydytojas į gyd.
“Gajos” korporaciją. Rodos,
1937 m. buvo įsteigta gydytojų
korporacija “Gaja” ir įregistruo
ta Vidaus reikalų ministerijoj.
Pirmuoju gydytojų korporaci
jos pirmininku buvo dr. Anta
nas Gulbinas, antruoju dr. Jur
gis Balčiūnas, trečiuoju ir, ro
dos, paskutiniu dr. Kazys Ka
valiauskas.
Reikia pasakyti, kad gyd. kor
poracija “Gaja” organizaciniu
atžvilgiu nebuvo stipriai susi
tvarkiusi ir kaip organizacija
stiprios veiklos neparodė. Bet,
iš kitos pusės, formalus orga
nizuotumas ir nebuvo reikalin
gas, nes kiekvienas filisteris
stud. korporacijoj išaugo, su
brendo savo idėjose ir uždavi
niuose įsisąmonino taip, kad
kiekvienas suprato ir žinojo
jam skiriamas pareigas, užėmė

MEŠKAUSKAS

reikalingus postus ir savo darbą
tiek organizacijai, tiek tautai
ir katalikybei atliko kuo geriau
šiai. Tokie rezultatai ir darbo
vaisiai buvo pasiekti tik didelio
solidarumo, susiklausymo, dis
ciplinos ir gilaus savo pareigų
supratimo dėka.
Gaja. okupacijų metu

Kiek smulkiau išnagrinėti gajininkų veiklą būtų labai sun
ku, nes ji yra labai šakota. Nors
keliais žodžiais aš dar noriu
paminėti gajininkų ir “Gajos”
veiklą Lietuvą ištikusios nelai
mės metu. Kaip pirmosios bol
ševikų okupacijos, taip ir vo
kiečių okupacijos metu rezisten
cinės veiklos aktyvą ir didžiau
sią dirbančiųjų skaičių sudarė
realiųjų mokslo šakų studentai
— gajininkai ir grandininkai.
Kai kurie iš jų gal dar tebe
kovoja ir todėl jųjų pavardės
neminėtinos. Iš aktyviai prieš
komunizmą įsijungusių ir tra
giškai žuvusių minėtini daug
korporacijai ir mūsų tautai ža
dėjusių dr. Gudonis, dr. B, Stasiukaitis ir dr. Dmukauskas. Iš
tose eilėse dalyvavusių ir į Va
karus pasitraukusių minėtini
dr. V. Labokas, dr. K. Ambro
zaitis, dr. P. Kisielius, dr. A.
Lipskis, dr. Grinevičius ir eilė
kitų. Pirmosios bolševikų okupa
cijos metu į Sibirą buvo ištrem
ti dr. Mikšytė, dr. Stasys Tu
minas, dr. Arlauskas, dantų gy
dytoja
Statkevičiūtė-Dailydienė.

Gajininkai Išeivijoje
Priešui mūsų tėvynę antrą
kartą okupavus, kaip ir visų ki
tų organizacijų,--------------------“Gajos” korporacijos ir jos
narių veikla buvo nutraukta.
Nemažas korporacijos narių
skaičius pasitraukė į vakarus.
Vokietijos universitetuose išdy
go keletas “Gajos” korporacijos
atžalų. Mūsų entuziastai ir ide
alistai studentai gajininkai at
kūrė “Gajos” korporaciją Tuebingene ir kt. universitetuose.

Šiuose universitetuose ir “Ga
jos” korporacijose išaugo visa
eilė naujų gydytojų, naujų “Ga
jos” korporacijos filisterių.

Vyresnieji ir jaunesnieji “Ga
jos”
korporacijos filisteriai
tremties metu palaikė tarp sa
vęs glaudų asmeninį kontaktą
ir tiek gydytojų, tiek ir visuo
meniniam gyvenime
vaidino
svarbų vaidmenį.

jų mokslų srityje ir yra pripa DRAUGAS, pirmadienis, 1964 m. gegužės mėn. 25
žinta eksperte biologijos moks
le. Ji yra net Valstybinės biolo
gų mokytojų sąjungos direkto
Mieliems prieteliams
rė iki 1965 metų.
Surašyti visus sesers Gabrie
OLGAI ir HENRIKUI KAČINSKAMS
lės ypatingus pasižymėjimus,
kuriuos ji yra pelniusi per pra
ir šeimai, jų brangiai dukrytei Virginijai mirus,
eitus 37 mokytojavimo metus,
mėgindami drauge išgyventi skausmą reiškia nuo
užimtų kelis lakštus; ji yra ei
lės mokslo organizacijų garbės
širdžią užuojautą ir liūdi
narė.
Lietuviška katalikiška visuo
Krikšto motina Placidą Balšaitytė
menė tikrai turėtų didžiuotis
Irena ir Vadovas Mažeikai
josios pasisekimais. Sesuo Gab
rielė yra lietuvaitė, kilusi iš Chi
Valerija ir Mečys šimkai
cagos, Bridgeporto apylinkės,
Stasys švedas
kur josios tėveliai ilgą laiką gy
Sesuo Gabrielė, pranciškietė, priima “Bishop Award” pažymėjimą nuo veno. Josios motina, ponia MaPittsburgh diocezijos vyskupo John J. Wright, DD.
zeliauskienė, yra našlė ir dabar
gyvena Marąuette parko rajo
ne. Retai mūsų vienuolės mo
SESUO GABRIELĖ - PAGERBTA
kytojos atsiekia tokių aukštu
mų mokslo srityje.
PPČ
MOKSLININKĖ

Nepaprastas garbės pažymė
jimas buvo suteiktas pranciškietei seselei Gabrielei, OSF.
Pittsburgho vyskupas
John
Wright, D. D., įteikė jai “Bishops Award” medalį, paminė
damas penktuosius savo vysku
pavimo metus. Tas įvertinimas
atkreipė dėmesį į lietuvaitę vie
nuolę, kuri tikrai yra pelniusi
daug pagarbos už savo veiklą
gamtamoksly, matematikoje, ne
tik diocezijos ribose, bet ir Pennsylvanijos valstybėje.
Sesuo Gabrielė mokytojauja
daugiau kaip 37 metus vienuoli
jos mokyklose ir yra visų pranciškiečių vedamų mokyklų in
spektorė. Mokytojaudama ji ra
do laiko pasiekti bakalaureato
laipsnį Dusquesne universitete
ir magistro bei daktaro laipskontinento, o gal net ir valsty
bės, kur nebūtų gajininko.
Didžiausias mūsų skaičius at
vyko į Jungtines Amerikos Vals
tybes. Mūsų skaičius, laikas ir
vieta mums leidžia ir įpareigo
ja darbui. Mes esam išvietinti iš
savo tėvynės ir iš vietos į vietą
išsivietinam ir šioj šaly. Yra
augalų, kurie persodinus nu
vysta ir nudžiūsta, bet yra au
galų, kurie persodinami sustip
rina savo šaknis ir vėliau išau
ga į stipresnį ir stambesnį lie
menį. Norėtųsi, kad “Gajos”
korporacija, kuri švenčia 35 me
tų sukaktį, nesusilpnėtų, bet su
stiprėtų visais
atžvilgiais ir,
kai galutinai bus persodinta į
Lietuvą, galėtų pasireikšti visu
savo pajėgumu jos atstatymui
ir atkūrimui.
Mūsų skaičius nemažas, inte
lektualinis pajėgumas ir mūsų
patyrimas didėja, bet mūsų lau
kia ir dideli uždaviniai. Mūsų
sesės ir broliai korporantai, likę',
tėvynėje, kreipia savo išvargu- i
sias akis ir pailsusius protus į
vakarus, deda daug vilties į
mus ir iš mūsų daug laukia.

Bet atėjo laikas, kada gydy
tojai ir net nebaigę studijų stu
Apsimoka Bkelbtie DRAUGĘ,
dentai gajininkai turėjo iš Vo
nes jis plačiausiai skaitomas lie
kietijos, Austrijos ar kurios ki tuvių dienraštis. Gi skelbimų kaitos Europos valstybės išemi uos visiems prieinamos.
gruoti į užjūrį, šiandien nėra

nius Pittsburgho universitete.
1962-63 metais sesuo Gabrie
lė buvo pripažinta “žymiausia
tiksliųjų mokslų mokytoja Penn
sylvanijos valstybėje.’’ Jai tą
pripažinimą suteikė Pennsylvanijos Tiksliųjų mokslų mokyto
jų sąjunga.

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai.
po pietų. Perduodama: Vėliausių
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Magdutės pasaka. Programą veda
Steponas J. Minkus. Biznio reika
Šiuo laiku sesuo Gabrielė ir lais kreiptis į Baltic Florists —
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E.
gi dėsto Dusquene universite Broadway, So. Bostone. Telefonas
to vasarinių kursų metu. Ji yra AN 8-0489. Ten gaunamas ir
“Draugas”

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME
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TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St.
Telef. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Ave., Cicero, T0wnhali 3-2108-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

tikrai didelė specialistė tikslių

Pranešame, kad po ilgos ligos š. m. gegužės 22 dieną
University of Chicago Clinic mirė

6845 SO. WĘSTERN AVE,

A. -f- A.
VIRGINIA K. KAČINSKAITĖ,

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

10 metų amžidus. Gyveno 247 No. Ardmore Avenue, Vil
ią Park, Illinois.
Pašarvota Steuerle Funeral Home, 350 South Ard
more Avenue, Vilią Park, Illinois.
Pirmadienį, gegužės 25 dieną 10 vai. ryto gedulingos
pamaldos St. Alexander bažnyčioje, Vilią Park, III., iš kur
bus palydėta į Queen of Heaven kapines, Hillside, III.
Tėvai Olga ir Henrikas,
broliai Andrius bei Raimundas ir
sesuo Loretta Kačinskai.

REpabli* 7-8609

REpnbHc 7-8601

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

b
I

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
(PO TĖVAIS PILITAUSKAITfi)

Gyveno 4601 South Marshfield Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė gegužės 22 d., 1964 m., 4:10 vai. popiet.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Joseph, sūnus Edward,
marti Dorothy, du anūkai: Peter ir Anne, motina Josephine
Pilitauskienė, dvi tetos: Kazimiera Zabella su šeima ir Bernice
Laudanskis su šeima, švogerka Julia Michniuk ir jos vyras Michael ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
Prikląusg prie “Matrona” Club ir Adrian Domintcan Legion
of St. Dominic.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 26 dieną. Iš koplyčios 8:45
vai. ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Prašome nesiųsti gėlų.

Nuliūdę lieka: Vyras, sūnus, marti, anūkai, motina ir
visi kiti giminės.
Laid. direkt. Steponas Lackawicz, Telef. RE 7-1213.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas Uokas nuo kapinių

GUŽAUSKU BEVERLY MILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių
ir kitų papuošimų
7448 WEST 68rd STREET
Telef. PK 8-0888
PB 8-0834

Brangiems prieteliams Olei ir Henrikui
Kačinskams,
netekus VIRGINIJOS,
nuoširdžiausiai užjaučiame.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ

Romas, Katriutė, Gaja ir
Antanas Giniočiai.

VENETIAN MONUMENT CO.
GERIAUSIO GRANITO PAMINKLUS
statome visuose kapinėse.
Nepirkite neapžiūrėję mūsų didelį pasirinkimą
pavyzdinių paminklų.

SUŽINOKITE

MŪSŲ

KAINAS

Atdara kiekvieną dieną ir sekmadieniais
bei pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais.

527 N. Westem Ave., TA 9-9622
(H bloko | šiaurę nuo Grand Ave.) 80 m. vienoj vietoj

2424 W. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE
Gyveno 2618 West Montgomery Street, Chicago, Illinois.
Mirė gegužės 22 d„ 1964 m., 9:30 vai. vak., sulaukęs 65 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskrities. Amerikoje iš
gyveno 14 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Veronika (Mackevičiū
tė), 2 dukterys: Raimunda Karėnienė ir Vyras Petras, Liuda
Genmanienė ir vyras Vytautas, 6 anūkai, brolis Juozas ir sesuo
Ona Balsevičienė su šeimomis Lietuvoje, Uršulė Shirmulis su
šeima, kiti giminės ir artimieji.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So.
California Avenue. Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 26 d.
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Panelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, dukterys, giminės ir artimieji.

Pasinaudokite Draugo „Classified' sKyriumi.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, Tel. LA 3-0440.

Tel. REpublic 7-1213
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE.

3307 LITUANICA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE.

TeL COmmodore 4-2228

3319 S. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE. CICERO, ILL.

TeL OLympie 2-1003

NAMŲ SAVININKŲ RŪ
PESČIAI

DRAUGAS, pirmadienis, 1964 m. gegužės mėn. 25

X Juozas Juršėnas TaJuntis
atsiuntė laišką į Chicagą iš
Ekvadoriaus, kur jisai pateko
po antrojo Pasaulinio karo, gy
vena toli nuo lietuvių. Jis yra
kilęs iš Palūšės parapijos. Ra
šo, kad yra labai išsiilgęs tau
tiečių, nes ten yra vienintelis
X Chicago Sun-Times redak lietuvis.
cija savo iniciatyva susiieškojo
žinių apie birželio 26—28 d.
Washingtone rengiamą Ameri
kos Lietuvių kongresą ir tas
žinias paskelbė šios dienos lai
ATVYKSTA AMBASADORIUS
doje. Pažymėtina, kad didžioji
amerikiečių spauda kongresu
Japonijos ambasadorius JA
domisi. Prieš porą dienų viena Valstybėms Ryuji Takeuchi pa
spaudos agentūra specialiai pa sakys kalbą Chicagos Japonų—
skambino iš Washingtono Alto Amerikiečių draugijos nariams
pirmininkui, paprašydama pa birž. 4 d., tos dr-jos 35 metų
pildomų informacijų apie lietu sukakties proga.
vių žygį į sostinę.
NIEKAS NEGELBĖJO
X Bronė Jameikienė iš savo
POLICININKUI
gausaus lietuvių liaudies meno
Du jaunuoliai užpuolė polici
nuotraukų rinkinio dalį pasko ninką Timothy Nolan Ski-Hi,
lino “Draugui” ir “Marian” ir restorane, 100 S. Cicero. Jis pra
jos dabar panaudojamos šiuose šeši pagalbch iš 60 aplink sto
leidiniuose.
vinčių piliečių. Niekas jam ne
X Agnietė Prieskonis parašė pagelbėjo. Praeinąs, tomis va
laišką dienraščiui “Chicago’s landomis nedirbąs policininkas,
American”, kuris jį išspausdino padėjo jam jaunuolius numal
geg. 22 d. Laiške atsiliepta į šinti ir nuėjo savo keliais nepa
tame laikrašty laiškų skyriuje likęs savo vardo.
tilpusią mintį, kad Rusija da
POLICININKŲ MIŠIOS
bar gal yra geriausiais JAV są
3,500 Chicagos policininkų
jungininkas. Agn. Prieskonis
sekmadienį
dalyvavo jų metinė
primena, kad net draugiškumo
se
mišiose
Šv.
Petro bažnyčioje,
sutartis Sovietų Sąjunga yra su
miesto
centre.
Po šių laike pus
laužiusi užgrobdama Lietuvą,
ryčių
į
juos
prabilo
vysk. Aloy
Latviją, Estiją, Vengriją ir dau
zas
Wycislo.
gelį kitų kraštų. Ir jie tebėpa-

Chicagos žinios

silieka komunizmo vergijoje.
Negana to — Chruščiovas yra
paskelbęs, kad pasaulio užval
dymas komunizmui yra jų tiks
las. Vakariečiai turi tikrus drau
gus Sovietijoje — tai pavergtas
tautas.
X Jau apie 36,000 lietuvių
yra palaidota Šv. Kazimiero ka
pinėse. Vien praeitais 1963 m.
palaidota arti 850. Kasdien pa
laidojama po 2—3 mirusius, o
yra buvusi diena, kada palai
dota net 24. Kapinės rūpestin
gai užlaikomos, daugelio gau
siai lankomos, o Kapinių dieną,
geg. 30, bus pamaldos, kuriose
paprastai dalyvauja labai gau
sus lietuvių skaičius. Šv. Ka
zimiero kapinės buvo įsteigtos
1903 m.
X Charlota Dargvainytė ir
Elena Juciutė dirba Loreto li
goninėje nuo pat jos įsisteigi
mo, jau 25 metai. Jos ir dau
giau tarnautojų, švenčiančių
darbo sukaktį bus pagerbtos
gegužės 29 d. specialioj arba
tėlėje, kuri rengiama ligoninės
solarium patalpose tarp 2 ir 4
vai. p. p. Ligoninė švenčia sa
vo sidabrinę sukaktį, dabar va
dovaujama šv. Kazimiero sese
rų. Be aukščiau minėtų, dar
apie 40 tarnautojų, išdirbusių
5, 10 ar 15 m. taip pat bus
pagerbtos. Ch. Dargvainytė dir
ba prie naujagimių, o E. Juciūtė — tvarko mediciniškus duo
menis archyve. Ligoninei vado
vauja sesuo M. Stefanija.
X Aukoja kongreso reika
lams. Amerikos Lietuvių kon
greso Washingtone, įvykstan
čio birželio 26—28 d., išlaidoms
aukojo prel. M. Juras, Lawrence, Mass., — 10 dol., Povilas
Dalen, Chicago — 25 dol., A.
Butkūnas, St. Charles, III., —
10 dol., Frank Mozuraitis, Chi
cago — 10 dol., Justinas Punkris, Chicago — 5 dol., B. Masaitis, Chicago — 5 dol., P. ir
O. Jonikai, Riverside, III., — 5
dol., SLA 3-ji apskritis — 10
dol., V. Palubinskas, Chicago—
5 dol., Anton Blasky, Chicago
— 25 dol., J. Pakel, Chicago
Savings & Loan Ass’n. prezi
dentas — 50 dol., Mr. & Mrs.
Marks, Chicago— 10 dol., John
B. Borden, Matteson, III — 10
dol.
X Rezervacijos į Varpininkų
Filisterių draugijos ateinantį
šeštadienį 'įvykstantį pavasario
balių dar priimamos. Skambinti
telef. GA 3-0399. (sk.)

Birž. 21 d. visi keliai veda
į WILL0W SPRINGS
BALFO GEGUŽINI

Chicagoje ir apylinkėse
GERAI PAVYKUSI IŠVYKA
Gegužės 17 d. Alvudo vado
vybė suruošė vaikams ir tė
vams išvyką į Buffalo mišką,
Chicagos pietinėj daly, netoli
seselių domininkonių sodybos,
prie Kean ir 83 gatvių. Jau nuo
pat ryto Alvudo vadovybė su
šeimininkėmis ir bendradarbiais
keliais automobiliais atvyko i
šį miškelį, pakelėj nusagstė
rodykles tiems, kurie pirmą
kartą ten vyktų. Apie pusiau
dienį jau buvo privažiavę ne
maža automobilių, iš kurių pasi
pildavo jaunimo ir senimo.
Kai susirinko didesnis skai
čius dalyvių, dr. J. Adomavi
čius paskaitė atsišaukimą, kvie
čiantį išvykų - gegužinių ren
gėjus ir dalyvius nesivežti
svaigalų - rūkalų ir jų nevar
toti, kad nepapiktintume mažų
jų iškilautojų. Išvykos dalyviai

šiam pasiūlymui pritarė gau
siais plojimais. Po to Alvudo
pirm. St. Petersonienė ir sekr.
Pr. šulas ėjo prašydami daly
vių parašų, pasižadėjimą pat
virtinti. Moterys ir merginos
greičiau pasirašydavo, o vyrai
dar bandydavo padiskutuoti..
Vis dėlto po sąrašu pasirašė
per 200 išvykos dalyvių. Buvo
ir juokingesnių atvejų, kai ir
jaunimas ir vaikučiai norėjo pa
sirašyti, kad ir jie suaugę ne
vartos svaigalų bei rūkalų.
Programą pradėjo Z. Juške
vičienė. Sporto vadovas Sobie
skis ištiesė virvę, už kurios ga
lų vaikučiai nusitvėrę bandė
savo jėgas, kuri grupė stipres
nė, sukeldami tėveliams gar
daus juoko. Patys mažieji nu
galėjo didesniuosius. Vėliau vy
ko rateliai ir vaikučių dainavi
mas, katutėmis pritariant. Šiai

DIDELE RESTORANŲ
PARODA
Apie 60,000 žmonių aplankys
45-tą metinę Restoranų parodą
geg. 25—28 d. McCormick sa
lėje.

TAISfi MIESTO GATVES
Pernai Chicagos gatvių ir sanitacijos biuras išleido $9,964,786 gatvių pataisymui.
BRANGUS MALDNAMIS
Pirmos pamaldos buvo pra
vestos North Shore Congregation Israel maldnamyje-sinagogoje Glencoe priemiestyje. Jos
sta tyba kainavo 3 mil. dol. Si
nagogai priklauso 1,200 šeimų.

Šventinant mokyklą “Rep. de Lituania” Argentinoje. Sargyboj prie
vėliavų stovi p. Užkurytė ir M. Seniūnytė. Sėdi kūmai vicegubernatorius Eug. Malaponte, M. Galeckienė, inž. J. Čekanauskas, P. Cekanauskienė, Am. Messina.
Nuotr. J. Brizgio

Ii ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE
— Adv. Julius Smetona iš
Clevelando, Ohio ir prof. D. Kri
viekas iš Washingtono, D. C.,
vieni iš pirmųjų maloniai suti
ko būti paskaitininkais - prane
šėjais Amerikos Lietuvių kong
rese Washingtone, Prof. D. Kri
vickas padarys pranešimą te
ma: “Lietuva tarptautinės poli
tikos raidoje”. Adv. Julius Sme
tona kalbės apie Lietuvos nepri
klausomybės bylos kėlimą rin
kiminiais metais.
— Kardinolas Cushing, Bos
tono arkivyskupas, birželio 20
d. priims kun. L. Jankų ir
B. Liubiną. Kun. L. Jankus pa
dėkos ženklan įteiks Sibiro lie
tuvaičių maldaknygės rinkinius.
Įrėmavimus tų knygelių daro
Vladas Kulpavičins, dedikaciją
lietuviškoj nebaltintoj drobėj
siuvinėja M. Šaulienė iš Patersono. Ta proga kun. Br. Liu
teinąs įteiks kardinolui pro memoria apie Vasario 16 gimna
zijos namų statybą.
— Prel. J. B. Končius atvyk
sta į New Yorką. Kun. L. Jan
kus, Balfo reikalų vedėjas, at
silankęs Detroite ir Chicagoj,

Nuotr. J. Kažemėko

Alvudo išvykoj vaikučiai traukia virvę, bandydami savo stiprybę.

gegužės 26 d. grįžta automo
biliu kartu su Balfo pirminin
ku prel. J. Končium į New Yor
ką. Prel. J. Končius bus New
Yorke kelias savaites. Jį bus
galima pasiekti Balfo adresu ir
Balfo telefonu.
— Kleb. kun. Simonas Mor
kūnas, Sioux City, Iowa, šv.
Kazimiero lietuvių parapijos
klebonas, vienas iš patriotiš
kiausių lietuvių dvasiškių JAVse, parėmė Rezoliucijoms remti
komitetą $200 auka. Praeityje
kelis kartus jis yra skyręs
stambias pinigines aukas rezo
liucijų pravedimo žygiui hi =.
kleb. S. Morkūnas rašo Rezoliu
cijoms remti komiteto pirmi
ninkui: “...Linkiu Jums ir vi
siems Jūsų štabo dalyviams
gausios Dievo palaimos ir to
liau su tokiu pat nepaprastu en
tuziazmu ir pasiaukojimu dirb
ti labai sunkų Lietuvos laisvi
nimo darbą.” Visos aukos, ku
rių rezoliucijų pravedimo žygiui
tikrai reikia, siųstinos tiesiog
komiteto kasininkui: Mr. Geor
ge A. Petrauskas, 3442 Madera
Avė., Los Angeles, California,
90039.

— Kongreso narys Paul B.
Dague (9 distr. Pennsylvania)
Altui rašo: “Giliai įvertinu kvie
timą įtraukti ma/o vardą į Jū
sų garbės komitetą. Aš jaučiu
gilų ir pastovų susirūpinimą dėl
Lietuvos žmonių likimo ir vi
liuos, kad kiekvienas asmuo,
kuris įvertina savo asmeninę
laisvę, prisidės prie nutrau
kimo pančių, kurie dabar pririša
Pabaltijo valstybes prie komu
nistinio koloso.”

ARGENTINOJ

daliai vadovavo mokytojos Če
pienė ir Šulaitienė.
Tenka pagirti šeimininkes,
kurios per trumpą laiką paga
mino skanių Sekminių pyragų,
cepelinų, dešrų ir kitokių ska
numynų. Dalyviai pasivaišino
arbatėlė ir skania liet. gira,
kurios, rodos, keletas statinių
“išgaravo” ir dar pritrūko. Čia
paruošiant daugiausia pasidar
bavo M. Bosienė, Stakėnai, Gotceitienė, Mačiuliai, Slabokas,
Sobieskienė Ir kt. Prie transpor
to dirbo su savo automobiliais
J. Bosas, Malcas, Žakas ir kt.
Dekoravimu rūpinosi ir praneši
mus atlikinėjo akt. A. Brinką.
Tortą laimėjo Morta Sedaitienė. Buvo iškabinti įvairūs ba
lionai, JAV ir lietuviška vėlia
va puošė paruoštą aikštelę. Bu
vo laimėjimų vaikams ir suau
gusiems. Vaikučių buvo per 70,
kurie dalyvavo įvairiose varžy
bose, laimėjo D. Petersonaitė,
Sobieskytė ir kt.
M. Š.

kilmingai pašventinta kovo 15
d. Šventinimo apeigas atliko
Rosario arkivyskupas Guiller
mo Bolatti, o kūmais buvo San
ta Fe provincijos vicegubernatorius dr. Eugenio Malapone su
panele Amalia Messina (abu iš
Rosario), ir inž. Jonas Čeka
nauskas su Monika Galickiene,
pastarieji abu atvykę iš Buenos
Aires.
Šios mokyklos iniciatorium
buvo kun. Juozas Margis, MIC,
o statybos darbus užbaigė bei
šventę suruošė kun. dr. Kazi
mieras Černiauskas, MIC, da
bartinis Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas.
Kartu su parapijos švente
buvo paminėta ir Vasario 16-ji,
gausiai dalyvaujant lietuviams
ir argentiniečiams. Prie lietu
viško kryžiaus buvo padėtas gė
lių vainikas, pagerbiant žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės ir pa
sakytos kelios kalbos.
Šios šventės iškilmės buvo
filmuojamos televizijoj, plačiai
paminėtos vietinėj spaudoje,
pvz. Rosario dienraščiuose “La
Capital” ir “La Tribūna”, o taip
pat ir Buenos Aires dienrašty
je — “La Razon”. Visi išreiškė
solidarumą Lietuvai.
Matas Klimas

— Provincijolas kun. dr. V.
Rimšelis lankė Rosario. Rosa
rio Liet. bendruomenė ir Šv.
Kazimiero parapija turėjo gar
- MAPIJA I - JUOST. RCK<
bingą svečią kun. dr. Viktorą TV
STCRCO rONOORAFAI-PUOI.
ANTENOS - BATERIJOS - LL
Rimšelį, marijonų provincijolą, AL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKR
Miliam A
l am/aut/M kalnt Įr guranti
kuris buvo atvykęs gegužės 17
13321 S. Halsted St.-CLirrwc4d.. Į iškilmes buvo pakviesti Ar
HMI........ .
gentinos vyriausybės atstovai, 10%, 20%, 80% pigiau mokėsite
už apdrauda nuo ugnies lr auto
Rosario arkivyskupas Guiller mobilio
pas
mo Bolatti; šios prov. viceguFRANK ZAPOLIS
8208 H West SS Street,
bern. dr. Eugenio Malaponte,
Chicago 42, Illlnol*
miesto burmistras, sr. BirkoTel. GA 4-8054 lr GR 0-4888
mmimiiiiimnninimitnmuniiininini
vic ir kiti aukšti svečiai
Per mišias giedojo Maironio
choras.
Sveikino par. kleb. kun. Ka
zimieras Černiauskas, L. b-nės
pirm. M. Klimas ir kitų org.
pirmininkai. Tą dieną buvo pa
gerbtos lietuvės Motinos. Buvo
pietūs ir susipažinimas.
Provincijolas aplankė mokyk
las, spaustuvę, kurios vedėjas
—J. Brizgis.

— Pašventinta nauja mokyk
la. Negausi Rosario lietuvių ko
lonija, kurioje daugiausia vei
kia vietinė Lietuvių bendruo
menė, pasižymi savo vieningu
mu bei sutarimu, nuveiktais
darbais, ypač gi Šv. Kazimiero
parapijos įkūrimu ir bažnyčios
Dalis Rosario lietuvių Vasario 16 d. minėjime padedant vainiką prie pastatymu prieš 10 metų, o da
lietuviško kryžiaus žuvusiems už Lietuvos laisvę. A. L. bendr. pirm. bar—nauja parapijos mokykla.
Matas Klimas skaito aktą. Lietuvių jaunimas tautiškais rūbais su Naujoji mokykla, vardu “ReLietuvos ir Argentinos vėliavomis. Dalyvavo apie 700 žmonių.
nublica de Lituania”. buvo iš
Nuotr. J. Brizgio

I

TURTAS

Marąuette Parko namų savi
ninkų organizacijos susirinki
mas įvyko gegužės 15 d. pa
rapijos salėje. Susirinkimą ati
darė pirm. J. Skeivys. Įstojo
vienas naujas narys. Protokolą
perskaitė A. Gintneris, buvo pri
imtas. Svarstyta lėšų paskyri
mas mūsų jaunimui, važiuojan
čiam į Autraliją. Nutarta pa
skirti $50. P. Jasius pranešė
apie būsimą susirinkimą geg.
19 d. Pranešė, kad namų savi
ninkų reikalai ir teisės buvo sėk
mingai apgintos balsavimo ke
liu Wisconsino, Oklahomos, Ma
rylando, Washingtono valstijo
se. Yra vilties apsiginti ir Ilinois valstijoje, tik reikia to
liau pasidarbuoti.
Kalbėjo Bridgeporto ir Brigh
ton Parko svečiai — namų sa
vininkai: J. Simanavičius, St.
Kaulakienė, R. Didžgalvienė ir
kiti, kurie sveikino marketparkiečius uė gerą, energingą veik
lą. Nariai iškėlė naujų sumany
mų, kaip apsiginti nuo vietos
piktadarių, autobusų langų dau
žymo ir žmonių gazdinimo;
svarstyta apie vandens vamz
džių įvedimo, kad nebūtų pot
vynio namuose, apie kvietimą
valdžios pareigūnų paaiškini
mui ir t. t.
Namų savininkų gegužinė bus
liepos 5 d. Bruzgulienės sody
boje. Buvo išrinkta komisija:
Aleksiūnas, Repšys ir Kudirka.
Baro ir virtuvės darbininkai:
Zameckas, Oškeliūnienė, Gudo
nienė, Radomskienė, Jankaus
kienė, Banaitienė, O. Švirmickienė, VI. Konstantinavičius ir
kiti. Bridgeporto namų savinin
kai kvietė atvykti į jų gegužinę
birželio 14 d. Bruzgelienės so
dyboj. Žadėjo turėti gerų vai
šių.
Susirinkime dalyvavo apie
150 narių; jisai buvo gyvas, įdomus ir neilgas.
Antanas Gintneris

Ši mergytė, atvykusi į Alvudo iš
vyką, bando sau lygų sviedinį.

Nuotr. J. Kažemėko
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SOPHIE BARČUS RAUKT
ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. BeAtadle
niais lr sekmadieniais nuo 8:80 lkl
»:S0 vai. ryto.
Vakarais pirmad.
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IS W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM
Tel. HEmlock 4-2413
71 BU So. Maplevrood Avė.
Chicago aa, UI.
imiimiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiimiimiiiiiiiii
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TAISAU

TV — RADIO IR ELEKTRONIKOS
INSTRUMENTUS

R U D £N AS

P.

4418 Stiutli W»'Mtern Avenue,
Telefonai: 847-4820 Ir YA 7-1026
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MOVING
Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1832

5%
current dividend
on Investment bonus
4U% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS.
Už 1 metų Investavimo bonus mokame 414% dividendų kas pusmeti Ir
dar išmokame po Vį% ui kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Valandos:

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS
Pirmad., antrad., Penktad. Ir Šeštad. 9 v. r. — 4:80 p, P.
Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

CIRCUIT T V.

& RADIO (LIETUVIAI)
Sav. DAN LIUTIKAS

TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS •
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 WEST 71ST ST.

CHICAGO 29, ILL.

TBL.: 471-2446

Kas tik turi gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI j
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., VIctory 2-4226 į
Vedėjas E. RUDAITIS

■

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRosp. 8-5875 :
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30.‘ kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v.
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara
nuo 12 iki 5 valandos.

Standard Federal
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632
Telef.: Virginia 7-1141

— $87,000,000

Už taupmenas mokame

REZERVAI —

£8,500,000

dividendę kas 3 menesiai

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI
VALANDOS: Pirmadieniais 9 iki 8 v. v.
Antrad. 9 iki 4 v. v. Trečiadienį — nedir
bama. Ketvirtad. 9 iki 8 v. v. Penktad.
9 iki 4 v. v. šeštad. 9 iki 12 v.

JUSTIN MAGKIEWICH, Jr.,
Prezidentas

S
;

