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N. Chruščiovas atsimušė j 
arabų nacionalistinę sieną

Diktatorius prisipažino, kad jis ne arabas, o rusas

KAIRO, JAR. — Sovietų dik
tatorius Chruščiovas vakar bai
gė savo 17 kelionę JA Respub
likoj ir išvykdamas Nasseriui 
pažadėjo dar 252 mil. rublių pa
skolos, kas oficialiu kursu būtų 
277 mil. dol. Po to abu dikta
toriai pasirašė vadinamą anti- 
imperialistinį komunikatą, ku
riame labiausia pasmerkiama 
Amerikos veikla pasaulyje. Už 
visą tą paskolą Nasseris pasi
žadėjo smerkti JAV skraidymus 
virš Kubos, kaip pavojingus tai
kai, visur skelbti Maskvos per
šamą vadinamą taikos koeg
zistenciją ir kovoti prieš kom. 
Kiniją, dalyvauti planuojamoj 
sovietų Azijos - Afrikos konfe
rencijoj ir pasmerkti 1962 m. 
Genevos konferencijos išdavė
jus Laoso reikalu.

Arabo negalima įžeisti
Nepaisant, kad Chruščiovas 

buvo sveikinamas ir sutinka
mas kaip sultonas ar Napoleo
nas, po visų sveikinimų ir pira- 
mydžių apžiūrėjimo, jis vistiek 
pasijuto, kad jis yra svetimas, 
kad jis yra ne mahometonas, 
nes nepaisant jo įvairių teigi
mų, arabui pirmiau yra arabas, 
o paskui tik proletaras. Kada 
Chruščiovas sakė savo kalbą 
Port Saide, kurioj puolė Irako 
antikomunistą prezidentą Salam 
Arif, minia pertraukdavo dik
tatoriaus kalbą su nepasitenki- j Man šiandien ant užtvankos, 
nimu ir tada supykęs Chruščio- prie galingų savivarčių buvo la
vas savo kalbos nebeskaitė po 
paskirą sakinį rusiškai, bet per 
davė viską vertėjui, kuris ją iš 
karto perskaitė, visą 50 minu
čių Chruščiovui tylint, miniai 
vistiek nepritariamai šaukiant 
ten, kur pasakyta neigiamai 
prieš A rifą. Dar labiau Chruš
čiovą erzino, kad Arif Nilo už
tvenkime dieną pavadino 
bizmo diena.

Rusai ir arabai
Prie Aswano užtvankos 

bėdamas Chruščiovas beveik į- 
siuto. Jis tuoj bandė paneigti 
tą arabizmą, girdamasis;

“Tarybiniai žmonės ne tik da
lyvauja čia, iškilmėse aukšty- 
binės Aswano užtvankos pir
mosios eilės pastatymo proga, 
bet jie įdėjo ir savo darbą, sa
vo protą į tą didžią statybą, 
kurios pirmojo etapo užbaigi
mas šiandien švenčiamas.”

ara-

kal-

Toliau .Chruščiovas pasigyrė, 
kad Sovietų Sąjunga sudėta iš 
100 tautų ir, kad joje yra 16 
respublikų, žinoma kiek iš tų 
respublikų nori būti laisvos dik 
tatorius neprisiminė, tačiau jis 
su pasipiktinimu išrėkė:

“Štai čia pasisakė kai kurie 
kalbėtojai, mes — arabai, ara
bai, vienykitės, ir kita. Jei
gu būtų laikomasi šios po
zicijos, tai, atrodo, mums, rū

Oras

šil-Chicagoje ir apylinkėse 
čiau. Temperatūra apie 80 1.

Kalendorius
Gegužės 26 d.; šv. Pilypas, 

Algimantas, Nerijus.
Gegužės 27 d.: šv. Beda, Sau

lė, Elenora.
Saulė teka 5:23 v., leidžiasi

8:13 v. 

sams, čia tarp jūsų, arabų, nė
ra ko beveikti, reikia pasitrauk 
ti ir išvykti namo! Juk mes ne 
arabai. Mūsų mokytojas ir va
das Vladimiras Leninas taip pat 
ragino vienytis, bet ne naciona
liniu pagrindu, o darbo pagrin
du, klasiniu pagrindu!

Tarybų Sąjunga atėjo į pa
galbą ne arabams apskritai, o 
Egipto liaudžiai, pakilusiai į ko
vą prieš imperializmą ir kolo
nializmą. Mes atėjome į pagalbą 
Jungtinei Arabų Respublikai, 
kad darbininkų klasė, valstieti
ja, darbo inteligentija, visos pa 
žangiosios nacijos jėgos galėtų 
sparčiau kurti 
mą.”

Arabas ar
Chruščiovas 

kad jie remia labiau socialisti
nius kraštus ir nori, kad ara
bai kovotų prieš kapitalizmą, 
paaiškindamas:

“Aš jau išgyvenau 70 metų, 
man teko dirbti rusų, vokiečių, 
belgų, prancūzų 
— jie visi verti 
krienas už ridiką 
Todėl man, rusui, 
ninkas — brolis;
arabų valstietis — felachas —. 
brolis; man, rusui, rusų dvari
ninkas bei kapitalistas, arabų 
dvarininkas ir kapitalistas —■ 
priešas!

naują gyveni-

kapitalistas 
toliau kalbėjo,

kapitalistams 
vienas kito: 
ne saldesnis, 
arabų darbi- 
man, rusui,

bai malonu spausti ranką šofe
riams arabams ir šoferiams ru
sams, kurie stovėjo greta, kaip 
broliai. Tai simbolizuoja darbo 
žmonių draugystę.

Vienu žodžiu, šūkis “Arabai, 
vienykitės!”, matyti, turi būti 
patikslintas.”

Savo kelionėje kruvinasis dik 
tatorius daug ko galėjo išmok
ti ir suprasti. Jis dar kartą tu
rėjo progos patirti, kad už jo
kius rublius ir jokias komunis
tines idėjas negalima nupirkti 
tautų noro laisvai ir savarankiš 
kai gyventi. Pasak Chicagos 
Sun Times korespondento, Chru 
ščiovui buvo įrodyta, kad ara
bas labiau myli buržujų, o ne 
nearabą proletarą, kad kiekvie
nas arabas geresnis net ir už 
tą, kuris pastato užtvanką.

Priešrinkiminė San-Marino
kampanija

WASHINGTON, D. C. — Ma
žutė San Marino respublika, te
turinti 38 kv. mylias ploto, su 
17,000 gyventojų, randasi prieš 
rinkiminėj stadijoj ir bijo, kad 
komunistai vėl negautų daugu
mos parlamente, todėl krikščio
nių demokratų vadas Federico 
Biegi atvyko į JAV ieškodamas 
1,800 San Marino piliečių, gy
venančių JAV-se, paspirties. 
Tie 1,800 sanmariniečių turi tei 
sę balsuoti “in absentia”.

Ir prez. Lyndon Johnson tu
rėtų teisę balsuoti į San Marino 
parlamentą, nes prezidentas Ab 
raomas Lincoln tą teisę iš San 
Marino respublikos gavo sau ir 
visiems savo įpėdiniams, bet 
JAV įstatymai draudžia savo 
piliečiams balsuoti užsienio par
lamentų rinkimuose.

Tur būt tie 1,800 San Marino

• Naujojoj Zelandijoj vakar 
5 minutes buvo justas žemės 
drebėjimas.

Mirtys futbolo 
rungtynėse

LIMA, Peru. — Praėjusį sek
madienį futbolo rungtynių metu 
tarp Argentinos ir Peru įvyko, 
muštynės, kurių metu žuvo apie 
400 žmonių ir 500 sužeista. Muš 
tynės prasidėjo kai teisėjas neuž 
skaitė išlyginamo įvarčio, ku
ris buvo įmuštas Argentinai ve
dant 1:0. Publika peršokus bar
jerą šoko teisėjo mušti. Ka
dangi Pietų Amerikoje tokių 
atvejų daug, tai žaidėjams ir 
teisėjams pasislėpti yra spe
cialios vietos ir todėl teisėjas 
ir žaidėjai išliko gyvi, bet ki
lusiose riaušėse suminta ligi tri
jų šimtų žmonių. Įsiutusi minia 
kovojo prieš vienas kitą, mušė
si su policija ir mindė vienas ki
tą prie vartų. Tai istorijoje dau 
giausia aukų pareikalavusios 
sporto rungtynės. Teisėjas buvo 
urugvajietis, gi rungtynės bu
vo žaidžiamos klasifikuojantis 
pasaulio olimpiadai Tokio mies
te.

Siūlo Vietname vartoti 
atominius ginklus

WASHINGTONAS. — Šen. 
Goldwater skelbia, kad norint 
laimėti karą Vietname, reikia 
naudoti mažesnius atominius 
ginklus. Tokie ginklai turėtų 
būti panaudoti po raudonųjų į- 
spėjimo, kuriems būtų aiškiai 
pasakyta, kas bus daroma. Se
natoriaus nuomone joks karas 
nebuvo laimėtas tik ginantis.

Sovietų Sąjungos Tassas, iš
girdęs šį Goldwater siūlymą, 
senatorių išvadino kvailiu, ka
nibalu, laukinių vadu, nes ko
munistai negali pakęsti to, kas 
prieš kruvinąjį komunizmą siūlo 
imtis radikalių kovos priemo
nių.

Žuvo savaitės bėgyje
SAIGONAS. — Karinė kraš

to vyriausybė uždraudė 9 laik
raščius ir keletą politinių prie
šų bus nubausti, kadangi jie 
pasisakė prieš dabartinę vyriau
sybę. Laikraščiai uždaryti, nes 
jie Khanh vyriausybę pavadi
no "taip vadinama demokrati
ne” vyriausybe. Kai kurie jų 
uždaryti visai, kiti laikinai. Vie
nas laikraštis pakaltintas, kad 
jis lėšas gaudavęs iš buvusio 
prez. Diem sekėjų. Sostinėje dar 
yra apie 50 laikraščių.

Amerikoje
piliečių, gyvenančių JAV-se, 
dar neturi šio krašto pilietybės, 
jei Federico Biegi stengiasi lai
mėti jų balsus savo partijai.

į

Johnson žmona plaunasi rankas Liek mokykloj, kurioj jiPrez.
mokiniais valgė 10 et. vertės pusryčius ir sėdėjo mokinių suole. Prezi
dentienė lankėsi Kentucky valstybėj, ryšium su pradedama kova prieš 
skurdą.

Šen. Edv. Kennedy privačioj audiencijoj priėmė Šv. Tėvas Paulius 
VI. Žuvusio prezidento brolis atvyko į Romą iš Paryžiaus, kur lankėsi 
ryšium su steigiama prez. Kennedy atmintine biblioteka.

Daržovių trukumas Lietuvoje
Kodėl kolonizuotoje Lietuvoje gyventojai blogai 

aprūpinami daržovėmis ir bulvėmis

OKUP. LIETUVA. — Kaip 
atrodo miestų gyventojų aprū
pinimas daržovėmis ir vaisiais, 
apie tai “Liaudies Ūkio” žur
nale (nr. 4) išsamiai aiškino 
Lietuvos Prekybos ministro pa- 
vad. J. Jasiūnas. Jo žodžiais, 
nuo 1953 m., per dešimtmetį, 
vaisių bei daržovių paruošos pa 
didėjusios 3 kartus. Kai kurios 
daržovės j Lietuvą buvo įve
žamos iš kitų sovietinių respub 
likų — pvz. 1963 m. Lietuvon 
iš kitur buvo atgabenta: šviežių 
pamidorų — 2,300 tonų, svogū
nų — 900 tonų, šviežių kopūs
tų — 200 tonų ir raugintų a- 
gurkų ir pamidorų — 400 to
nų, iš viso atgabenta daržovių 
3,800 tonų. Vaisių atvežta 7,700 
tonų — atgabenta arbūzai, sėk 
lavaisiai ir kaulavaisiai, apelsi
nai, mandarinai, bananai ir vyn 
uogės.

Nors 1963 m. miestuose pa
gerėjusi prekyba bulvėmis, švie
žiomis daržovėmis ir vaisiais ta 
čiau Jasiūno nuomone padidėji-

Raudonieji Laose 
ve’ naši

VIENTIANE. — Pirmadienį 
krito paskutinis neutralistų ka
riuomenės Laose atramos pos
tas Plain of Jars rajone Mu- 
pong Kheung. Jis buvo puola
mas tankų ir artilerijos. Neut
ralistų min. pirm. Souvanna 
Phouma skelbia, kad jis pri
tartų 14 valstybių konferenci
jai, jeigu raudonieji nutrauktų 
kovas ir atsitrauktų į pozicijas, 
kuriose jie buvo prieš dešimt 
dienų. Kad taip raudonieji pa
darytų tėra labai maža vilties.

Amerikos vyriausybė paskel
bė, kad ji dalyvautų Genevos 
konferencijoj, tačiau turi būti 
įvesti į Laosą Jungtinių Tautų 
kariai ir komunistinė kariuome 
nė turi pasitraukti į vietą, kur 
ji buvo prieš 8 dienas.

su 

mas nesąs pakankamas. Viena 
priežasčių, kad kolchozuose ir 
sovehozuose dar nesąs reikia
mai išvystytas tų kultūrų au
ginimas. Pripažinta, kad didelę 
daržovių ir bulvių dalį augina 
kolchozininkai sodybiniuose 
sklypuose ir darbininkai su tar 
naudotojais savo individualiniuo 
se daržuose. Tad esą didžioji 
dalis čia išaugintų bulvių ir dar 
žovių naudojama asmeniniams 
poreikiams patenkinti, be to, 
parduoti ir turguose. Pastaruo
ju metu partija su okupacine 
valdžia numato didinti daržovių 
ir bulvių gamybą, ją koncent- 
ruodamos stambiuose ūkiuose. 
Kai kurie sovehozai numatyti 
tų bulvių ir daržovių specializa
cijai. (E.)

Prez. Johnson kalbasi su buvusiu prezidentu Eisenhovver gen. Marshalio 
bibliotekos atidaryme Virginia Kariniam institute Lexington, Va. 
Prezidentas pareiškė, kad bus tęsiamas toliau Marshalio planas j 
Rytų Europą, stengiantis perduoti j ten Vakarų idėjas, padidinti pre
kybą ir turizmą.

Trumpai
• Peru valstybėje Limos mie 

ste po įvykusių riaušių futbolo 
rungtynių metu vakar įvyko de 
monstracijos prieš policiją, ku
riose dalyvavo 2,000 žmonių. 
Rungtynių metu žuvusių skai
čius nenustatytas.

• New Yorke vykstančioj pa 
saulinėj parodoj kitų tautų yer 
alininkai skundžiasi labai bran
giais JAV darbininkais ir uni
jomis, dėl ko kai kurios užsie
nio firmos norėtų iš parodos 
pasitraukti.

• šv. Tėvas Sikstine koply
čioj davė komuniją ir sutvirtini 
mo sakramentą 31 vaikui, iš 
kurių 28 buvo luoši, invalidai. 
Kiti trys buvo sveiki sergančių 
giminaičiai. Tai pirmas toks at
vejąs.

• Kanadoje du rusų jūrinin
kai iššoko iš laivo toli nuo Ha- 
lifaxo uosto ir bandė priplaukti 
krantą. Manoma, kad jie nu
skendo.

Laužykime Sovietų
imperijos sienas

Kiekvieną birželį mums ten
ka gyventi dvejopais jausmais: 
1940 metų Lietuvos laisvės ne
tekimo bei 1941 metų lietuvių 
trėmimo į Sibirą ir tų pat me
tų tautos sukilimo Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti.

Metus trukęs bolševikų siau
timas ir tautos naikinimas už
degė lietuvių dvasią bei paska
tino juos pirma proga imtis gin 
klo ir vyti priešą iš Lietuvos. 
Ir to garbingo žygio pasiseki
mas ypatingai sustiprino lie
tuvių jėgas atsispirti naujam 
okupantui — naciams — iki 
bolševikai vėl užplūdo Lietuvą. 
O dar ir po to toliau ryžtingų 
vyrų ir moterų rankose eilę me
tų žvangėjo ginklai naikindami 
tėvynės priešus.

Nuo tų dienų praėjo dvide
šimt ketveri metai. Tačiau žūt
būtinė kova ir šiandien tebe
vyksta, nors josios būvyje te
ko vienus ginklus pakeisti ki
tais. Dabar tėvynėje mūsų bro
liai ir seserys kovoja su oku
pantu individualiai — už kas
dieninę duoną, savos žemės pė
dą, tautos dvasios bei kultūros 
išsaugojimą, už religinę, sąži
nės, ūkio ir politines laisves. O 
kai visa tauta — kad ir indivi
dualiai — įvairiais būdais ir prie 
monėmis taip kovoja, okupan
tas kiekviename žingsnyje su
siduria su visuotiniu pasiprie
šinimu jo užmačioms.

Ši tautos laikysena ir jos ko
va su okupantu įpareigoja ir 
mus visus, laisvajame pasau

iš visur
• Popiežiaus Jono XXIII var

do tarptautinė kolegija buvo šio 
mis dienomis atidaryta prie Par 
mos universiteto Italijoje. Ji y- 
ra skirta Afrikos ir Azijos kraš 
tų studentams, kurie atvyksta 
studijų tikslu į Italiją. Kolegijo
je studentai yra išlaikomi ne
mokamai.

• Strasburge įvyko trečiasis 
Europos katalikų darbininkų 
profesinių sąjungų suvažiavi
mas. Buvo nutarta įsteigti Eu
ropos katalikų darbininkų pro
fesinių sąjungų centrą, kuris 
derintų visų Vakarų Europos 
kraštų katalikų profesinių są
jungų veiklą.

— Kongreso narys John C. 
Khiczynski (5 distr., Illinois) 
Altui rašo: “Mielai sutinku bū
ti garbės komiteto nariu. Esu 
tikras, kad Amerikos Lietuvių 
kongresas, šaukiamas čia, Wa- 
shingtone ateinantį mėnesį, bus 
tikrai sėkmingas.” 

lyje gyvenančius, tos kovos ne
išleisti iš akių bei visomis prie
monėmis jungtis į bendrą visos 
lietuvių tautos kovą savo lais
vei atgauti. Kur tik lietuviai 
gyvena, turi būti matomas jų 
jautrumas tėvynės reikalams, 
organizuotumas ir veiklumas.

Visur organizuokime birželio 
minėjimus, gausiai juose daly
vaukime, kelkime pasaulyje Lie 
tuvos laisvės klausimą ir da
rykime žygių, kad laisvųjų kraš 
tų vyriausybės mūsų išsilaisvi
nimo pastangas visokeriopai pa 
remtų. Laužykime Sovietų im
perijos sienas! To iš mūsų lau
kia ir reikalauja pavergta tau
ta. Veikime bendrai, tikėkime 
pergale, o Lietuva bus laisva 
ir nepriklausoma. (Vyriausias 
Lietuvos išlaisvinimo komite
tas)

Mirė prof. Jungferis
VOKIETIJA. — Nuemberge 

mirė ilgametis Lietuvos univer
siteto profesorius ir dideilis lie
tuvių draugas prof. dr. Vikto
ras Jungferis, sulaukęs 71 m. 
Autorius labai daug nusipelnė 
rašydamas apie Lietuvą vokie
čių kalba. Kai kuriuose savo 
romanuose buvo įvedęs lietu
vius personažus. Buvo puikiai 
išmokęs lietuvių kalbą ir bend
radarbiavo spaudoje.

Sovietai šaudo 
nenorinčius mirti badu

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos teismas Tadžikistane nubau 
dė Temur Shamil Žade mirtimi, 
nes jis vogė mėsą iš valdiš
kų krautuvių ir ją pardavinėjo 
juodoje rinkoje, nes didelis mai 
sto trūkumas verčia gyvento
jus visomis priemonėmis gintis 
nuo bado.

Pyragų nekepeme, nes 
nebuvo miltų

VOKIETIJA. — Iš Lietuvos 
gautame laiške atsakyta, kaip 
buvo praleistos Velykų šventės. 
Vienas ūkio specialistas, turįs 
žmoną ir kelis vaikus, rašė: 
“Klausiate kaip praleidome šv. 
Velykas? Mes tai nekaip, nes 
neturėjom nieko išsikepę, miltų 
nėra, bet šiaip nieko, esame svei 
ki”. (E.)

Saigone uždarė 
laikraščius

SAIGONAS. — Viet Kongo 
sabotažininkai užminavo gele
žinkelį ir sprogimas pareikala
vo aštuonių žmonių gyvybių. Ki
ti aštuoni keleiviai buvo sužeis
ti. Gen. Khanh vyriausybė skel 
bia, kad kovose su komunistais 
praėjusią savaitę žuvo 134 vy
riausybės kariai ir 149 bandi
tai.

Kūdikių mirtingumas
NEW YORKAS. — Kasmet 

gimsta 50 milijonų kūdikių; iš 
to skaičiaus 12 mil. kūdikių mir 
šta ankstyvoj kūdikystėj, o 25 
milijonai prieš subrendimą. Ank 
styvoj kūdikystėj, t. y. pirmai
siais gyvenimo metais iš 1,000 
naujagimių miršta Bolivijoj 267, 
Brazilijoj — 170, Indijoj — 150, 
Prancūzijoj — 25.
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TULŽIES AKMENYS (Pabaiga)
Kai tulžies pūslėje užaugęs 

žvirgždas įstringa kanalėlyje, 
tuomet ligonis pajaučia šiuos 
simptomus:

Neapsakomai skaudūs dieg
liai, lyg kad kas karštu virba
lu durtų po kniaukliais dešinėje 
pusėje. Dažnai tie diegliai vars
to dešinio peties mentę. Ligonis 
nuo skausmų susmunka ir ve
mia. Kūno temperatūra pakyla 
nuo 101 iki 103 F. laipsnių. Li
gonį tai šiurpulys krečia, tai 
prakaitą? pila. Kartais ligonis 
visas pagelsta lyg vaškas, bet 
nevisuomet.. Gelta šiame atve- 
juje reiškia didį pavojų. Būdin
ga, kad čia suminėti simpto
mai, tipingi tulžies akmens į- 
strigimui, dažniausiai pasireiš
kia nakties metu.

cu L<-
Pavojai. Kadangi tulžiniai 

akmenys yra nevienodi ir jų į- 
strigiipai tulžies kanale būna 
įvairūs, tad ir pavojų vaizdas 
yra nevienodas.

1. Jei tulžinis akmuo įstrin
ga cistiniame kanale, tuomet 
užsitvenkia ir labai pritvinksta 
tulžies pūslė. Tuomet spaudžia
ma pūslė užsirožyja ir kaip pa
prastai ten atsiranda daug pū
lių; taigi įvyksta cholecistitas, 
ir, to pasėkoje, gali atsirasti 
empyema. Empyema yra di
džiai pavojinga komplikacija.

2. Jei tulžinis akmuo įstringa 
bendrame kanale (common 
duet), tuomet užsitvenkia ke
penyse visi kanalėliai. Tuomet 
tie kanalėliai nuo didelio spau
dimo užsirožyja ir, to pasėkoje, 
atsiranda pūliuojantis cholangi- 
tas. Aišku, kad tokiu atveju 
ligonis pagelsta. Ir mirtingu
mas nuo pūliuojančio cholangi- 
to yra laibai didelis.

3. Kartais tulžies akmuo lai
mingai praslenka pro cistinio 
kanalo angų, nuslenka į žarnas 
ir išeina su išmatomis lauk. 
Tuomet simptomai praeina ir li
gonis pasveiksta. Bet jei akmuo 
yra jjer aštrus, ar per didelis 
ir išslinkti lauk nepajėgia, tuo
met toje vietoje atsiranda žaiz
da. Vėliau, tas įstrigęs akmuo 
prasigraužia į duodenumą ir 
žarnos užsitvenkia.

4. Kartais akmuo prasigrau
žia į ;peritoneumą. Tuomet ten 
pradeda augti votis, ir kai vo
tis sprogsta ir pūliai užlieja vi
sus vidurius, tuomet ligonis 
gauna .peritonitą. Nuo peritoni
to didžiuma ligonių miršta, jei 
nesulaukia greitos daktaro pa
galbos.

5. Nuo chroniško cholelithia- 
zo (akmėnėlių augimo) įvyksta 
kartais kepenų sunykimas (at
rofija, fibrozis). Be to, pati tul
žies pūslė sukietėja, srovenan
čiai tulžiai atsargos sumažėja, 
kas blogai atsiliepia į vidurių 
veikimą.

1 6. Nuo nuolatinio tulžinių ak
menų trynimosi, tulžies pūslėje 
gan dažnai atsiranda vėžys. Kai 
atsiranda vėžys, tai jau gyveni
mas turi baigtis.

Susidaro visokių komplikaci
jų bei pavojų nuo tulžies akme
nų. Iš keletos pateiktų pavyz
džių, skaitytojas galės suprasti

įf ...... .
KIEKVIENAS NORI SAVO TRUMPAS ATOSTOGAS
PRALEISTI
GRAŽIAUSIOJE IR GERIAUSIOJE VIETOJE!
CAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji vieta, o OSTERVILLE 
MANOR SAVININKAS JUOZAS KAPOČIUS yra pasiruošęs 
savo svečiams suteikti ko geriausias poilsiui sąlygas.

Vasarvietė atidaryta nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d.

Užsakymus slysti: Osterville Manor, Ine, West Bay Rd., Osterville, 
Cape Cod, Mass. Telefonu kreiptis: iki birželio 23 d. So. Boston, 
Mass. ANdrew 8-7730 (nuo 9 vai. iki 4 vai. p.p.) ir Dorchester, 
Mass. 2822759 (bet kuriuo laiku), o po birželio 23 d. — vasar
vietes telefonu — Osterville, Mass. GArden 8-6991.

——[ iki 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

9 v. r. iki 5 v. v.
9 v. r. Iki 8 v. v.
Trečiad. uždaryta

PINIGAI ĮNEŠTI

,--- ANTRAD. Ir PENKT..............VALANDOS: PIRM, ir KETV.
ŠEŠTAI). 9 v. r. Iki lt v. d.

kokie pavojai žmogui gręsia, 
kai atsiranda tulžyje akmenys.

Gydymas. Nėra jokių paten
tuotų vaistų, kad išgydytų nuo 
atsiradusių akmenų tulžyje.

Jei ištinka “gallstonų” ant
puolis, reikia skubiai šaukti dak 
tarą. Ir tik daktaras gali nu
spręsti, ar reikalinga operaci
ja, ar nereikalinga. Iš profe
sinės patirties skaitytojams ga
lima pasakyti aiškiai, kad gavu
sieji “gallstonus” turės pasi
duoti operacijai anksčiau, ar 
vėliau.

Tačiau išvengti “gallstonų” 
augimo tulžyje galima. Reikia 
saugotis nutukimo, nevalgyti 
riebiai, ir nevalgyti per daug 
kiaušinių sulaukus 45 metų 
amžiaus. O kitus patarimus 
jums suteiks jūsų šeimynos ge
rasis daktaras.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia L. J. — Savo gyve
nime visko mačiau ir esu gan 
pakantus, rodos nesinervinu, 
bent taip kiti man sako. O vie
nas dalykas tai mane kartais 
rūpina ir truputį nervina, kad 
man beveik kasdieną akių vo
kas dešinėje pusėje spontaniš
kai tirta. To tirtėjimo jokiu bū
du negaliu sukontroliuoti. Krei
piuosi į Draugo sveikatos sky
riaus vedėją, kad mane ir kitus 
dienraščio skaitytojus painfor
muotų, ką toks voko tirtėjimas 
reiškia ir ar negręsia koks nors 
pavojus.

Atsakymas L. J. — Akių vo
ko virpėjimas reiškia nuovargį, 
ir tai jokios blogos reikšmės 
neturi.

Klausia K. V. — Mano 14 
metų duktė, gimusi čia Ameri
koje, turi vargo su rankomis. 
Jai ant abiejų rankų iki alkū
nių pradėjo augti raudoni gyva
plaukiai, gan storoki. Vieni pa
tarė su pincete juos ištraukti. 
Tai pamėginau tiktai vienoje 
vietoje, ir nežinau, ar tai nepa
kenks jos sveikatai, ir antra, ar 
išrautųjų plaukų vietoje neiš
augs kiti. Vienam mano kaimy
nui Lietuvoje ant veido buvo 
atsiradę pūliuoti spuogeliai, ta
da vienas gydytojas patarė 
spuogeliais apimtų vietų plau
kus išrauti. Jisai tai padarė ir 
spuogeliai pranyko, o plaukai 
neataugo.

Atsakymas K. V. — Plaukų 
raustymas nuo rankų, sveikatai 
nepakenks; bet daugumoje iš
rautųjų vietoje kiti plaukai iš
augs, tik ataugę plaukai bus 
dar stambesni. Geriausias bū
das pašalinti nepageidaujamus 
hirsutizmo plaukus, tai elektro
niškai, specialisto priežiūroje,

Atsakymas A. V. — Į tams
tos klausimą ar yra čiepų imu
nizuojančių žmogų nuo prancų 
(sifilio), reikia pasakyti, kad 
tokių čiepų nėra.

Klausia F. D. — Ar žaizda 
dvylikapirštėje žarnoje gali pa
virsti į vėžį?

Atsakymas F. D. — Taip, ga
li.

Su Lietuvių bičiuliais Los Angeles. Iš kairės: dr. Z. Brinkis, 2. Brin- 
kienė, kongresmanas Glen Lipscomb, B. Nelligan ir P. Bardos.

Lietuviai CaHfornijoj
Į DIDĮ ŽYGĮ

Jaunimo ansamblio tautinių 
šokių grupė ruošiasi kelionei į 
New Yorką dalyvauti pasauli
nės parodos Lietuvių dienos 
programoje. Žygis didelis, užsi
mojimas reikšmingas. Losange- 
liečių pasirodymas New Yorke 
tūkstantinėms minioms pade
monstruos mūsų tautinį gajumą 
ir organizacinį pajėgumą. Iš ki
tos pusės, mūsų kolonijos jau
nimo įsiliejimas į didžiąją Ame
rikos lietuvių jaunimo bendruo
menę taps be galo reikšmingu 
tautinio ugdymo veiksniu.

Geografine padėtim Los An
geles lietuvių kolonija yra nu
stumta į izoliaciją, ir jai įveikti 
lietuviškų interesų labui reika
linga sujungti visos kolonijos 
vieningas pastangas. Šokėjų tė
vams visą naštą pakelti neįma
noma. Visa kolonija turi ryžtis 
tą naštą paimti ant savo pečių.

Tautinių šokių grupės kelio
nei į New Yorką paremti yra 
sudarytas plačios apimties ko
mitetas, kuriam vadovauja Jau
nimo ansamblio tėvų komiteto 
pirmininkė Agota Dūdienė. Šio
mis dienomis komitetas kreipė
si į visas L. A. lietuvių organi
zacijas, pavienius profesionalus 
ir biznierius, prašydamas jauni
mo pastangoms finansinės pa
ramos. Tos pastangos paremti-

Birutė Prukapienė, kuriai Califor- 
nijos valst. gail. seserų egzaminų 
komisija suteikė registruotos gail. 
sesers teises; ji pradėjo dirbti 
Kern ligoninės chirurginiam sky
riuje. 

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKINO

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas

D.

nos, ir tokia “investacija” iš tik 
ro labai prasminga.

MOTINOS DIENA

Motinos dienos programa 
šiais metais buvo atlikta L. A. 
lituanistinės mokyklos ir Šv. 
Kazimiero parapinės mokyklos 
lituanistinių klasių bendromis 
jėgomis. Visą programą, prade
dant paskaitėle ir baigiant šau
niu muzikinio ansamblio pasiro
dymu, atliko patys mokiniai. 
Parapijos salė buvo perpildyta.

Trumpu žodžiu minėjimą ati
darė lituanistinės mokyklos ve
dėjas Ig. Medžiukas. Po refera
to Motinos dienos tema sekė at
skirų klasių pasirodymai, kurių 
paruošimui vadovavo mokyto
jos: O. Razutienė, A. Balsienė 
ir B. Čiurlionienė. Programą su
darė kolektyvinės ir individua
lios deklamacijos, plastiniai šo
kiai, dainos inscenizacijos ir t. 
t. Naujumu padvelkė muzik. G. 
Gudauskienės suorganiz uoto 
jaunųjų muzikinio ansamblio 
pasirodymas. Pučiamųjų, stygi
nių ir pagelbinių instrumentų 
kolektyvas atliko tautinių dai
nų ir šokių motyvais paruoštus 
dalykėlius ir susilaukė didelio 
auditorijos pritarimo. Linkėti
na, kad šis kolektyvas augtų ir 
stiprėtų. Jo sąstatą sudaro: R. 
ir A. Arbai, R. Čiurlionis, G. S. 
ir D. Gudauskai, B. A. ir R. Pa
kalniškytės ir V. Kevalaitytė.

Pabaigai mok. O. Razutienės 
vadovaujamas mokinių choras 
(netoli 100 sąstatas) padainavo 
kelias dainas. Dainoms ir šo
kiams akompanavo muz. G. Gu
dauskienė, Ad. Narbutas ir jau
nasis Aras.

JAUNIMO ŠVENTE
Telkdama lėšas tautinių šo

kių grupės kelionei į New Yor
ką finansuoti, Jaunimo ansamb
lis, talkinant lituanistinėm mo
kyklom, birž. 7 d. Šv. Kazimie
ro parapijos patalpose rengia 
didžiulę jaunimo šventę. Ta pa
čia proga bus paminėta Litua
nistinės mokyklos 15 m. sukak
tis. Visiems pasiruošimo dar
bams vadovauja LB apylinkės 
jaunimo vadovė mokytoja O. 
Razutienė.

Programą paruošti talkina vi
sa eilė bendradarbių: rašytoja 

Alė Rūta, muzikai — J. Ąžuo
laitis, O. Barauskienė, B. Bud- 
riūnas, G. Gudauskienė ir Ad. 
Narbutas; scenos dekoracijos 
Alg. Žaliūno, akordeonistai — 
A. Kazakevičius ir R. Pažemė
mis. Informacijai ir techniš
kiems reikalams tvarkyti suda
rytas Ag. Dūdienės vadovauja
mas pagelbinis komitetas, į ku
rį įeina Kazlauskienė, Rozen- 
blatienė, Irlikienė, Leonavičienė, 
Pažemėnienė, Pakalniškis, Paže- 
mėnas, Arbas, Bužėnas, Jodelė, 
Raubertas, Ringys, Stočkus ir 
Kojelis.

Programai, kurioje pasirodys 
apie 150 L. A. lietuvių jaunimo, 
jau seniai ruošiamasi, šiuo me
tu repeticijos daromos du kartu 
savaitėje. Tėvai prašomi pasi
rūpinti, kad vaikai repeticijų 
nepraleidinėtų. Vn.

TRUMPAI
Dr. Juozas Girnius, kaip buvo 

numatyta, atvyksta iš Bostono 
ir geg. 24 d. po sumos Šv. Ka
zimiero parapijos salėje skaito

(Nukelta J 5 psl.)

Neapleiskite slystančių 
DIRBTINŲ DANIŲ 
Ar jūsų dirbtini dantys krenta, slys
ta ar juda kai Jūs valgot, kalbat ar 
juokiatės? Nesierzlnklt ir nesivaržy- 
kit dėl šią kliūčių. FASTEETH, šar
miniai (be rūgšties) milteliai, pabar
styti ant jūsų plokštelių, stipriau lai
ko dirbtinus dantis. Suteikia sausrų 
ir patogų pasitikėjimo jausmą. Nėra 
jokio lipnaus, nemaloniai limpančio, 
pastlnlo skonio ar jausmo. Klauskit 
FASTEETH bet kurioj vaistinėj.

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna audrauda.

2047 W. 67 PI. WR 5-8063

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezlstas 

iparatai-Protezai. Med. ban. 
dažai. Bpec. pagalba kojoms 

(Arch Bupports) Ir t. t.
IBTHOPEDIJOS TEHCNIKOS LAB.

Vai. 9-4 ir «-8. lattad. t-l.
1850 W. 63rd St, Chicago 29, BĮ.

Tel. PRospect 0-6084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 ▼. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3226. 
Res. telef. WAlbrook 5-5076

Res. HE 6-1670
DR. K. G. DALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford
Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimų. 
Jai neatsiliepia skambinti MI 8-0004

Ofisas 8148 West 68rd Street
Tel.; PRospect 8-1717 

Besid.: 8241 W<«t 66tli Pine,
TeL: REpubllc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DDR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Streeet 
Kampas (8-čioa Ir Callfornla 

Vai. kasdien nuo <—8 vai. vak. 
šešt. 1—4 vai-

Crečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso teist. 476-4648 

Ba, WAH»ook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS 
(nkstų ir šlapumo takų chirurgija 

695-0583 Eigis
425 No. Liberty Street 

Boate M, Elgin, HMnob 
Valandos pagal susitarimą

M. ofiso HE 4-5848, rez. HE 4.8884
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weat 71at Street

?al.: pirm., ketv. 1-4 vakar. 7-9, 
kntr., penkt. 1-5, treč. ir šežt. tik 
rasi tarus.
FeL ofiao HE 4-5758; Res. HI 54116

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 Weat filst Street 
Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 8-9 
vai., ponkt 10 v. r. Iki 9 v. v., 
ieštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 

priima pagal susitarimą. 
M. ofiso 785-4477; Res. PR 8-6960

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPEOIALYBft — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG.

6440 So. Pulaakl Rd. 
Valandos pagal susitarimą.

Res. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pasai susitarimą. Jei ne- 
atsOlssia akamblatl «0
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Ofiao HE 4-1414, Res. RE 7-6867 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 Weet 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
VaL: kasdien 1—8 ir «—8 vai. vak. 

šešt. 12—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
šežtad. nuo 19 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal ausitarlmą 

WA 5-9017.

Ofiso teL PR 8-8820 
Namų — res. PItoepect 8-VO81 

DR. JANINA JAKŽEVI6IUS
JOK&A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

9656 West 68rd Street
Pirmad., antrad.. ketvlrt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 
Tel. ofiao PO 7-6060, res. GA 8-7978

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 8 j 
iki 8 vai. Trsčtad ir žežt. uždaryta. ,

Velefonas: GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 Weet Marąuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
ausitarlmą, išskyrus trečiadienius, už- į 
daryta Į
Ofiso PR 6-1795. Res. TR 8-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

2300 Mest 51at Street
Oakley Medical Arta

Pirm., antr, ketvlrt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Ofiso ir buto tel. OLympic 9-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 Weet 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad ir 
penkt nuo J—4 p. p., (-80-8:80 
vai. vak. Beštad. 1-4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 9-4150

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. ir (—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTU 
MEDICAL BUILDING 

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

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Res. tel. 239-9919.

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarime

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 Weet 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773 

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, Rea. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 W<*t 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, HL

Telef. ofiso: Pullman 5-6766 
Namų: Beveriy 8-3946

Prlžm. vai.: kasdien 8-8 v. v., i«žt. 
i-4 v. a-a- trečiadieni — uždaryta.

1 mėn.
$1.75
$1.50

e Redakcija dirba kasdien
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.
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Nurodomi Sovietų grobiai ir jų

IMPERIALISTINIAI SIEKIMAI
“Vagie, kepurė dega!” — 

toks yra rusų labiausiai mė
giamas posakis ir dažnai kar
tojamas. šiuo metu jį reiktų 
dar dažniau kartoti ryšium su 
vedama Sovietų Rusijos ir vi
sų komunistinių režimų politi
ka. Kai Chruščiovas ir kiti ko
munistiniai diktatoriai savo 
“gudrios” ir labai plačios pro
pagandos išskaičiavimais sklei 
džia melagystes ir puola Va
karų demokratijas, pirmoj ei
lėj Jungtines Valstybes, ap
šaukdami jas impeųiaRstais, 
agresoriais ir karų kurstyto
jais, kaip tik reikia garsiau 
šūktelti tą posakį (Vagie, ke
purė dega!), tada gal čiuptų 
už savo kepurių, prisipažinda- 
mi, kad ne kas kitas, bet jie, 
komunistai, yra imperialistai 
ir agresoriai.

Vėliausieiji komunistų impe
rialistiniai ir agresiniai žygiai 
yra daromi Laose, siekiant su 
laužyt tos valstybės neutrali
tetą ir jai užrioglinti komunis
tinę diktatūrą. Su dideliu verž 
lumu komunistai tebekovoja 
Pietų Vietname ten įsigalėti. 
Tais pačiais imperialistiniais 
išskaičiavimais jie įsistiprini 
Kuboj, iš kur planuoja tolimes 
nius žygius į Lotynų Ameriką, 
o ilgainiui ir į Šiaurės Ameri
ką.

¥
Šiomis dienomis Nato (šiau 

rėš Atlanto sutarties organi
zacijos) leidinyje panašiai šūk 
teita Chruščiovui apie jo “de
gančią kepurę.” Paminint Chru 
ščiovo nuolatines deklamacijas 
apie Vakarų “imperializmą”, 
jam primenami Sovietų Rusi
jos ir jo paties imperialistiniai 
veiksmai ne vien tik dabarti
niai, bet ir praeityje atliktieji.

Nato leidinyje konstatuoja
mas faktas, kad nuo II Pasau
linio karo Sovietų Sąjunga, pa
naudodama karines jėgas ir 
visokiausias suktas priemones, 
yra pagrobusi 182,400 kv. my
lių žemės plotą, su dvidešimt 
keturiais milijonais gyvento
jų. Priede to Kremliaus des
potai įvairiais agresiniais žy
giais praplėtė savo kontrolę 
393,600 kv. mylių žemės plote, 
kuris turi 91,900,000 gyvento
jų. Ir tai atlikta tarp 1940 ir 
1945 metų. Maskva nė piršto 
nėra pajudinusi pakeisti esa
mai padėčiai ir tų imperializ
mo išskaičiavimais pagrobtų 
didelių žemės plotų tautoms ne 
grąžinamas laisvas bei nepri
klausomas gyvenimas. Priešin
gai, okupuotiems kraštams bei 
pavergtoms tautoms vis dides
ni vergijos varžtai yra užne- 
riami.

¥
Šis Nato leidinys yra gana 

įdomus. Jame pateikiama ir 
imperializmo definicija. Tai e- 
santi doktrina, vedanti į vals
tybės teritorinę ekspansiją ar 
į kitų dominavimą.

Apie sovietinį imperializmą 
paduodami ir smulkesni duo
menys.

Tarp 1940 ir 1945 metų So
vietų Rusija pagrobė dalį Suo

Kaip lenkai įrenge koplyčią
G. KRIVICKIENft

Washingtone, didžiulėje pamink
linėje šventovėje, lietuviams skir
ta vieta yra viena geriausių, viršu
tiniame bažnyčios aukšte, priešais 
lenkų koplyčią. Ten dabar pasta
tytas kuklus Šiluvos Dievo Moti
nos paveikslas, prie jo dega mėly
nuose stikluose nemaža aukotojų 
uždegtų žvakių ir užrašas lentoje: 
“A Chapel to our lady of Šiluva. 
Gift of the Lithuanians of the 
United States. Anticipated comple- 
tion 1966.” Kadangi mums skirta 
koplyčiai vieta yra tokio pat dydžio 
ir formos kaip lenkų, kurios iškil
mingas atidarymas įvyko š. m. ge
gužės 3 d., tad noriu painformuoti 
apie ją mūsų skaitytojus.

Prieš trejetą metų 8 lenkų kil
mės vyskupai sudarė komitetą, ku
ris rūpinosi koplyčios įrengimu, o 
taip pat ir 1966 metais įvykstan
čiu 1000 metų katalikybės įvedimo 

mijos, Estiją, Latviją, Lietu
vą, Rytų Vokietiją, dalį Len
kijos, Čekoslovakijos dalį ir 
Rumunijos dalį. Bet tai dar ne 
viskas.

Suktybėmis ir apgavystė
mis Maskva pasiglemžė savo 
griežton kontrolėn Vokietijos 
sovietinę zoną, Lenkiją, Čeko
slovakiją, Vengriją, Rumuniją 
ir Bulgariją. Nors Suomija tu
ri daugiau laisvės negu kiti 
sovietiniai satelitai, bet vis dėl 
to ji yra Maskvos dominacijo- 
je. Tokia Jugoslavija taip pat 
yra laisvesnė nuo Kremliaus, 
tačiau ir ją tenka laikyti susi
rišusią ideologiniais ir politi- 
nais saitais su Kremlum. Ka
rinio konflikto su Vakarų de
mokratijomis atveju ji tikrai 
nepasiliktų neutrali, bet nuei
tų į vieną ir tą patį frontą su 
Sovietų Rusija. Dėl to abejo
nių negali būti.

Nato leidinyje pateikti duo
menys sako, kad tarp 1945 ir 
1948 metų Sovietų Rusija kiek 
vieną dieną išplėtė savo kont
rolę 220,000 akrų.

¥

Pastaruoju laiku, tiesa, kai 
kuriuose satelitiniuose kraštuo 
se sovietinė kontrolė šiek tiek 
atslūgo, “sušvelnėjo”. Bet taip 
įvyko ne Kremliaus politikos 
pasikeitimo ar diktatūros bei 
policinės santvarkos sužmoniš- 
kėjimo dėka, bet tik dėl to, 
kad patys tų kraštų gyvento
jai surado galimybių šiek tiek 
pajudėti ir sau daugiau teisių 
pareikalauti, šitam pasireiški
mui į pagalbą atėjo komunis
tinės Kinijos režimas, kuris iš
ėjo kovoti prieš Chruščioyą, 
apšaukdamas jį komunizmo ir 
marksizmo išdaviku ir kursty
dama Sovietų komunistų parti
jos narius ir šiaip gyventojus, 
kuriuos tik bet kokiu būdu ga
lėjo pasiekti, likviduoti Nikitą 
Chruščiovą, kaip partijos va
dą ir premjerą, šis Pekino už
mojis vis tik Nikitą ir jo ad
jutantus gerokai pagąsdino ir 
dar tebegąsdina. Iš kitos pu
sės, ir iš Vakarų pasaulio bu
vo padaryta daugiau įtakos 
į už geležinės uždangos ken
čiančius žmones, kad jiei ne
pasiduotų Kremliaus despotų 
užmačioms ir labiau žiūrėtų į 
Vakarus. Jaunimas pagaliau 
vis daugiau pradeda gyventi 
vakarietiškomis nuotaikomis, 
kurios Maskvai yra labai pavo
jingos. To pavojaus bijodama, 
Maskva šiek tiek gal ir sušvel
nino savo santykius su paverg 
tais kraštais, ypač jaunimu. 
Bet ar ilgam ? Vėliausiomis 
žiniomis, toji baimė privertė 
Chruščiovą dideliais būriais 
jaunuolų išvežti iš Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo kraštų, kad jie 
“pasigydytų” iš vakarietiškų 
nuotaikų ir Kremliaus nebe- 
baimintų. Pavyzdžiui, Rumuni
jos žmonės buvo beužsikrečią 
noru atsipalaiduoti nuo Mask
vos, pasinaudodami Pekino - 
Kremliaus kivirčiais, bet tuo 
tarpu jos žygis nebuvo sėk
mingas. Tačiau Nikitai iš to 
buvo nemažai baimės.

Lenkijoje jubiliejaus ruošimu. Jų 
pastangomis buvo surinktos aukos 
lenkų tarpe, kas įgalino įvykdyti 
šiuos darbus.

Lenkų koplyčioje, virš altoriaus 
yra tamsus bizantiškas Dievo Mo
tinos su Kūdikiu paveikslas, pieš
tas ant medžio, kopija Čenstakavo- 
je esamo paveikslo, su dviem įbrė
žimais ant Marijos veido. Pats pa
veikslas nėra didelis, bet įrėmuotas 
į didelius sidabro — aukso rėmus, 
už jo yra sidabro — aukso mozai
kos fonas, apvestas rėmu. Pagrin
dinė altoriaus siena žalio marmu
ro. Ją supa 9 balto marmuro ba- 
reliefai, vaizduoją istorinius ir bib- 
linius asmenis, kurie savo darbais 
arba su kurių vardais ar legendo
mis yra rišamas Dievo Motinos bu
vimas čenstakavoje

Šoninės koplyčios sienos yra gels 
vo marmuro. Vienoje sienoje pa-

Pekingas, kaip naujas veiksnys 
bendroje politikoje

To veiksnio įtaka šio krašto užsienių politikos formavimui

i

Dar tik prieš penkerius ar še
šerius metus pirmaujantį vaid
menį bendroje politikoje vaidi
no beveik išimtinai šio krašto 
santykių su Sovietų Sąjunga 
raida. Nuo tos raidos parėjo 
tiek didieji politiniai įtempimai, 
tiek atoslūgiai tarptautiniame 
bendravime. Tik paskutiniu laiku 
į tą nesudėtingą, palyginti, ben
dros politikos vaizdą pradėjo į- 
siterpti naujas — raudonosios 
Kinijos — veiksnys. To veiks
nio įtaka gyvenimo praktikoje 
pasirodė čia daug didesnė, negu 
sudaranti tai įtakai pagrindą 
sakytos komunistinės valstybės 
galia.

Raudonoji Kinija, nežiūrint 
jos septynių šimtų milijonų gy
ventojų ir pasireiškusių iš jos 
pusės siekimų vaidinti didžio
sios valstybės vaidmenį, neturi 
reikalingų tam vaidmeniui daly
kų ir pirmoje eilėje — plačiai 
išvystytos pramonės, kuri lai
duotų jai pritinkantį didžiajai 
valstybei apsiginklavimą. Da
bar gi tas apsiginklavimas pa
reina nuo Sovietų malonės. Kol 
raudonosios Kinijos diktatorius 
Maotsetungas nebuvo susikivir
čijęs su Chruščiovu, Pekingas 
gaudavo ginklus iš Maskvos, 
bet ir tai ne pačius geriausius. 
O dabar Pekingas gali ginkluo
tis tik savomis išgalėmis, ku
rios tuo tarpu yra labai ribotos,

Taigi kariniu požiūriu raudo
noji Kinija turi būti laikoma 
šiandien tik potencialine galybe. 
Tik išugdžius jai savo pramonę 
ir apsiginklavus, jos vado gra
sinimai ginklu pavergti laisvąjį 
pasaulį gali įgyti realios reikš
mės. Bet tam prireiks dar ne 
vieno dešimtmečio. Dėl to pasi
reiškianti Vakaruose “geltono
jo” pavojaus baimė šiuo metu 
vargiai yra pagrįsta. Ta baimė 
kyla greičiau iš potencialinės 
Pekingo galybės vertinimo — o 
kas būtų, jeigu Pekingas su 
Maskva susigiedotų, ir Maskva

veikslas vaizduoja kunigaikščio 
Mieško krikštą 966 m. (nuo tos 
datos lenkai skaito katalikybės įve 
dimą Lenkijoje), kitoje sienoje — 
karalius Jonas Kazimieras 1655 m. 
paskelbia Mariją Lenkijos karalie
ne.
Lubų kupolo centre yra spalvoto 
stiklo vitražinis lenkų herbas — 
erelis, aplinkui jį 20 šventųjų mo
zaikinės figūros, jų tarpe ir šv. 
Kazimieras. Visa koplyčia žėri auk
su, sidabru ir stipria elektros švie
sa.

Į iškilmingą koplyčios atidarymą 
— mišias suvažiavo apie 15,000 

lenkų. Mišiose dalyvavo apie 30 
vyskupų, daug organizacijų, uni
formuotų moksleivių, grupė mer
gaičių tautiniais drabužiais, vienuo
lių, kunigų ir t. t. Iš sakyklos bu
vo perskaitytas kardinolo Višinskio 
ganytojiškas laiškas.

UPĖ | RYTUS, UPĖ | ŠIAURĘ
KAZYS ALMENAS

R o««■ ■■

— Ką parašėm?
— Testamentą...
Erdmonas pažvelgė į jį piktai. Liūdnojo veido 

raštininkas visai rimtai žiūrėjo atgal.
— Kodėl ? — paklausė Erdmonas.
— Taip daroma, monsieur... Visi, kurie plau

kia į St. Louis, taip daro...
— Jūs nesitikit, kad grįšim?
— Jei nepaliksit testamento... Sako, kad taip 

yra, monsieun.. Jei turi testamentą, tai Mississippi 
tavęs nenori... Tada reikia pasistengti kitaip. Bet 
jei neturi...

— Tai ką?
— Toks paprotys, monsieur. Sako, jei neturi, 

tai negrįši iš St. Louis...
Erdmonas nekantriai numojo ranka.
— Jūs man skolingas grąžos, monsieur. Ir prie

tarai, monsieur, mus nedomina.
Liūdnojo veido raštininkas neatrodė įžeistas. Jis 

tiksliai atskaitė 58 šou ir pastūmė Erdmonui.

PRANAS DAILIDE

pritartų Mao planams užkariau
ti pasaulį?

Tokia baimė ir lemia šiandien 
šio krašto santykių su Sovietais 

raidą
Dėl tokios baimės Washing- 

tonas yra pasisavinęs šiandien 
negatyvų priėjimą santykiuose 
su raudonaisiais visur, kur į 
tuos santykius gali įsivelti rau
donoji Kinija. Tai be aiškinimų 
matyti iš Washingtono politikos 
Azijos pietryčiuose ir ypatingai 
iš dabartinio karo Vietname.

Ta pati baimė verčia Wa- 
shingtoną rūpintis, kad dabar
tinis kivirčas tarp Maskvos ir 
Pekingo nejučiomis neišgaruo
tų, o priešingai — vestų į atvi
rą ir nepataisomą raudonosios 
šeimos skilimą, kuris eventua
liai nutiestų kelius ir į pačio 
bolševizmo žlugimą. Iš tokio 
susirūpinimo pareina Washing- 
tono dabar praktikuojama šilki
nių pirštinaičių politika santy
kiuose su Sovietais. Vengiama 
viso to, kas Sovietams galėtų 
būti nemalonu, ir per pirštus 
žiūrima į Sovietų sukurstytus

Kongresininkas Frank H. Becker, 
r-N.Y., renka parašus peticijai 
maldos mokyklose klausimą per
vesti iš Teisinės komisijos į Atsto
vų rūmus balsavimui. Jam trūksta 
218 parašų.

Kongresininkas Paul Jonės, d-Mon- 
tana, yra priešingas konstitucijos 
keitimui, bet kartu ir nesutinka su 
Vyriausiojo teismo sprendimu dėl 
maldos kalbėjimo mokyklose.

♦e##********##*#**###*#####**###**#**###*####*##########*###*##*#*#**#,

ŠVENTOJO TĖVO KALBA

Šv. Tėvas kalbėdamas mal
dininkams Sekminių atmosfero
je priminė Leono XIII-jo žo
džius iš enciklikos “Divinum il- 
lud”, jog, "kaip Kristus yra 
Bažnyčios Galva, taip šventoji 
Dvasia yra jos siela. Kristaus 
Bažnyčia gyvena iš Kristaus 
Dvasios. Šv. Dvasia yra misti
nio Kūno siela; ji yra gyva švie
sos ir meilės srovė, kuri jame 
sruvena, jį gaivina, įgalina at
likti antgamtinius ir amžinam 
gyvenimui nuopelningus veiks
mus, kuri jį pašventina ir tam 
tikra prasme sudievina. Tai di
di krikščionybės paslaptis, tai 
mūsų evangeliško mokymo bran 
duolys, tai mūsų katekizmo šir

JAV padėtis pietrytinėje Azi
joje nepaprastai sunki. Kinija 
ir Indonezija, pergyvenančios di 
delius vidinius sutrikimus, pir
miausia siekia sutriuškinti Ma
lajų sąjungą. Byla Borneo sa
loje dar nebaigta. Jos abi aki
mis moja į pustuštę Australiją. 
Kinijos mokykliniuose vadovė
liuose minima, kad pietrytinė 
Azija turi jai priklausyti. Viet
namas, Laosas, Kambodija, Sia
mas ir Burma valstybės turin
čios prisiglausti prie Pekino im 
peri jos.

Per pastarąjį dešimtmetį JA 
Valstybės nuolat traukiasi. Kai 
jos įžengė į pietrytinę Aziją 
Vietnamas jau buvo padalintas. 
Pietiniame Vietname didėjanti 
karinė ir politinė įtampa kelia 
susirūpinimą. Laosas, biednas 
kraštas, tapo tarptautine žaiz
da. Kambodija, prisidengusi be 
šališkumo skraiste, jau dabar 
ieško Kinijoje atramos. Bur- 
moje vyraujanti diktatūra ko
voja prieš vietos komunistus, 
tačiau nepalankiai vertina JAV 
paramą. Vienintelis JAV talki
ninkas Siamas nenoromis turės 
susitaikyti su Kinijos primesta 
lemtimi, kai Laose ir Kambodi- 
joje ji bus įsitvirtinusi.

Kambodijos žaidimas
Karinis puolimas Laose ir 

pietiniame Vietname iššaukė 
Kambodijos diplomatinį spaudi
mą. Ryšium su kariniais veiks
mais Kambodijos — Laoso pa
sienyje, jau kelintą kartą kal
tinamos JAV. Šį mėnesį Kam
bodija, skunde J. T. Saugumo 
tarybai, priekaištauja, kad Wa- 
shingtonas, sukėlęs karą pieti
niame Vietname, nūnai bandąs 
jį išplėsti ir kituose pietryti
nės Azijos kraštuose. Sovietų 
atstovas Nikolaj Fedorenko pa
sišovė išplėsti bylą ir svarstyti 
ne tiek Kambodijos bylą, bet 
pulti JAV dėl karo kurstymo 
ir 125 mil. dol. paskyrimo pie
tiniam Vietnamui. JAV atsto
vas Adlai Stevensonas, pasku
bomis grįžęs iš Europos, tvir
tai atkirto komunistiniams kraš 
tams. Jis įspėjo Sovietus ir Ki
niją, kad jie per toli JAV ne
pastūmėtų. Ką reiškia šis grą- 
sinimas?

Vargu jis norėjo pasakyti, 
kad JAV pradėsiančios tiesiogi
nius karinius veiksmus pietinia
me Vietname ir Laose. Steven- 
sono žodžiai mums tik paryški
no, kad prez. Johnsono patari
mai vakarinei Vokietijai nuo
laidomis įsigyti Maskvos ma
lonę, sunkiai įgyvendinami Wa- 
shingtone.

Kambodijos bešališkumas
Kambodijos 85% gyventojų 

yra chmerai — siamiečių ir ki
tų mišinys. Tropikų kraštas, re
tai teapgyventas. 66,590 kv. my- 
lij šalyje tegyvena 4,9 mil. gy

raudonųjų išsišokimus prieš šį 
kraštą. Tuo keliu nueita ne tik 
iki didelių kiekių kviečių par
davimo Sovietams, bet ir iki 
kalbų apie bendrą prekybos iš
plėtimą ir dešimties bilijonų pas 
kolą Sovietams. Ir vis tuo pa
čiu tikslu — prilaikyti Chruš
čiovą arčiau Vakarų ir toliau 
nuo Pekingo.

Nežiūrint viso to, VVashingtonas 
laikosi “nuošaliai” nuo Maskvos 

ir Pekingo kivirčo
Tai vieną dėl to, kad Wa- 

shingtono politikos planuotojai 
nėra tikri, kad tas kivirčas yra 
pakankamai rimtas. Pekingas, 
tiesa, koliojasi su Maskva. Bet 
tas pats Pekingas siunčia Chruš 
čiovui pasveikinimą, jam 70 me
tų suėjus. Dėl to “imperialistų” 
įsikišimas į raudonosios šeimos 
ginčą gali pavirsti bumerangu, 
suartinančiu susikivirčijus i a s 
tos šeimos dalis.
Antrą vertus, toks atviras “im 

perialistų” įsikišimas galėtų 
duoti Pekingui rasinį prie viso 
klausimo priėjimą, apkaltinant 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
“baltuosius” sąmokslu prieš ki
tas rases. To gi Washingtono 
politika Azijoje ir Afrikoje no
rėtų išvengti.

dis.” Toliau Šv. Tėvas kalbėjo 
apie šventosios Dvasios teikia
mas versmes — sakramentus ir 
kaip šie žmogų pašventina, ska
tindamas nuoširdžiai trokšti ir 
melsti šventosios Dvasios do
vanų.

PREZIDENTO DEKTfi 
KATALIKŲ MOKYKLOJE

Prezidento Lyndon Johnson 
16-metė duktė Luci, dar lan
kanti aukšt. mokyklą, užsiregist 
ravo lankyti katalikišką Mar- 
ąuette universitetą, Milwaukee, 
Wisc., pradedant 1965 m. ru
denį.

— Aš tik norėjau patarti, monsieur.
— Patarkit savo bobutei, monsieur, — atkir

to Erdmonas ir pamojo prie durų laukiantiems Ro
kui ir Raselei. Jis greit išėjo, savo nugaroj jausda
mas raštininko veriantį melancholišką žvilgsnį ir 
pykdamas ant savęs už taip bereikalingai parodytą 
nemandagumą.

♦ * #

Kai jis pamatė likusį savo keleivių sąstatą per 
Baptistės barzdos užmaskuotą, bet vis vien labai eks
presyvų veidą perbėgo visa eilė emocinių bangų. Ra
selės dėlei jis, žinoma, nusišypsojo ir truputį pri
merktom kritiškom akim ją nuodugniai apžiūrėjo, pri
tardamas tam, ką regi. Nors atvirai kalbant, tai ir 
nebuvo labai aukštas komplimentas. Savo laiku Bap
tiste buvo turėjęs bent keturias žmonas indėnes, ir 
tiems, kurie gyvena tarp indėnų, moters grožis įgau
na visai kitą vertinimo skalę. Baptiste išsitempė, link
telėjo jai ir, pagavęs Erdmono žvilgsnį, primerkė sa
vo akį, tuo parodydamas Erdmono skonio įvertini
mą. Erdmonas buvo užsiėmęs savo maišu ir savo min
tim ir to beveik nepastebėjo.

Bet dar daugiau kaip Raselė, Baptistę paveikė 
Rokas. Pamatęs jį, Baptistė demonstratyviai atver
tė galvą į viršų ir jo burna išsižiojo iš nustebimo. 
Kaip ir visi vojažieriai, pats Baptistė buvo gana ma

KOMBOO KALTINA JAV
Kambodijos kaltinimą JAV dėl karo kurstymo paremia 

Sovietai J. T. Saugumo taryboje.

GEDIMINĄ S GALVA

ventojų, kurių 4% kinai., tu
rintieji svorio krašto pramonė
je ir ypač prekyboje.

X - XIV a. chmerai, sukūrę 
ir išlaikę imperiją, vėliau buvo 
vietnamiečių nustelbti. Chmerų 
ir vietnamiečių santykiai iš se
no nedraugiški. Atsilikusi Kam
bodija nuogąstauja dėl savo sau 
gurno. Ne tik pietinis Vietna
mas, istorinis priešas, bet ir 
Siamas lengvai gali užimti Kam 
bodiją. Norodom Sihanukas, bu
vęs karalius, ministeris pirmi
ninkas, Kambodijos politinis va 
dovas, save laikantis neklystan
čiu, suktas ir nepaprastai darbš 
tus, dangstosi bešališkumo 
skraiste. Jo manymu Kambodi
ja tegalinti išlikti nepriklauso
ma tik Kinijos pavėsyje. Jis ban 
dė naudotis JAV ir Kinijos už
tikrinimais, kad kaimynai ne
pažeistų Kambodijos sienų. Nū
nai JAV jau neturi žodžio. Jų 
vieton iškilo Sovietai.

Kinijos įtaka

Kambodijoje vyrauja palan
kus nusiteikimas Kinijai ir ne
draugiškumas JAV. Ne tik ki
nų, bet ir chmerų kalba lei
džiamuose laikraščiuose, mokyk 
lose palankiai vaizduojama Ki
nija. Sihanukas puola JAV tarp 
tautiniuose pasitarimuose ir sa
vo krašte. Nuo 1960 m. jau ke
lis kartus buvo pažeistos Kam
bodijos sienos vejant Vietkon- 
go kovotojus. Kiekvienas sie
nų pažeidimas sukelia audrą. 
Priešamerikinis nusiteikimas su 
stiprėjo praėjusį lapkričio mėn. 
nužudžius pietinio Vietnamo pre 
zidentą Diem. Sihanukas, pakal
tinęs amerikiečius prezidentą nu 
žudžius, pareikalavo atitraukti 
jų dalinius iš Kambodijos. A- 
merikiečių talkininkų skaičius 
siekęs 300, nūnai sumažėjo ligi 
30. Amerikiečių parama krašto 
ūkiui skatinti veik nutraukta. 
1955 m. JAV suteikė 356 mil. 
dol. paramos, kuri nūnai nu
traukta. JAV ūkinę paramą pa
keitė Kinijos ir Sovietų talka. 
Kinai siunčia cementą, audi
nius, popierių, o rusai stato 
ligonines ir mokyklas. Krašto 
ūkis pergyvena slogutį, tačiau 
suirutė negresia. Pirmykštis 
krašto reikalavimus tenkinan
tis ūkis gali ištverti.

Kambodija politiškai aiškiai 
apsisprendusi, šiuo metu ji nau 
dojasi Sovietų talka pulti Wa- 
shingtonui, kuris, teikdamas 
šimtus milijonų dolerių, bandė 
krašte įgyti politinio svorio. Nū 
dienis Kambodijos “bešališku
mas” — pasitelkimas Kinijos 
ir Sovietų, nieko gero nežada 
JAV. Kambodija yra prarasta 
maža korta, kuri gali lemti di
deliame politiniame žaidime.

Patarimas po nelaimės, tai kaip 
vaistai po mirties.

— Danų patarlė

žas, kresnas žmogus, plačios krūtinės, galingos nu
garos ir pečių, bet šiaip neperilgų ir lenktų, nuo klū
pojimo kanu dugne, kojų. Roko dydis ir bendrai jo 
kūno sudėjimas, nuo stambių kaip stuobriai kojų iki 
didelės krūtinės ir raumeningų pečių ir virš viso to 
plataus veido, su geraširdiška šypsena, ir didžiuliais 
baltais dantim, Baptistei sudarė ypatingą įspūdį.

— Morbleu... — ištarė jis su labai nuoširdžiu 
nusistebėjimu, — švenčiausioji Ona Orejete... Jūs 
esat draugiškas, monsieur, vi?

Rokas prancūziškai dar labai menkai kirto. O 
Baptistės dialektas jam buvo visiškai nesuprantamas.

— Jis klausia, ar tu draugiškas, — išvertė Erd
monas.

— A kaipgi, — rimtai palingavo galvą Rokas.
— Ačiū Dievui, — nusprendė Baptistė, — O su 

tuo... Jūs skutatės, su tuo, monsieur? ..
Jis parodė į virš Roko kairio peties kyšančią 

sunkiojo kardo rankeną. Rokas vėl klausiančiai apsi
žvalgė.

— Jis klausia, ar skuties su kardu...
— Non... non, — patvirtino Rokas.
— A, gerai gerai, šiaip jūsų nosis būtų tsak... 

tsak... fit! — Baptistė greitais rankos mostais ilius
travo, kokio likimo tokiu atveju galėtų susilaukti Ro
ko platoka ir truputį užriesta, žemaitiška nosis.

(Bus daugiau).
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CHICAGOS ŽINIOS
TRYS PREMIJOS UŽ TĄ 

PAČIĄ KNYGĄ
KAIP NUVERSTI KUBOS 

CASTRO

CLASSIFIED GU1DE NAMAI IR ŽEMĖ PARDAVIMUI

Čikagietis rašytojas Harry 
Petrakis šiomis dienomis laimė
jo trečią piniginę premiją už 
pernai išleistą romaną The 
Odyssey of Kostas Valakis. 
Premijų dydis buvo $1,000 ir 
dvi po $500.

PAGYRIMAI IR PABARIMAI
UŽ 85 CENTUS

Westem Union telegrafo kom 
panija už 85 centus pasiųs ne
daugiau 15 žodžių pagyrimo ar 
papeikimo telegramas Chicagos 
miesto merui, jo pavaduotojui 
ar bent kuriam iš 50 alderma- 
nų. Už tą pačią kainą galima 
pasiųsti panašių telegramų kra
što prezidentui, viceprezidentui 
ir visiems kongreso nariams.

LAIVYNAS SIŪLO $100 
RADYBŲ

Glenview laivyno oro bazė 
Michigan ežere pametė 21-B-12 
priešpovandeninių laivų simulia 
torių. Už radimą šio nesprogs- 
tamo 11-kos pėdų, 375 svarų 
įtaiso siūlo $100.

Pirmasis Castro vyriausybės 
I Kuboje prezidentas Manuel Ur- 
rutia, tose pareigose išbuvęs 7 
mėnesius, vėliau, gyvybę gelbė
damas, pasislėpęs Meksikos am
basadoje Havanoje ir tik per
nai pasiekęs Ameriką, kalbėda
mas Chicagoje pareiškė, kad 
vien tiktai gerai organizuota par 
tizanų veikla bus galima nuver
sti Castro komunistinį režimą.

VALGYMAS RESTORANE
Chicagos miestas kasmet iš

duoda 10,000 leidimų restora
nams ir įvairių rūšių valgyk
loms. Valgymo vietovėse iš vi
so yra apie 350,000 sėdimų vie
tų. Kasdien paruošiama maisto 
1,250,000 valgytojų. Kas mėne
sį už valgymą restoranuose iš
leidžiama daugiau 62 mil. dol. 
Apie 55,000 žmonių užsidirba 
pragyvenimą restoranuose.

VĖJAS APVERTĖ BUR
LAIVIUS

Siautęs iki 44 mylijįval. vė
jas apvertė 7 iš 14-kos burlai
vių, dalyvaujančių lenktynėse, 
2 mylias į rytus nuo Michigan 
ežero pakraščio tarp 12-kos ir 
63-ios gatvių. Pakraščio sargy
bos ir policijos laivai Išgelbėjo 
20 asmenų.

DINGO 16 TONŲ JAUTIENOS
Vagys pavogė sunkvežimį, 

prikrautą 16 tonų jautienos 
prie 1415 W. 21 st. Mėsa įkai 
nuota $17,000.

DIDELIS GAISRAS
Gaisras sunaikino krautuvių 

ir apartmentinių namus Dow- 
ners Grove priem., 5223 Main 
st. Nuostolių padaryta apie 
$200,000. Du ugniagesiai buvo 
sužeisti ir apie 30 asmenų liko 
benamiai.

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
Ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išslmokėjimais.

Dėl informacijų kreipkitės |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

HELP W A N T E D PROGOS — OPPORTUNHTES

OONTRAOTORS

CONSTRUCTION C0
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

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

Modernus 9 mt., 2 butų niūras. 3 
auto. mūro garažas. Rudlant šild., 
alum, langai ir kt. priedai. M. p. 
$33.500.

Metams pajamų virš $4,000. Graži 
mūro nuosavybe Brighton pk. Kaina 
$24,400 arba geras pasiūlymas.

Tikras naujas 5% kamb. mūr. 
20x54, ąžuolo medis, pleisterls, spalv. 
vonia, "Intercom”, iškelti vamzdžiai, 
alumin. langai, gelež. tvora, pora 
blokų nuo mūsų $18,950.

3 butų niūras, platus lotas, mūr. 
garaž., arti 66 ir Calitornia. $25,500.

Reta proga nupirkti gražiausią re
zidenciją Marųuette Parke. 7 kamb. 
liuksus. $42,500.

2 butų mūras, M. p. Dideli švie
sūs, 6 ir 5 kamb. butai. Naujas šild.

6 kamb. niūras. Moderni virtuvė 
ir vonia, be to sausam beismente 
kita vonia ir patogumai. Naujas ga
zu šildymas, 2 auto. mūr. garažas. 
Mums artima vieta. $19.450.

2 butų mūras. 2 po 6 kamb. Mo
dern. viduj, iškelti vamzdžiai. Nau
jas gazu šild., alum, langai. 70 ir 
Talman. $29,000.
, Lotas — Auksine vieta bizniui Ir 
gyventi.

Arti 71-os Ir Californla, 2 butų 
mūras, 6 Ir 4 kamb. Mūro garažas, 
modern. vidus. $27,500.

3 butų med. Gera vieta $150 nuo
mos. Atskiri MldymaL $13.500.

3 butų mūro namas ir garažas, 
Brighton p. Gazu šild. $23,500.

Linda ir palydovas. Prezidento 
vyriausia duktė, Linda Bird John
son, Washington’e su marinu, lt. 
David Lefeve, Baltųjų rūmų adju
tantu, kuris ją lydi į pobūvius ir 
j teatrą.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lltuanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

Pranešimas!
Norėdami Sunny 
Brook padaryti 
dar daugiau 
mėgiamu gėrimu

F

mes sumažinom 
jo kainą iki dar 
populiaresnės 
sumos!

SUNNY
BROOK

KENTUCKY 
BLENDEDWHISKEY

Jokio pakeitimo kokybėje!
Paragaukite šį vakarę!

«J)SUNKYBROOKDIST.CO^LOUISVILLE.KY.KUlTUCKYBLEMOEOWHlSKEY86PSOOF.65XaSAI»iNEUTmSPtftrr*

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

REGISTERED NURSES
FOR GENERAL STAFF DUTY

Modern, expanding, 425-bed, pri- 
vate, general hospital, located in 
pleasant residential suburb on 
Lake Machigan, 30 minutes from 
Chicago’a Loop. Progressive orien- 
tation and in-service education 
program. Excellent benefits, in- 
cluding bonus and retirement prog
rama. Beginning salary $400 to 
$450, commensurate with expe- 
rience. Write, or apply direct to

PERSONNEL DIRECTOR

EVANSTON HOSPITAL 
ASSOCIATION

2650 Ridge Avenue 
Evanšton, Illinois, 60201

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

GL 8-6120

Groserių ir mėsos krautuvė su 
mfir. namu. Pardavimo priežastis 
— kiti interesai, šv. Gali parap. 
5 kamb. užpakaly, % rūsio, 2 
“walk-in” šaldytuvai, garažas.
Susitarimui skambinti; RE 5-6463

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

$26,900.
Prašome pas mus teirautis dėl visokių namų Ir nejudemo turto.

K. VALDIS REAL ESTATE
2468 West 68111 Stoeet, RE 7-7200 ar RE 7-8534

PARDAVIMUI

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

Ofiso ir namų telefonu: 
PRospect 8-2013 

7203 S. Western Avė.
Chicago, Illinois. 60636

2— 6 med. po 3 mieg. Naujos vo
nios, spintelės. ir sidings. Pilnas rū
sys. Centr. šild. 2 maš. gar. .žemi 
taksai. Kaina tik $15,400. Vieta — 
Brighton pk.

3— l Ir 1—6 pulkus mūras Brigh
ton pk. Pilnai modernizuotas. Nau
jas Centr. šild. gazu. 2 maš. mūr. 
gar. Geros pajamos. Prašo $28,600.

laivus 5 metų mūr. rezidencija 
Guge pk. dideli kamb., daug įvatr. 
priedų, garažas. Reikia pamatyti.

Taverna — valgykla, geroj piet
vakarių miesto daly su mūr. namų, 
duodančiu $4,800 pajamų metams. 
Biznio pajamos $55,000. Viskas 
$37,000, Per tris metus pinigai 
grįžta.

Maisto krautuve Brighton P. gerai 
veikiantis biznis per 30 metų, med. 
6 kamb. namas ir 36 p. tuščias skl. 
greta. Reikia pamatyti.

Maisto - gėrimų didelė krautuvė 
Gage P. su inventorium ir prekšmis. 
Biznio apyvarta $200,000. Skam
bink.

MISCELLANEOUS

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą. Vais

tai, kurie 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..

ROYAL PRODUCTS
North Station P.O. Box 9112 

Newark 4, N. J.

ŠIMKUS Real Estate — Notary Public
4259 S. Maplewood Ava,, Tel. CL 4-7450 arba YA 7-2046

SIUVIMO MASINOS
Bemina • Eina • Pfaff • Necchl 
Whlte • Domestlc » Kenmore • 
New Home • Free Westlnghouse • 
Vikius • Adler • Anker • Slnger, 
eto. Ir visas japoniškos gamybos. 
Taisome, parduodame ir nuomoja
me prieinamomis kainomis ir sąly
gomis.

Darba* greitas Ir sąžiningas. Turi
me dalis, pritaikome pagal skoni ka
binetus. Aptarnaujame Chicagoje Ir 
priemiesčiuose.

ARVYDAS M. DIKINIS 
5654 S. Hermitage, Chicago, III.

Telef. — 737-5886
Wholesals and Retail

DAVIDAS ik 
DEKORAVIMAS

Vidaus Ir lauko darbai.
ALGIMANTAS DIKINIS 

Tel. 735-7838.
3013 W. flflth PI., Chicago, 1U.

fll III llllillilllllilltllllllll IIIIII1IHII III HIIIII 
LEO’S SINCLAIR SERVICE 

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-tips ir Motorų Remontas 
5759 So. Western Avenue 

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9533 

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 6-1063

WESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
4318 S. Wūstern, Chicago 9, Dl. 
Sav. ST. M5ERBA LA 8-1700
lllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllll 

TAISOME
RADIJUS & TELEVIZIJAS 

Teisingai ir pigiai
J & T RADIO-TV 

4832 W. 14 th St. Cicero, III.
Tel. 863-4660

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
lllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllil

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Beštadle 
nlais Ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmad. 
7 vai vak.
VISOS PROGRAMOS Ifi WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413
7150 So. Maplewood Avė.

Chicago 20, Dl.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirJiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MISCELLANEODS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A. ABALL ROOFING
įkurta prieš 50 meto

STOGŲ DENGIMAS 1I< RINOS
Mes talsom, dažom einas, nuteka

muosius vamzdžius ir ištepant smala 
vidų ilgesniam naudojimui; naujos 
rinos Įtaisomos iš nerūdijančio me
talo, kurio nereikia dalyti. Plokščių 
Ir Iškeltų stogų taisymas, perdažy- 
nios, smailnimas ar naujai uždengi
mas. Kaminai ir “smokeatack" per
taisomi—‘’tuckpotnted" Mes atliekam 
lauko dažymo, mūro užtaisymo— 
tuokpolntlng ir cemento darbus.

Pilnai apsidraudė. Darbas garan
tuotas. Nemokamas Įkainavimas. Ati
darą visą laiką.
Skambinkite LA 1-6047 — RO 2-8778 
lllllilIlIlIlIlIllIlIlIlIHinillllllllllHllllllllll

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

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

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS & HANDLES 

30 & 50 gal. Free dellvery 
5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 • 484-1113

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Ucenzijuota lietuvių įmonė regls- 

ruota U.S. Depart. ot Justice
COSMOS PARCEL EXPRESS 

Corp.
3212 8. Halsted, Chicago 8, IU. 
TeL — CA 5-1804 Ir WA 5-2737.
MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE
2008 W. 00 St., Chicago 20, III. 

Tel. — WA 5-2731
Didelis pasirinkimas medžiagų ir 
visų kitų siuntiniams tinkamų 
prekių žemomis kainomis
Vedi jai: Edv. ir Vyt. Žukauskai 
Maisto siuntiniai Iš Danijos, akor
deonai iš Europos sand., šaldytu
vai, automobiliai Ir kitos prekės Iš 
Sov. Sąjungos sandeliu.

REAL ESTATE

NEPRALEISKITE PROGOS!
Parduodama 5% h. žemes su na

mu iš 8 kambariu gražioje Lemont 
miesto daly. Pajamų j mėn. $125. 
Maži taksai. Gazo šiluma. Galima 
išskirstyti sklypais. Kaina $19,500. 
Ten daug lietuvių Jau įsikūrė.

Clceroje pard. mūr. bangalow 6 Ir 
4 kamb. Gazu Ir karštu vand. ap- 
šlld. Aluminiai 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.

Marųnettc parke parduodamas 3- ■ 
jų metų senumo 5 km., mūr. ban- 
ga.low. Gazo šiluma. Paskutinių 
madų visi įreng. Garažas. $21,500.

Chicagoje pard. 4 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

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

DOMAS BUKAUSKAS 
HEATING A 8HF.ET METAL 

Telefonas VI 7-8447
4444 S. Western. Chicago 9, III.

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

Vlenlntėlla! ii lietuvių turi
ma miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND
SHEET METAL 

9481 So. Kedzia Avenue 
Chicago 28. Illinois 
Ofiso tel. 877.1449

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

Tel. GRovehill 6-7875
ALF. STANČIAUSKAS — 
HEATING and COOLING 

šildymų ir šaldymų įrengimas)
7304 So. Rockwell Street

CHICAGO 29, ILL.

REAL ESTATE

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME.

BOOKKEEPING NOTARIJATAS
CAR LICENSES INCOME TAX

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

Brighton Pke. mūr. 3-jų butų. 
Gazo šildymas, garažas. $22,500.

Lotas 30x125 p. Marųuette Pke., 
gražioj vietoj. $10.500.

Brighton Pke. Mūr. 3-jų butų po 
K tombu Tik $27,500.

VAINA REALTY
2617 W. 71st St RE 7-9515
Vertinga pajamų nuosavybė, mūr., 
8 originalūs butai po 3 kamb. ir 
restoranas. Metinių pajamų 
$13,000. Parduodama už $70,000.

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

PAJAMŲ NUOSAVYBE 
MARQUETTE PARKE 

7126 S. ROCKWELL ST.
$18,000

T.ED ALLEN RE 7-3200

CICEROJE, GERIAUSIAS PIR
KINYS — 2 butai po 6 kamb. 
Apyl. 52nd ir 30th St. $25,900; 
išsimokėjbnui sąlygos. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd., Cicero. OLym- 
pic 2-6710 arba BIshop 2-2162.

Med. 1 Vi a. (4 ir 4), rūsys, graži 
M. p. vieta. Tik $12,900.

Med. 2x6. Rūsys, garažas, naujos 
vonios. M. p. $16,900.

Mfir. ią s, (5 Ir 4 viršuj), gara
žas. Arti visko M. p. $16,900.

Mūr. 5 k. rezidencija ant 42 p. lo
to, M. p. $19,900.

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 pąjamos. $12,900.

Lotas 25x125 p. Brighton p. Ga
lima išsimokėjimui. $2.200.

Mūr. 16 butų, M. p., naujas gazo 
šildymas. $72,000.

Mūr. 6 ir 4 viršuj. Įrengtas rūsys, 
garažas, M. p. $23,500.

Mūr. 4 įi kamb., bevelk naujas, 
arti mūsų įstaigos. $18,200.

Mūr. 2x4 apie 10 m. 2 šildymai, 
30 p. lotas, M. p. $29.900.

Mūr. 5 karnų, rezidencija, M. p. 
Garažas, 40 p. 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 kamb mūro garažas Pla
tus lotas. Naujas šildymas. $17.500.

Mūr. 3 butai po 4 kamb. Brigh
ton p. Geros pajamos. $22.6*0.

Mūr. 2x5. Prie pat mūsų įstaigos. 
Garažas. $28,500.

Med. 5 kamb. 37 H p. lotas prie 
gero susisiekimo, M. p. 310,800.

Mūr. 5 kamb. priešais M. p., 8 
metų. Bargenas už $18.609.

Mūr. 2x5 priešais M. p. bažnyčią, 
3 mieg. $28,900.

A. KAIRYS REAL ESTATE 
2501 W, 69th Street, Tel. HE 6-5151 

i
1% a. 9 metų mūras. 4 ir 3 H 

kamb. Radiant šiluma gazu. Alum, 
langai. Gražūs dideli kamb. Arti 
mokyklos ir bažn. M. p. Tik $31,500.

2 po 4 niūras. Nauja karšto vand. 
šiluma. Dideli gražūs kambariai. 2 
auto, "garažas. 33 p. sklypas. M. p. 
$25,500.

5 miegamųjų mūras. Plytelių vo
nia ir virtuvč. Kilimai. 2 auto, ga
ražas. Netoli mūsų įstaigos. $18,000.

8 butai ir 2 krautuvės. Nauji ši
luma gazu. Alum, langai. Pajamų 
virš $10,000 metams. M. pk. Prašo 
$69,000.

16 butų niūras. Iškelti vamzdžiai. 
Gražūs butai. Pajamų apie $18.000 
metams. M. p. apyl. $115,000.

Graži vasarvietė. 16 kabinų, vieš
butis, restoranas, šokiams salė su 
scena, gražus gyvenamasis 6 kamb. 
namas Ir kiti pastatai. Privatus pa- 
piudymys. 40 akrų žemės. 95 mylios 
nuo Chicagos. Keis į nuosavybe Chi
cagoje.

Gražus 5 Jį kamb. mūr. tik 5 m. 
Kilimai, šiluma gazu, pilnai apsaugo
tas nuo potvynio rūsys, alum, langai, 
garažas, 37% p. sklypas, J pietus nuo 
M. pk. $24,500.

5 kamb. mūr. Nauja šiluma gazu, 
alum, langai. 2 a. garažas, nauja 
elektra, M. pke. Tik $16.700.

8 kamb. mūr., 2 vonios, šiluma ga
zu. kilimai, gražiai įrengtas poilsiui

rūsys, 2 a. garažas, daug priedų, M. 
pke. $24,000.

2x5 kamb. mūr., 30 p. sklypas, 2 
a. naujas garažas. Labai geroje vie
toje, M. pke. Tik $28,500.

Ant 40 p. sklypo 5% kamb., tik 
kelių metu mūras, dideli gražūs 
kamb., kilimai, į pietus nuo M. pke. 
Nebrangiai už $22,000.

4% kamb. “expand.” mūras, ga
zo šiluma, koklinės plytelės, garažas, 
gražioje vietoje M. pke. Tik $20,500.

4 butų mūras. Nauja šiluma, mūr. 
garažas, netoli parko, M. pke. Tik 
$44,000. , l

1% a., 6 m. mūras, 3 butai, karš
to vandens šildymas gazu, alum, lan
gai. Savininkui butas ir $175 į mėn. 
pajamų, vakarinėje Chicagos dalyje 
prie 65-tos g-vės. $31,000.

Shopping Center — 5 krautuvės, 4 
metų modernus mūro pastatas ant 
100x285 p. sklypo, metinių pajamų 
$9,780. Mažos išlaidos. Tik $69.000.

14 butų. 2 aukštų mūras, geros 
pajamos. Savininkas duoda paskolą. 
M. pke. $90,000.

6 kamb. de luxe. tik 6 metų viena
aukšte rezidencija, kilimai, šiluma 
gazu , 2 a. garažas, labai graži nuo
savybė. Tik už $31,600.

Prie pat parko 2x5% kamb. Tik 
10 metų. 2 atskiri šildymai, alum, 
langai, 2 a. garažas, M. pke. Tik 
$39,000.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321
Mūr. 2 po 6 kamb. Ir 4 k. butas 

skiepe. 30 p. sklypas. Garažas. Cen
tral šild. Tuoj galima užimti. Brigh
ton pke.

Mūr. namukas ant 36 p. sklypo.
Su garažu, skiepu 
1 ar 2 asmenim, 
mus pirkinys. Tik

Mūr. bungalovv, 
sklypas, garažas. 
$18,900.

4 butai, 3 ofisai 
sklypas. 66-os ir :

ir pastoge. Tinka 
Gage Parke. Įdo 
$12,500.

6 kamb., 30 p. 
Gage parke.

ir taverna, 50 p. 
S. Western Avė.

Gera vieta bet kokiam bizniui 
kūrtl.

Turime daug gerų Ir nebrangių 
namų, greitai Ir rūpestingai patar
naujame, apskaičiuojame income tai, 
turime notaro teises, darome verti
mus Ir įkainuojame namus, 11 metų 
praktika davė mums šimtus paten
kintų asmenų, į kurių skaičių kvie
čiame Ir Jus.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
2737 West 43rd Street Tel. CL 4-2390

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI

BUTU NUOMAVIMAS

Apdraudę Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRAUDA 
• NOTARIJATAS

LEONAS REAL ESTATE 
2785 W 71 st St. WAlbrook 5-6015 

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus I

4936 West 15th Street Cicero 50. Illinois Office: OL 6-2233 Retidence OL 2-8907

5 BUTU MCRAS
Cicero. Visi švarūs moderniški bu

tai. 1—6; 2x3; 1—4 ir 1—6. Rūsy 
naujai Įrengtas svečių kambarys. 
666 dol. pajamų mėnesiui.

6 KAMB. REZIDENCIJA
Forest Purk. Dideli miegamieji. 

Moderniška virtuvė. 2 tualetai. Ar
ti Harlem Avė. & Eisenhower Ex- 
pressway. Tik $18.500.00.

NAMAS IR SKLYPAS
Cicero. Naujai iSdekoruotaa 6 

kamb. mūrinis ir tuščias sklypas.
2 auto, garažas. Tik $13,500.00.

2 METU MŪRINIS
Cicero. 3 miegamieji. Karšto van- i 

dens gazo šilima. Apsauga nuo pot- i 
vynlo. Pilnas rūsys, t auto, garažas. 
Tik 19,600.08. I

MODERNIZUOTAS MEDINIS
Cicero. Vienos šeimos 6 kamb. 8 

mieg. Pilnas rūsys ir pastogė. 2 au
to. garažas. Tik $14,500.00.

MAŽAM INVESTAVIMUI
Chicago. 2 aukštų medinis. 2 po 

5 kamb. Pilnas rūsys. Gazo šiluma. 
2 auto, garažas. $130.00 pajamų į 
mėnesį. Namo adresas: 4156 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.

3 PO 6 KAMB.
Cicero, i kambariu butas 1-mam

aukšte, 6 kamb. butas — II-tram ir 
bevelk užbaigtas 6 kamb. butas rū
syje. Karšto vandens šilima. 2 auto, 
garažas. Svarūs butai. Tik $21,500.

DELIKATESU KRAUTUVE
Kepykla, 2 namai ir 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 kalnai Biznis randa
si lietuvių apgyvento! 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 
vėsintuvu lt kiti priedai. $36.600.88.
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ

6845 SO. WESTERN AVĖ.
ŠVENTĖ ARTĖJADIDŽIOJI

BUTKŪNAI ir BUINAUSKM

EUDEiKISBALYS JABLONSKIS

Tėvui ir uošviui

VENETIAN MONUMENT CO

KONSTANTINAS GAVĖNAS
au

Gimė Lietuvoje, Steiniškiuose, Vilkaviškio apskr. 1894 m.

Nuliūdę liko

mos, kurių šeši tarnauja Dievui 
vienuoliniame gyvenime. Dar du 
žada dirbti Kristaus vynuogy-

miesto negrų kvartale kovo 23 
d. •Jo'hnie Mae Chappel, 35 m., 
nušauta, jai einant US-1. Poli
cija praneša, kad ji nušauta iš 
pravažiuojančio automobilio.

Čia galite netik gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

MISIJŲ PARAMA
Tikėjimo platinimo draugija 

Romoje pernai išdalino daugiau 
24 mil. dol. misijų paramai.

Gyveno ir gydėsi šv. Juozapo ligoninėje Regensburge, 
Vokietijoje.

Baltas vyras, stovėjęs netoli 
to baro, prie kurio buvo užmu
šta Mrs. Chappel, buvo sužeis
tas kulkos į galvą. Kitas bal
tas vyras buvo negrų pririštas 
prie medžio ir sužeistas skustu
vais.

turėtų atliekamų, 
pasiūlyti telef. 747-

Elektriniai vėsinamas. Atvykit į mūsų restoraną-lounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ižtikrinti dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus pasimelsti už velionies Konstantino Gavėno sielą.

Mirė po ilgos ir sunkios ligos gegužės mėn. 24 d., 1964 m.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Liko dideliame liūdesyje žmona Konstancija Vabalaitė - 
Gavėnienė, duktė Birutė, žentas Petras ir anūkas Romanas 
Šileikiai. Broliai Stasys ir Andrius, sesuo Konstancija Alytienė 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami Lietuvoje, Vokietijoje, 
Kanadoje ir Amerikoje.

DRAUGAS, antradienis, 1964 m. gegužės 26 d.

KALIFORNIJOS RESPUBLI
KONAI REMIA 
REZOLIUCIJAS

Los Angeles, Calif. — “Re
zoliucijos, įneštos j JAV-^bių 
Kongresą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bei kitų pavergtų tautų 
laisvinimo reikalu, turi būti pri
imtos Senato ir Atstovų Rūmų

šautas į galvą, o antras sužeis
tas skustuvu vienos dienos bė
gyje per aštrias rasines demon
stracijas. Be to, negras ir bal
tasis jūreiviai (marinai) buvo 
sužeisti ir mažiausia 10 gazoli
no bomibų sprogo viešbučiuose 
ir restoranuose Jacksonville

Greičiausias. Škotijos Jim Clark laimingai šypsosi, sužinojęs, kad jo 
4 kartai aplink Indianapolis automobilių lenktynių areną (10 mylių) 
yra greičiausi — užrekorduota 158 mpv.

ŽMONA, DUKTĖ, ŽENTAS, ANŪKAS 
IR KITI GIMINĖS.

Trys marinai — 1 baltas ir 
2 negrai — buvo pašauti negro 
prie raudonos šviesos gatvėje; 
į juos šūvius paleido automobi
liu pravažiuojąs negras.

Per kulminacines riaušes po
licija areštavo per 200 negrų 
už triukšmingą demonstravimą 
miesto gatvėse.

2432 WEST 63rd STREET 
yra pilnai įrengtas ir veikia, 

turi virš 300 sėdimų vietų.

Kūnas pašarvotas Šv. Juozapo ligoninėje Regensburge, 
Vokietijoje. Gegužės mėn. 26 d., antradienį, po gedulingų 
pamaldų bus palaidotas Regeusburgo Katalikų kapinėse.

PADARĖ BROLIUI KIELIKĄ
Sesuo M. Basilia, OSF, pada

rė kieliką savo broliui Walter 
Polt, kuris pirmas mišias lai
kys birželio 7 d. šv. Juozapo 
bažnyčioje, Pierce, Nebrąska. 
Jie paeina iš 11-kos vaikų šei-

HENRIKĄ ir OLGĄ KAČINSKUS, 
jų mylimai dukrytei

A. f A. VIRGINIJAI KAČINSKAITE1 mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

A. ir S. Didžiuliai
K. ir D. Burbai

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

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 Avė., TA 9-9622
(H bloko | šiaurę nuo Grand Avė.) 50 m. vienoj vietoj

ADOMUI ŠIRMULIUI
mirus, poniai Širmulienei, dukterims ir žen
tams reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime.

GUŽAUSKU BEVERLY MILLS GELINY4IA 
Geriausios gėl&s dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WE8T 63rd STREET

Telef. PB 8-0833 PR 8-0834

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1133—1139

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HA1STED STREET Tel. YArds 7-1911

ADOMUI ŠIRMULIUI 
mirus, reiškiame giliausią užuojautą poniai 
Širmulienei ir dukroms.

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 VV. 69th STREET TeL REpublio 7-1213
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672

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

dar šios sesijos metu,” — kal
bėjo dr. Nolan Frizzelle, Cali- 
fomia Republican Assembly 
pirmininkas, kai tos organizaci
jos direktorių tarybos suvažia
vime, įvykusiame 1964 metų 
geg. 16—17 dienomis Airport 
Marina viešbutyje, Los Angeles 
mieste, buva priimta speciali 
rezoliucija tuo klausimu, ši spe
ciali rezoliucija buvo priimta 
konferencijos paskutinėse sesi
jos metu. Rezoliucijų komisijai 
pirmininkauja Ronald Rankin 
iš La Habra, Califomia. Rezo
liucijoms remti komiteto pirm. 
Leonardas Valiukas yra vienas 
iš California Republican Assem
bly centro valdybos vicepirmi
ninkų; jis taip pat yra tos res
publikonų organizacijos centro 
rezoliucijų komisijos narys.

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

Razutienė, ištikimai vedusi an
samblį visą 15 metų, iki šiol vis 
neturi laiko ne tik pailsėti bet 
ir atsikvėpti. Tai penkiolikos 
metų intensyvaus darbo sukak
čiai atžymėti šaunusis ansamb
lis, birž. 7 d., sekmadienį, šv. Ka 
zimiero parapijos patalpose ruo 
šia plačios apimties jaunimo 
šventę.

Šventės programa įdomi, į- 
vairi ir turininga:

a. Alės Rūtos specialiai šiai 
šventei parašytas vaidinimas 
“Ąžuolo pasaka”; dekoracijos 
Alg. žaliūno,

b. Jaunųjų talentų pasirody
mas,

c. Masiniai visų ansamblio 
grupių tautiniai šokiai,

d. Jaunimo choras ir orkes
tras,

e. Jaunųjų meno ir lituanisti
nės mokyklos mokinių darbų 
parodėlės ir t. t.

Po programos — šokiai, gro
jant muzikės G. Gudauskienės 
vedamam orkestrui.

Ansamblio vadovė Razutienė 
programos paruošimui sutelkė 
visą eilę pajėgių padėjėjų: ra
šyt. Alę Rūtą, muzikus: A. Ba
rauskienę, G. Gudauskienę, J. 
Ąžuolaitį, komp. B. Budriūną, 
Ad. Narbutą; akordeonistus — 
A. Kazakevičių ir R. Pažemė- 
ną; mokyt. D. Polikaitienę, ar- 
chit. Ed. Arbą ir kt. Organiza
ciniam komitetui vadovauja Ag. 
Dūdienė.

Programoje, kuri prasidės po 
sumos, pasirodys arti 150 Los 
Angeles lietuvių jaunimo.

Visi kviečiami šventėje daly
vauti ir mūsų jaunimo pastan
gas paremti. Vn.

Penkiolikos metų laikotarpy
je Los Angeles lietuvių jauni
mo ansamblis per savo eiles 
perleido šimtus lietuviško jauni
mo. Narių sąstatas augo ir kei
tėsi: vieni, išaugę, išėjo, o jų 
vietas užpildė gausesnės gretos. 
Tik jų vadovė, mokytoja Ona

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

k 4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South Califomia Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852ADOMUI ŠIRMULIUI mirus, 

liūdesio ištiktus Liudą ir Vytą Germanus, 
nuoširdžiai užjaučiame.

A. L Montessori D-jos 
Valdyba

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

Kūnas pašarvotas Leonard 
Bukausko koplyčioje 10821 So. 
Michigan avė.

LaidotuvAs j vyks treč., geg. 
27 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Visų Šven
tų parapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Pusbrolis ir kiti gi
minės.

Laidotuvių direktorius Leo
nardas Bukauskas, Telef. CO 
4-2228.

pamaldų bus nu- 
James kapines, 

kviečiame visus: 
draugus ir pažįstamus 

šiose laidotuvėse.
Sūnūs, dukterys ir 

j.
direkt. Mischler Home 

Funerals. Tel. 657-3811

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME .IgZ
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRevehlll 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhali 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

JONAS ABROMAVIČIUS
ABROMAITIS

(Atkelta iš 2 psl.) 
viešą paskaitą. Tik, pačiam pre
legentui pageidaujant, keičiama 
paskaitos tema. Jis kalbės ne 
apie inteligento dramą visuome
nėje, kaip buvo anksčiau skelb
ta, o apie krikščionybę ir mo
derniąją kultūrą. Įėjimas vi
siems laisvas.

Ąero klubas lėktuvą jau įsi
gijo. Dvivietis lėktuvas nupirk
tas iš muziko P. Armono, kuris 
iš Californijos keliasi Chicagcn. 
Norintieji įstoti į klubą nariais 
ar pradėti skraidymo pamokas 
kreipiasi į klubo pirmininką R. 
Urboną telef. NO 4-5147..

JAV LB Tarybos rinkimuose 
iš Los Angeles apylinkės daly
vavo 510 balsuotojų; Phoenix, 
Ariz. apylinkėje — 62. Iš kitų 
■vietovių daviniai dar negauti. 
Tarp kandidatų pirmauja rašy- 

\_.toja Alė Rūta-Arbienė.
Kongresm. Ch. H. Wilson (D.) 

dr. P. Pamataičiui, kurio pas
tangomis jis įnešė Lietuvai lais
vės reikalaujančią rezoliuciją, 
rašo: “Aš Jus užtikrinu, jog 
viską padarysiu, kad mano pa
siūlytas įstatymo projektas 
kaip galima greičiau būtų per
duotas Kongresui svarstyti.”

Lietuvių šeima, neseniai at
vykusi iš Vokietijos, reikalinga 
baldų. Kas 
ypač lovų, 
3032.

. . Gyveno Brldgeporte.

Mirė geg. 25 d., 1964, 8 vai. ryto, sulaukęs 76 m. amžiaus.
Gims Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., ir parapijos, Pakučių 

kaimo.
Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julia (Notremaitč), 2 sū

nūs: kun Edvardas Abromaitis, klebonas šv. Kryžiaus parap., ir 
Jonas, marti Bemicc. duktė Adelė Lėkas. žentas Al, sesuo Ona Gel- 
gau-, sesers dukterys: Frances ir John Hanson.; Sylvta ir Raymond 
Termenasir Ona Kozak; brolienė Llllian Abromavičius:, brolvaikiai 
Mlchaol ir Mary Abromavičius; Emily ir James Zimney, brolienė 
Tekia Ruchas, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo dr-jai šv. Jurgio parapijoje; amžinas na
rys: šv. Kazimiero Sės. Rėmėjų dr-jos, Tėvų Marijonų ir Tėvų 
Pranclškonij Rėmėjų ir Labdarių S-gos.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avenue.

Laidotuvės jvyks penktad., geg. 29 d. iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėtas j Švj Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bu nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė, marti, žentas ir kiti giminės.
Laidot. direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401.

ANNA M. ANDREKUS
(GURIN’AITE)

Gyveno Pleasant Efraime, 
Wisconsin.

Mirė geg. 24 d.,'1964, sulau
kus 75 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ga
dunavo paarpijos.

Amerikoje išgyveno 53 d.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs, Adolph, gyv. Wads- 
worth, III., ir Krank, gyv. Sa
lem, Wisc., 2 dukterys: Anna 
Levonowich, žentas Paul, gyv. 
Pbasant Prairie, Wis., ir Mar- 
cella, Chesta, žentas Norbert, 
gyv. Ciarendon Hills, III., 11 
anūkų, sesuo Marijona Venc
lovas Lietuvoj ir1 brolis Frank 
Gurin, gyv. Pleasant Prairie, 
Wis. ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ant- 
rad., geg.- 26, Mischler’s Home 
for Funerals koplyčioje, 708 — 
57th St, Kenosha, Wis.

Laidotuvės įvyks tre., geg. 27 
d. iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėta į šv. Petro pa
rapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po 
lydėta į St. 
Kenoshoje.

Nuoširdžiai 
gimines, 
dalyvauti

Nuliūdę: I 
kili gimines.

Laidot. 
for 
(Kenosha)

MOTIEJUS PETRUŠONIS
Gyveno 148 E. 107th Street.

Staiga mirė geg. 24, d., 1964, 
4:40 v. p. p., sulaukęs 79 m. a.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ro
kiškio Apskr., Pandėlio parap., 
Geneišių kaimo.

Amerikoje išgyveno ,50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

pusbrolis Jonas Mikšis, su šei
ma, gyv.. Kenosha, Wis., gimi
nės Petrušonių šeimos, gyv. 
Boston, Mass., artimi draugai 
Juozas Baušys ir“ Benediktas 
Daukšas, ir jų šeimos-, ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo draugi-

Artesian Restaurant
AND LOUNGE

RASINĖS RIAUŠĖS FLO
RIDOJE

Jacksonville, Fla., viena neg
rė užmušta, vienas baltas pa- 
II llll III H llll 111111111141*11 lllllllll II III milini

TAISAU
— KAIMO IR ELEKTRONIKOS 

INSTRUMENTUS
P. R U D Ė N a s 

4448 South Westem Avenue, 
Telefonai: 847-4820 ir YA 7-1028 
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R DRAUGAS, antradienis, 1964 m. gegužės 26 d.

X Prel. J. Končius baigia ra
šyti naują knygą apie JAV 
lietuvių labdaros veiklą karo 
metu ir pokario laikotarpiu, 
ypač Balfo ir Kunigų Vienybės 
veiklą. Knyga rašoma lietuviš
kai, turės apie 300 pusi., bus 
iliustruota. Galutinai spaudai 
bus paruošta žiemą. Prel. Kon
čius šiandien iš Chicagos, kar
tu su jubiliatu kun. L. Janku
mi, išvyksta į New Yorką. Bir
želio 13 d. sakys pamokslą kun. 
S. IValušaičio sidabrinio jubilie
jaus pamaldose Brooklyne, o 
birž. 22 d. su prel. L. Tulaba 
išskris j Europą.

X Vyskupas V. Brizgys da
lyvaus Korp; “Gaja” 35-ių me
tų jubiliejiniame suvažiavime. 
Iškilmingo posėdžio metu (ge
gužės 31 d. 2 vai. p. p. Jauni
mo centre), Ekscelencija sukai 
bės invokaciją. Pamaldos bus 
12 vai. Jėzuitų koplyčioje ir 
pamokslą pasakys vizituojąs 
svečias iš Romos prel. V. Bal
čiūnas. Pamaldų metu giedos 
sol. R. Mastienė ir dr. B. 
Valterienė.

X fiv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų 2 sk. Brighton Par
ke birželio 7 d. rengia parengi
mą su daugybe dovanų U. Gar- 
levičienės namuose, 4437 So. 
Artesian avė. Įvyks 2 v. p. p. 
Pavykimu rūpinasi skyr. pirm. 
Ona Zalandauskienė, S. Jocie
nė, J. Kerulis, U. Garlevičienė, 
M. Paukštienė ir kitos. Kviečia 
gausiai atsilankyti. Visi bus ma 
loniai pavaišinti.

X Kun. Augustinas Sabas, 
salezietis iš Elizabeth, N. J., bu 
vo atvažiavęs į Chicagą, į lai
dotuves kun. V. Endriūno. Ku
nigas Sabas dabar darbuojasi 
toj pačioj šv. Antano parapi
joje, kur. anksčiau penkerius 
metus dirbo a. a. kun. V. En- 
driūnas. Kun. Sabas Chicagoje 
išbuvęs tris dienas, šeštadienį 
vėl išskrido j Elizabeth.

X Sophie Mickūnienė, Town 
of Lake veikėja, buvo apsirgu
si. Dabar jau eina geryn.

X Ona ir Steponas Pučkoriai 
gegužės 17 d. atšventė savo lai
mingą 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktį savo gražioje 
rezidencijoje 2559 W. 81 St. 
Visą dieną buvo vaišės. Susi
rinko giminės, draugai ir pažį
stami, pasveikinti ir palinkėti 
sulaukti auksinio jubiliejaus. 
Steponas ir Ona (Sodeikaitė) 
Pučkoriai yra įvairių katalikiš
kų organizacijų veikėjai, pavyz 
dingai išauklėjo sūnų ir dukrą 
Joyce Sondej, kuri yra ištekė
jusi ir augina sūnų. Sūnus Ste
ponas kartu gyvena su tėve
liais ir lanko universitetą. Ona 
Ir Steponas Pučkoriai abu gimę 
Chicagoje. Jubiliatai gavo daug 
sveikinimų ir dovanų.

X Vilius Bražėnas atsiuntė 
mūsų dienraščiui laišką, kuria
me, ryšium su rinkimine kova 
Californijoje, iškelia Goldwate- 
rio ryžtą sutramdyti komunis
tų imperializmą ir laisvinti rau 
donųjų pavergtuosius.

X Natalijai Wikrikienei, gy
venančiai New Buffalo, Mich., 
Šv. Kryžiaus ligoninėje dr. Al
dona Juška padarė sėkmingą 
akies operaciją. Grįžus iš ligoni
nės nuvyko pas brolienę Mari
joną Paukštienę, 4428 So. Cali- 
fornia, ir baigia sveikti jos ge
roje priežiūroje.

Birž. 21 d. visi keliai veda

i WILL0W SPRINGS

BALFO GEGUŽINĘ

X Janina Cikotienė, buvusi 
Giedros korp. pirm., dabar gy
venanti Albuquerque, N. M., po
rai savaičių buvo atvykusi į 
Chicagą aplankyti savo tėvų ir 
pažįstamų. Ta proga aplankė 
Draugą ir įsigijo naujų liet, lei
dinių. Jos vyras tarnybiniais 
reikalais lankėsi Bostone ir Ka
nadoje.

X Lillian ir Jono L. Paukš
čių, gyv. 4428 So. Califomia 
avė., sūnus Jonas Paukštis, ma 
rinas, atvažiavo porai savaičių 
pas tėvelius atostogų, taipgi ir 
dukrelė Mary Alės Paukštis, 
kuri turi gerą darbą Californi- 
joj, yra parvažiavusi atostogų. 
Džiaugiasi ir veikėja Marijona 
Paukštienė savo vaikučių atos
togomis.

X Stanislova Jocienė ir jos 
sūnus Pranas su žmona išvyko 
į Pittaburghą, Pa., aplankyti 
dukrelės pranciškietės seselės 
Marijos Paschalės. S. Jocienė 
yra veikli visuomenininke.

X Petras Kondrotas, 6916 
So. Maplewood, šeimos ir arti
mųjų buvo pasveikintas su gim 
tadieniu. P. Kondrotai yra ilga
mečiai “Draugo” skaitytojai.

X Arvydas Kudirka sėkmin
gai apgynė tezę iš karščio per
leidimo srities Purdue universi
tete ir š. m. gegužės 31 d. jam 
bus suteiktas filosofijos dakta
ro laipsnis iš mechaninės inži
nerijos.

Arvydas Kudirka, prieš apsi
gyvendamas Chicagoj, yra daug 
metų praleidęs Waterburyje, 
Conn., kur buvo aktyvus Lietu
vos skautų sąjungoje, Lietuvių 
studentų sąjungoje ir Korp! 
“Vytis” veikloje. Jis ten Con- 
neetieut universitete baigė me
chaninę inžineriją bakalauro 
laipsniu. Arvydas Kudirka pri
klauso eilei garbės ir profesinių 
organizacijų: Am. Soc. Mech. 
Engrs., Sigma Xi, Tau Beta Pi, 
Pi Tau Sigma, Phi Kappa Phi 
ir Sigma Pi Sigma.

X Aleksandra Gylienė nuo 
Pacifiko pakrančių atvyko į Chi 
cagą dalyvauti pašventinime pa 
minklo ant kapo jos vyro a. a. 
Leono Gylio ir metinėse pamal
dose už velionio sielą. Šv. mi
šias šv. Jurgio įbažn. šeštadie
nį atnašavo prel. Ant. Martin- 
kus, asistuojamas kun. J. Ku- 
zinsko ir kun. L. Vaišvilo, o 
prie šoninių altorių — kun. dr. 
A. Baltinis ir kun. J. Prunskis.

X Moterų sąjungos 67 kp., 
Marąuette Parko, gegužės 14 d. 
turėjo savo susirinkimą, gegu
žės 17 d. — bendrą komuniją 
ir pusryčius. Be to, geg. 10 d. 
buvo pyragų išpardavimas. Kar 
tu buvo pagerbtos kelios narės 
jų gimimo dienos proga, būtent 
Rakutienė, Žemaitienė ir dar 
viena sąjungietė.

X ALT centro biure čikagie- 
čiai kasdieną jau gausiai regis
truojasi vykti į Amerikos Lie
tuvių kongresą Washingtone, 
birželio mėn. 26—28 d., daugy
bė kasdien teiraujasi dėl važia
vimo sąlygų. Visas informaci
jas teikia ALT biuras, 6818 So. 
Westem avė., Chicago, III., te- 
lef. 778-6901.

K Ilorta Cirfaiitienė, gailes
tingoji sesuo, gyv. 3357 W. 64 
place, parodo daug nuoširdumo 
ligoniams ir seneliams ir net 
pati savo namuose imasi glo- 
ti vyresnio amžiaus žmones. 
Jos vyras Petras Cirtautas yra 
Žemaičių vyskupo Girtauto gi
minaitis. Prieš kiek laiko darbe 
sunkiai susižeidė ir dabar, lūžu
siam kojos kaului suaugus, dar 
buojasi apie namus.

X Kun. Leo Petkaus, Šv. 
Kryžiaus parapijos asistento, 
tėvelis Vincentas Petkus jau 
nuo Kalėdų serga. Eina geryn. 
Po namus kiek gali pavaikš
tinėti. Gyvena 926 W. 52 St.

X Valiuko pranešimas rezo
liucijų reikalu. Trečiadienį, 
1964 m. gegužės 27 d., Jaunimo 
centre, 7:30 v. v. Leonardas 
Valiukas, Rezoliucijoms remti 
komiteto pirmininkas, grįžda
mas iš Washingtono, padarys 
pranešimą rezoliucijų reikalu. 
Visi, kurie įdomaujasi šiuo klau 
simu, kviečiami dalyvauti. Po 
pranešimo L. Valiukas atsakys 
į klausimus rezoliucijų ir kitais 
Lietuvos laisvinimo reikalais.

X AL Montessori d-jos ve
damuose Vaikų Nameliuose, 
2743 69th str., š. m. birželio 
mėn, 27 dieną, 7:30 v. v. įvyks 
paskutinis šiais mokslo metais 
tėvų susirinkimas. Į susirinki
mą kviečiami ir tie tėvai, kurie 
planuoja rudenį leisti savo vai
kus į šią Montessori metodu lie
tuvių kalboje vedamą klasę.

(pr.)
X Amerikos Lietuvių kong

resui paremti prisiuntė aukas: 
$15 buv. policijos pareigūnų klu 
bas “Krivūlė” per P. Dirkį, 
Chicago, III.; po $5 — P. Rū
kas, Chicago, III., B. Milašius, 
Chciago, UI., dr. Z. Rudaitis, 
Chicago, III.

X Tauragės Klubas kviečia 
visus į Pavasarinį pikniką, ku
ris įvyks š. m. gegužės mėn. 
30 d., “Decoration Day”, Spai- 
čio darže, 8933 Archer avė., 
Willow Springs, III. Bus links
ma programa. Šokiams gros 
Adolfo Ramonio orkestras. 
Pradžia 12:30 vai. p. p. Įvažia
vimas ir įėjimas veltui. (sk.)

X Marija Noreikienė pradė
jo dirbti lietuvių b-vėje “Cos- 
mos” Parcel Express Corp., 
2608 W. 69th St. Ši vienintelė 
lietuvių įstaiga Chicagoje turi 
Inturist ir USA valdžios leidi
mą siųsti siuntinius tiesiog į 
Vilniaus muitinę be jokių tarpi
ninkų.

Šioje bendrovėje, be naujai 
priimtos M. Noreikienės, dirba 
dar 5 patyrę tarnautojai. Visi 
tautiečiai suinteresuoti greitu, 
sąžiningu ir nuoširdžiu patar
navimu prašomi atsilankyti ir 
parengti šią lietuvių bendrovę. 
Visas1 Lietuvoje pageidaujamas 
ir reikalingas prekes galima 
gauti vietoj labai prieinamomis 
kainomis. Dėl informacijų skam
binti WA 5-2737. (sk.)

ATSIDARO PAPLŪDYMIAI
Chicagos paplūdimiai prie Mi- 

chigan ežero oficialiai bus ati
daryti birželio 12 d.

Atidarant Mutual Federal bendrovės pastatus: iš kairės — J- Ok- 
sienė-Kazanauskaitė, archit. L. Cordigan, A. Kazanauskienė, vienas 
iš svečių, J. Mackevičius, J. Kazanauskas, gen. kons. dr. P. Daužvar
dis, P. Varkalienė ir L. Šimutis. Nuotr. V. Noreikos

Sidabrinio jubiliejaus iškilmėse (iš dešinės): vysk. V. Brizgys, kun. 
L. Jankus, kun. A. Žvinklys, kun. A. Rutkauskas, prel. Ign. Albavičius, 
prel. J, Končius.

Svarbaus laiko tarpsnio 
atžymėjimas

Paminėta kun. L. Jankaus ir kun. A. Rutkausko sidabrinė 
kunigystės sukaktis

* Būrelis Hanau gyvenusių lie
tuvių, šiuo metu įsikūrusių Chi 
cagoj, surengė savo buvusiems 
stovyklos dvasios vadam kun.
L. Jankui ir kun. A. Rutkaus
ku sidabrinės kunigystės sukak 
ties minėjimą, kurio pirmoji 
dalis įvyko šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioj praėjusį sekma
dienį. Mišias atnašavo kun. L. 
Jankus, arkidiakonu buvo kun. 
A. B. Rutkauskas ir asistoje 
kun. Patlaba ir kun. Gureckas. 
Pamokslą pasakė vysk. V. Briz 
gys, iškeldamas kunigo reikšmę 
ir jų matomus ir nematomus 
darbus. Prisiminė taip pat ir ki 
to sukaktuvininko, kun. žvink- 
lio sidabrinį jubiliejų. Per mi
šias giedojo Dainavos ansamb
lis, vad. muz. A. Šimkaus, ir 
sol. Pr. Bičkienė. Vargonavo
M. Mondeikaitė.

Kovos ir ryžto

Jaunimo centro salėje minė
jimą atidarė P. Gaučys, įvertin 
damas didelį lietuvių kunigų į- 
našą į lietuvių kultūrą bei iš
ryškindamas jų visuomeninę 
veiklą. Tokia veikla pasižymėjo 
kun. L. Jankus, gi tėvas domi
ninkonas A. B. Rutkauskas, są
lygų priverstas, pasižymi gry
nai apaštalavimo darbe, kuris 
mažiau pastebimas, bet nema
žiau svarbus. Po to pakvietė 
vakarienei vadovauti Alb. Dzir- 
voną, kuris pasidžiaugė, kad lie 
tuviai kunigai yra visuomeninin 
kai, kad jie yra Dievo iš mūsų 
paimti ir grąžinti mums. Lietu
vį su kunigu riša visas gyveni
mas ir šis minėjimas tėra tik 
vieno tarpsnio atžymėjimas.

Maldą vakarienę pradėjo prel. 
I. Albavičius. Vėliau sveikini
mo žodį tarė gen. kons. dr. P. 
Daužvardis, kviesdamas visus 
laisvinimo darban ir linkėda
mas, kad ši kunigų generacija, 
būtų generacija, kuri sujungia 
buvusią laisvą su būsima laisva 
Lietuva. Balfo pirm. dr. J. Kon
čius savo ilgesniame žodyje iš
kėlė eilę momentų iš praeities, 
linkėjo būti tokiais kunigais, 

koks yra prel. Albavičius ir 
kvietė padėti kunigams jų dar
be bei iš viso nenustoti kovoti 
už savo tautos laisvę. LB cv 
pirm. J. Jasaitis kvietė jubilia
tus toliau sėkmingai dirbti sa
vo pasirinktame darbe. Kun. J. 
Kubilius, SJ, linkėjo nepavargti 
ir dirbti tą darbą gražiai ir to
liau.

Meninėj programos daly Al. 
Baronas perskaitė keletą humo 
rištinių aktualių eilėraščių, o 
sol. D. Stankaitytė padainavo 
Gailevičiaus —Oi laukiau, lau
kiau, Vakarą— Laumenskienės, 
ariją iš Mascagni Cavalleria Rus 
tieana ir bisui Mano sieloj šian
dien šventė. Akompanavo muz. 
A. Šimkus. Visi menininkai bu
vo labai šiltai sutikti.

Raštu buvo perskaityta svei
kinimų iš Ispanijos, Italijos, Vo 
kietijos, Argentinos ir Lietuvos. 
Tarp jų ir Šv. Tėvo sveikini
mas ir palaiminimas. Be dau
gybės sveikinimų buvo Richar
do Nixon, Chicagos mero Da- 
ley ir Illinois gub. Kerner svei
kinimai. Sveikinimus perskaitė 
Sof. Jonynienė.

Laikas ir darbai
Padėkos žodyje kun. A. Rut

kauskas pasidžiaugė tokiu gra
žiu lietuvių prisiminimu, paste
bėjo, kad jubiliejus yra savotiš
ka istorija, gi laikas yra mūsų 
gyvenimas, o gyvenimas — dar 
bai. Dėkojo šv. Kryžiaus para
pijos klebonui ir visiems prisi- 
dėjusiems prie iškilmių suruoši
mo, gi visų asmeniškai išvardin 
ti neįmanoma.

Kun. L. Jankus papildydamas 
savo draugo žodį, pastebėjo, 
kad mūsų tikslas kovoti su rau 
donuoju slibinu, kurio agentai 
akiplėšiškai braunasi į mūsų 
tarpą, jų yra jau net ir lietuvių 
spaudoj. Daugelis išsigąsta su
sapnavę, kad jie atsiduria Lie
tuvoje, bet ten žmonės vergiją 
neša ne sapne, o žiaurioj realy
bėj. Kvietė remti Balfą ir nepa
ilstamai kovoti su mūsų tautos 
priešu. Kalbėtojo žodis buvo ke 
lis kart pertrauktas plojimais. 
Vakarienę baigė malda prel. J. 
Končius. Visi jubiliatams sugie
dojo Ilgiausių meti\ Be pustre
čio šimto susirinkusių vietos 
lietuvių, atvyko iš toliau jubilia 
tų pagerbti kun. Žvinklys, prel. 
Končius, kun. St. Yla. Vienas 
gyvenimo ir veiklos etapas at
žymėtas ir visi linkėjo, kad ir 
kitas būtų taip pat reikšmingas 
ir svarus. P. Svilins

NEIŠKELS KARIUOMENĖS
Atstovų rūmų komisija Wa- 

shingtone atmetė Gynybos de
partamento prašymą paskirti 
$3,323,000 5-tos kariuomenės 
centro būstinės iškėlimui iš Chi 
cagos ir Fort Sheridan.

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Amerikos Lietuvių kong
reso garbės komitete maloniai 
sutiko dalyvauti senatorius Wil 
liam Proxmire, iš Wisconsino 
ir šen. Hugh Scott, Pennsylva- 
nia.

—Miami Lietuvių Taryba sa
vo atstovu į Amerikos Lietuvių 
kongresą Washingtone išrinko 
dr. St. Tamošaitj-Thomas.

— Emily Josen, Phoenix, 
Ariz., LB apylinkės pirminin
kė, atsiuntė LB tenykštės apy
linkės ($25) Rezoliucijoms rem 
ti komitetui. Anot jos, LB vi
sos apylinkės ir pavieniai lietu
viai turėtų prisidėti prie rezoliu 
cijų pravedimo žygio ir darbu, 
ir pinigine auka. Tai turėtų bū
ti pavyzdys didesnėms LB apy
linkėms.

— Kongreso narys Harold D. 
Donohue (4 distr., Mass.) Al
tui rašo: “Džiugu priimti Jūsų 
kvietimą būti Amerikos Lietu
vių kongreso, įvykstančio čia 
birželio 26—28 d., garbės ko
miteto nariu. Visuomet mielai 
sutinku teikti savo paramą Jū
sų tikslui — išlaisvinti Lietuvą 
ir visas kitas komunistų užval
dytas šalis.”

— Kongreso narys Frank J. 
Becker (5 Dist., New York) 
Altui rašo: “Gavau Jūsų laišką 
apie Amerikos Lietuvių kong
resą, kuris įvyks čia, Washing- 
tone, birželio mėn. Būkite užtik 
rinti mano susidomėjimu ir pa
rama Jūsų organizacijai ir šiam

— Amerikos Lietuvių kong
reso komiteto nariais sutiko 
būti: Connecticut valstybės gu
bernatorius John Dempsey; se
natoriai: Daniel B. Brewster, 
Carl T. Curtis, (Nebraska) ir 
pagarsėjęs rezoliucijų pradinin
kas šen. Thomas H. Kuchel; 

eurrem dlvldend on Investment bonus
4DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų Investavimo bonus mokame 4H% dividendų kaa pusmeti ir 

dar Išmokame po ui kiekvienus metus, 4 metama praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS
Valandos: Ptrmad., antrad, Penktad. ir Šežtad. 9 ▼. r. — 4:80 p. p. 

Trečlad. uždaryta: ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v.

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

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO 29, ILL. IWL.: 471-2446

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI Į 

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2*4226 į 

Vedėjas E. RUDAITIS e

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

Vedėjas 3. 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.

ĮRENGTOS TVOROS pėda $1.15, $1.25 ir $1.45. 
ALUMINIJAUS STOGELIAI, DURYS, LANGAI, TU
RĖKLUI IR KITI NAMŲ PAGERINIMUI REIKME
NYS. IŠSIMOKEJIMUI IKI 5 METŲ.

TEL. LU 5-6291

kongreso nariai: Adam C. Po- 
well, George H. Fallon (4 dist., 
Maryland), Seymour Halperin 
(6 distr., New York), Henry C. 
Schadeberg (1 distr., Wis.), 
Kari Albert (30 distr., Okla- 
homa), William T. Murphy (30 
distr., III.,), Bob Wilson (38 
distr., Calif.) ir Dominick V. 
Daniels (14 distr., N. J.).

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką dr. 

V. Tumasoniui už man padary
tą sėkmingą operaciją ir rūpes
tingą gydymą. Taipgi dėkoju 
dr. Mironaitei ir dr. Seibučiui, 
padėjusiems prie operacijos. Be 
to, dėkoju už dovanas, gėles ir 
lankymą ligoninėje, namuose 
bei pareikštus linkėjimus: se
selėms mokytojoms Nativity 
B.V.M. mokykloje, P. ir J. Stul- 
gams, K. ir O. Križevičiams, A. 
ir M. Garalevičiams, S. Adle- 
rienei, J. ir L. Zimkams, E. Či- 
žauskienei, J. Narukynui, J. ir 
Z. čekanavičiams, I. ir M. At- 
kočaičiams, O. Lenortavičiui, J. 
Janulaičiui, J. ir S. Strokams, 
IV. Vitauskui, A. Pipirui, B. ir 
B. Madeikiams, P. ir O. Pete
riams, E. Rimkus, Tauragės 
Klubui, 134 SLA Moterų kuo
pai ir kitiems.

—Albina Ramonienė.

V& RADIO (LIETUVIAI)
• Sav. DAN LIUTIKAS

GEGUŽES JI D. (Sešlad.) 
Į v. t, Jaunimo centre.

BALETAS, MUZIKA, DAILUSIS ŽODIS!
PROGRAMOJE baleto šokėjai, Violeta Karosaitė 
ir Jaunutis Puodžiūnas, smuikininkas Alf, Paukš
tys ir aktorė Elena Blandytė. Akotnp. Vi. Jaku- 
bėnas.
Bilietai gaunami: “Marginiuose”, J. Karvelio pre
kyboj, Royal Blue maisto kraut. (4359 S. Camp
bell) ir “Dainos” radijo-tel. kr. Bil. kainos $1-3.

Rengia Kultūros Fondo Valdyba
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