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AR AMERIKA LAIMES KARĄ VIETNAME

Trys iŠ 28 kubiečių pabėgėlių, kurie žvejų laivu paspruko iš diktato
riaus smarkiai kontroliuojamos salos, buvo įlaipinti į mažą laivelį.
Tie 3 kubiečiai nuplaukė prie Kolumbijos laivo Ciudad de Bucaramanga
ir paprašė, kad juos nuvežtų į JAV uostą. Kolumbijos laivas nuvežė
pabėgėlius į Brovvnsville, Tex.
(UPI)

NEW YORKAS. — Prancū
zijos užsienio reikalų ministeris
Couve de Murville užvakar pa
reiškė, jog jis esąs įsitikinęs
Jungtinės Amerikos Valstybės
negalinčios laimėti karo Vietna
me.
“Tai nėra paprastas karas,
tai ne militarinis karas — tai
reiškia karą, kuriuo gali daly
ką išspręsti pergale arba pralai
mėti,” — pasakė Couve de Mur
ville.
“Jis nėra paprastas. Šis ka
ras yra daugiau politinis ir psi
chologinis, ir šio karo tikslas
nėra sumušti priešo armijos.
“Jo tikslas yra laimėti tautą,
žmones krašte, kur kova vyks-

Couve de Murville nuomonė
ta. Todėl problemos negalima kad komunistų skilimas yra “vie
išspręsti karinėmis priemonė nas didžiausių įvykių šiame šimt
mis, bet reikėtų ją spręsti poli metyje.”
tiniu būdu.”
Prezidento Johnsono žodis
Jis kalbėjęs iš studijos Pa
MINNEAPOLIS.
Preziden
ryžiuje per Telstar.
tas Johnsonas, kalbėdamas sek
Couve de Murville pasakė, madienį Švedų dienos iškilmėse,
kad Šiaurės Atlanto sąjungos pirmą kartą atvirai perspėjo,
(Nato) struktūra atgyvenusi sa jog Jungtinės Amerikos Valsty
vo dienas. “Mes (Europoje) esa bės “pasiruošusios rizikuoti ka
me atsakingi už savo gynybą,” rą” su raudonąja Kinija piet
— pabrėžė jis. “Mes norime dau
giau tautinių armijų gynybos
reikalams.” Jis taipgi pasakė,

TRUMPAI IŠ VISUR

— Dr. Dirk U. Stikker, Šiau
rės Atlanto sąjungos (Nato)
generalinis sekretorius, užvakar
skaičius
atvyko į Bonną atsisveikinti su
VVASHINGTON, D. C. — Be-» Vakarų Vokietijos vadais. Jis
darbių skaičius Jungtinėse A- apleidžia šį savo postą liepos
merikos Valstybėse š. m. gegu gale.
žės mėnesį krito iki 5.1 proc.,
— Britanija, Kanada, Thaio tai yra žemiausias lygis per laiidas, Jungtinės Amerikos Vai
pastaruosius ketverius metus. stybės, Prancūzija pasiūlė ko

Krito bedarbių

Lietuvių Kongreso žodis Lietuvai
Amerikos Lietuvių Kongre
sas, susirinkęs Washingtone,
JAV sostinėje, 1964 m. birželio
26 - 28 dienomis, pagyvinti Lie
tuvos laisvinimo veiklai, sude
rinti visoms pastangoms ir ieš
koti naujų būdų bei priemonių
kovoti už Lietuvos laisvę, nuo
širdžiai broliškai sveikina visą
lietuvių tautą, velkančią žiau
rios komunistinės priespaudos
jungą.
Kongreso dalyviai giliai iš
gyveno tas skriaudas, pažemi
nimus ir terorą, kurį jums ten
ka nešti. Mes nei minutės ne
užmirštame šio skaudaus mūsų
tautos likimo. Jūsų vargai ne
atleidžia mus nuo įvairios veik
los.
Kongresas pasiuntė sveikini
mą JAV prezidentui J. B. Johnsonui, išdėstydamas savo pagei
davimus Lietuvos laisvinimui.
Jis pasiuntė sveikinimą valsty
bės sekretoriui Rusk, dėkoda
mas už jo nedvejojantį mūsų
reikalų supratimą.
Kongresas vyksta kartu su
daugybe JAV kongresmanų, se
natorių ir atskilų valstybių gu
bernatorių, kurie dalyvauja sa
vo sveikinimais ir pažadais.
JAV kongreso pirmininkas
John M. McCormack, senas lie
tuvių tautos bičiulis, sveikinda
mas mūsų kongresą, sako: “Jo-

ma grupė ar svetima valdžia
neturi teisės nurašyti ar nukal
bėti kitos tautos teisės, neleidu
si pirmiau pasisakyti pačiai tau
tai.” Jis prideda žodį, tiesiogi
niai taikomą jums, Lietuvos lie
tuviai, kuris gal geriau negu
mūsų žodžiai, paliudys jums mū
sų veiklą: “Lietuvos žmonės tu
ri žinoti, kad jų tautiečiai visa
me pasaulyje ir mes čia Ame
rikoje, nesame užmiršę savo pa
reigos.’’
(Pažymėtinas yra šis Ameri
kos Kongreso pirmininko žodis
“mes”, nes pasak bostoniečių
lietuvių, pirmininkas McCor
mack jiems yra savas, net susi
giminiavęs su lietuviais).
Dar įspūdingesniais žodžiais
kongresą sveikina JAV didvy
ris, buvęs prezidentas D. Eisenhovveris. Jis Lietuvių Kongreso
dalyviams pasako, ką jų veikla
reiškia Amerikai: “Jūs čia esa
te susirinkę priminti mums gru
bią lietuvių tautos agresiją, ir
daugelį vėlesnių komunistinės
priespaudos žiaurybių Lietuvo
je, kurios yra sukėlusios neįti
kimai daug skausmo, netiesos,
ir žudynių, negirdėtų visame
laisvajame pasaulyje. ...Jūs čia
šiandien
siunčiate pasauliui
skaudų jūsų tėvynės žmonių
verksmą.” Iš savo pusės, buvęs
prezidentas pažada, kad “Ame-

KALENDORIUS

Birželio 30 d.: šv. Povilas.
Liepos 1 d.: Švč. Jėzaus Krau
jo diena, Gendrutis.
ORAS

Rumunijos vadai

vizituos Prancūziją

PARYŽIUS. — Premjeras
lon - Gheorghe Maurer vado
vaus Rumunijos
delegacijai
Prancūzijoje. Ši rumunų delega
cija atvyks į Paryžių liepos 26
d. Tos delegacijos kelionės tiks
las: pasitarti su prancūzų pa
reigūnais prekybiniais ir politi
niais klausimais.
Kelionė atliekama tuo metu,
prezidentą Johnsoną, kad jis ga- kai tarp Maskvos ir Bukarešto
li Jungtines Amerikos Valstybes atsirado plyšys dėl ekonominės
įvelti į karą pietryčių Azijoje. politikos.
— Jungtinių Tautų kariniai
daliniai šiandien apleidžia Kon
Mirė žurnalistas
gą, kuriame išbuvo ketverius
metus.
Stasys Vainoras
— JAV teisingumo sekreto
CHICAGO, III. — Žinomas
rius Kennedy vakar Lenkijoje
pareiškė, kad jo brolį John F. žurnalistas, knygų vertėjas Sta
Kennedy nužudęs atskiras as sys Vainoras mirė vakar Šv.
muo, nusiteikęs prieš visuome Kryžiaus ligoninėje po susikom
ninę santvarką, o ne kokia tai plikavusios operacijos. Turėjo
organizuota gengė.
apie 50 m. amžiaus. Ilgą laiką
bendradarbiavo mūsų spaudoje,
—o—
gi Amerikoje redagavo “Naujie
Raudonosios Kinijos
nų” dienoraščio pirmą puslapį.
protestas Indijai
Velionis mokėjo keletą kalbų.
TOKIO. — Komunistų valdo Yra išvertęs eilę knygų, tarp'
ma Kinija vakar pranešė, jog jų ir Nobelio premijos laurea
ji formaliai protestavo Indijai to Paer Lagerkvisto “Barabą.”
prieš indų parlamentarų delega
cijos vizitą pas nacionalinės Ki
nijos vyriausybę Formozoje.
Be Romos hierarchijos Europa
Pasak Naujos Kinijos žinių tikriausiai jau būtų tapusi despotų
agentūros, protestas įteiktas In grobis, nuolatinių grumtynių are
na ar gal net viena iš mongoliš
dijos charge d’affaires Pekine kųjų dykumų.
birželio 26 d.
— Herder

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Adlai Stevensono (demokrato) draugai įsitikinę, jog
jis kandidatuosiąs iš New Yor
ko į JAV senatą, jei jis nebus
nominuotas į viceprezidentus.
— Manuel Enriąue Tavares
Espaillat pasitraukė iš Dominin
konų Respublikos valdančio
triumvirato. Jis pasitraukė iš
valdžios dėl asmeniškų priežas
čių.
— Buvęs JAV ambasadorius
Pietų Vietname Henry Cabot
Lodge vakar iš Saigono grįžo
į Washingtoną. Jis pateikė pre
zidentui Johnsonui, Valstybės
sekretoriui Ruskui, gynybos
sekretoriui McNamarai ir nau
jam JAV ambasadoriui P. Viet
name Taylorui pranešimus apie
padėtį Vietname.
— Senatorius Wayne Morse
(D., Ore.) užvakar kritikavo

rikos sąžinė nenurims, kol pa
vergtos tautos nebus išlaisvin
tos.” Ir, baigdamas savo svei
kinimą buvęs prezidentas krei
piasi į Chruščiovą, primindamas
jam, kad, jei jis nori prašalinti
iš pasaulio karą, tai “savo nuo
širdumą tegul parodo leisdamas
Pabaltijo tautoms laisvai apsis
pręsti.”
Šios kelios įžymiųjų amerikie
čių sveikinimų kongresui ištrau
kos geriau negu mūsų pačių žo
džiai tepaliudija jums, mieli bro
liai ir sesės Lietuvoje, ne tik
mūsų pastangas ir viltis, bet ir
mūsų draugų nusiteikimus bei
pasiryžimus, kad lietuvių tautai
vėl nušvistų nepriklausomybės
ir laisvės saulė.
Kongresas, baigdamas savo
darbus, meldėsi paminklinėje
JAV šventovėje, kurioje šiuo
metu yra įrengiama didelė Amerikos lietuvių koplyčia, pra
šydami Dievo jums ištvermės,
kantrybės ir greito visų jūsų
ir mūsų vilčių išsipildymo.

RINKIMAI

BONNA. — šių metų liepos
Oro biuras praneša; Chicago 1 d. Vakarų Vokietijos parla
je ir jos apylinkėje šiandien — mentas Berlyne rinks federalinį
apie 90 laipsnių.
prezidentą. Dabartiniam prezi
Saulė teka 5:19, leidžias 8:29. dentui Luebkei perrinkimas už-

“Vietname esame įsipareigoję
žiaurioje kovoje, kad pagelbėtumėm draugui. Mes pagelbėsim
ryčių Azijai išgelbėti.
jiems (vietnamiečiams) išlaiky
Neminėdamas komunistų val
ti laisvę, duosime patarimų ir
domos Kinijos vardo, Johnso
pagalbą.’’
nas aiškiai davė suprasti, ką jis
turi galvoje, kalbėdamas 100,
Vėl rašoma apie
000 Minnesotos gyventojų Šve
galimą Vengrijos
dų dienoje.
“Šiandien, kaip ir visuomet,”
ir Vatikano sutartį
— pabrėžė Johnsonas, — “jei
tauta nori išlaikyti savo laisvę, CLEVELANDAS, Ohio. — Vo
ji privalo rizikuoti karu. Kai kiečių Katalikų žinių agentūra
bus reikalas, mes rizikuosime... (KNA) paskelbė, kad pirmoji
komunistų valdomos valstybės
sutartis su Vatikanu sutvarky
sianti Bažnyčios administraciją
ir vyskupų pareigas (funkcijas)
— Buvęs Katangos (Konge) Vengrijoje.
prezidentas Tshombe, išbuvęs
KNA sako, kad toji sutartis
metus Europoje, grįžo į Leopold nebūsianti kardinolo ir Vengri
ville, Konge. Jis numatomas jos primo J. Mindszenty, kuris
nauju kongiečių premjeru.
nuo 1956 metų yra JAV pasiun
tinybės globoje. Taip pat toji
sutartis nespręs valstybės am
VIZITAS
nestuotų (1963) m.) vyskupų
LONDONAS. — Jungtinių reliokacijos (perkėlimo). Esą
Tautų generalinis sekretorius U Vengrijos režimas norįs priimti
Thant, vizituos Sovietų Rusiją Vatikano pasiūlymus dėl diece
sekantį mėnesį. Tai pranešė so zijos valdytojų skyrimo ir dėl
vienuolijų ordenų veiklos ateityvietų žinių agentūra TassPasak Tass pranešimo,
U je.
Diplomatiniai pokalbiai tarp
Thant Rusiją vizituos'‘liepos 28
- 31 d.d., sovietų vyriausybei jį Šv. Sosto ir Vengrijos komunis
tinės vyriausybės galį netru
pakvietus.
U Thant lankėsi Maskvoje kus atnešti vaisių — oficialios
praėjusį rugpiūtį pasirašyti tri sutarties pasirašymo (iš ‘'The
jų kraštų atominių bandymų už Catholic Universe Bulletin’’ Cle
veland 1964.VI.26 d.).
draudimo sutartį.

Šiuo metu bedarbių Jungtinės
Amerikos Valstybės turi 3,600,
000. Atseit, '300,000 mažiau, ne
gu jos turėjo šių metų balan
džio mėnesį. Įdarbintų žmonių
skaičius pasiekė rekordą: 71
milijoną. Vyriausybė ir demo
kratų partija mano, kad tai
parėję nuo pajamų mokesčių su
mažinimo.

munistams paliaubas Laose,
prieš pradedant raudoniesiems
didesnius užpuolimus.

— Indijos premjeras Shastrė
susirgo ir jam reikia mėnesį po
ilsio.

— Visi trys civilių teisių tar
nautojai, dingę Mississippi val
stijoje, esą jau mirę.

Kaip dabar yra pavergtoje Lietuvoje
Pasakoja naujai pasiekę Vakarus
(Tęsinys iš vakar dienos)
Maištai Kaune
sę, taip pat Pivonijos miške
Politiniai kaliniai ten negali prie Ukmergės, o ir žemaitijo
Tais metais, kai vengrai bu
gauti siuntinių. Varomi dirbti je. Tos vietos saugomos su šu
vo
sukilę (1956 m.), tada labai
į miškus. Anksčiau kaliniai dar nimis ir nieko neįleidžiama.
daug lietuvių susirinko Vėlinė
galėjo lisvelėj pasodint daržo
Tikinčiųjų grumtynės
se į Kauno kapines. Žmonės šau
vių, bet dabar atėmė tą teisę.
ateistinėse paskaitose
kė: “šalin komunistai!” Žmo
Duoda valgyt košės, skurdžios
Į ateistines paskaitas sueina nės su trispalve vėliava išėjo į
sriubos, kurioj'* kartais užtinki daug tikinčiųjų, kad užimtų vie
gatvę, šaukdami: “Lietuvai lais
kokią žuvies galvą. Ypatingai tas ir paskiau sukirstų kalbėto
vės, šalin rusai!” Milicija atima
sunku kaliniams, kurie jau ne jus.
vėliavą, lietuviai naują iškelia.
tekę dantų. Yra dantų felčeris,
Po apsireiškimo, į Skemonis Mušė šautuvų buožėmis, bizū
bet neturi medžiagų. Kaliniai nusiuntė ekskunigą Ragauską.
nais. Žmonės giedojo giesmes,
prašo iš Lietuvos nusiųsti, bet Suvarė, sukvietė daug žmonių.
dainas. Milicija už plaukų tem
tai labai sunku, nes tų dalykų Kai pradėjo visa žmonių salė
pė lietuvius į enkavedė maši
negalima vaistinėse nupirkti. rėkti prieš jį, turėjo greit išsi
nas. Mušė enkavedistai, nežiū
Slapti sovietų kariniai įrengimai nešdinti.
rėdami ar moteris, ar mergaitė.
Lietuvoje
Jei atidarytų sieną,
Minia, šaukdama “šalin ru
Sovietai dabar daro nemažas
užsikimštų keliai į vakarus
sai, Lietuvai laisvės!” ėjo ligi
pastangas Lietuvos žmones nu
Lietuvos žmonės gauna komu Saugumo rūmų. Pralaužė sau
statyti prieš Amerikos lietuvius. nistinius laikraščius kaip “Vil gumiečių ir milicijos užtvaras
Kartais net verčia susirašinė- nį” ir labai piktinasi Mizara, ir už Įgulos bažnyčios priėjo iki
jant laišką ką nors išprovokuo Joniku, Bimba, Margeriu. Sako, miesto teatro, kur atrado ka
ti, kad paskiau savo tikslams tegu jie atvažiuoja keletui me riuomenės gretas, su prieky iš
panaudotų.
tų į Lietuvą. Pasikeistų iš pa statyta ginklų užtvara. Tada
Lietuvoje ir kitur Sovietai y- grindų. Jeigu atidarytų sieną į ietuviai turėjo sklaidytis. Nors
ra įrengę slaptus karinius į- vakarus, užsikimštų keliai iš šalta, namuose buvusieji langus
rengimus. Pvz. Palangoj nuo vy- vykstančiais, taip visi nepaten- atidarę stebėjo. Tikra revoliuci
rų paplūdimio į Klaipėdos pu- kinti dabartiniu režimu.
ja. Dalis žmonių pasuko į Karo

muziejų, bet ir čia rado kariuo
menės gretas.
Tai buvo pirmomis Vėlinė
mis po vengrų sukilimo.
Trispalvė Kauno kapinėse
Kauno kapinėse esantį nepri
klausomybės paminklą aptvėrė
nepaprastai aukšta tvora. Se
kančiose Vėlinėse atėjusieji tvo
rą išdraskė, iškėlė vėliavą ir
apstatė žvakėmis. Čia daug tal
kino vaikai, kuriems ne taip
pavojingas areštas. Jie statė
žmonių atnešamas žvakes; jie
iškėlė vėliavą prie Dariaus-Gi
rėno paminklo. Kai vėliava su
plevėsuoja, žmonės tada tik plūs
ta būriais — pamatyt trispal
vę.
Nuo Vengrijos laikų Vėlinė
se Kauno kapinėse jau budėda
vo rusų kariuomenė, kurios va
dai gražiuoju prašydavo žmo
nes skirstytis.
Buldozeriais sunaikino
savanoriams paminklą
Pagaliau kartą nakčia atva
žiavo su buldozeriais, trakto
riais, nuvertė karių paminklą ir
viską sunaikino, o dabar ten su
darytas miesto sodas. Tačiau į
jį daugiausia tik rusai eina, lie
tuviai vengia.
(Nukelta į 4 psl.)

Parašiutininkų daliniai

milicijoje
VARŠUVA — Iš Varšuvos
pranešta, kad Urodano (buv.
Breslau) mieste veikiančioje mi
licijoje sudaryta pirmoji para
šiutininkų grupė. Kiekviena to
kia parašiutininkų grupė turi 25
vyrus. Kiekvienas milicinikas
prieš įstodamas į grupę turi bū
ti atlikęs 20 šuolių iš lėktuvo.
Dabar tik nusiskundžiama lėk
tuvų trūkumu.

tikrintas, nes Vokietijos social
demokratų partijos vadų kon
ferencija dviem trečdaliais bal
— Virš Bermudos susidūrė
sų nutarę balsuoti už krikščio
du
lėktuvai pratimų metu. Keli
Jurininkui pagelbsti pulkijai — Mississippi valstijospolicija ir JAV jūrininkai apžiūri apylinkę, kur buvo
nių demokratų kandidatą Lueb sudegintas
lakūnai
išgelbėti, bet yra ir žu
trijų dingusių civilių teisių tarnautojų automobilis. Dingo Andrew Goodman, 20 metų,
ke.
New York; Mickey Schvverner, 24 metų, Brooklyn, ir James Chaney, 21 metų, negras iš Meridian, Mimu' vusių.

Z
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VĖL VIENA LIETUVIŠKA
ŠEIMA

programa, galimybė pasižmonė
ti, sutikti pažįstamus iš toles
nių vietų, lietuviškų valgių bu
Danutė Gustaitė ir Donatas fetas, ir proga pasišokti.
Januta moterystės sakramentą
Didžiulės Breakfast klubo pa
priėmė birželio 13 d. Šv. Kazi talpos buvo perpildytos. Deja,
miero parapijos bažnyčioje. Mi vienuoliktoji Lietuvių diena šio
šias laikė ir jaunavedžiams pa se patalpose, skendinčiose gra
laimos pamokslą pasakė klebo žiame sode, bus čia ir paskuti
nas kun. J. Kučingis. Giedojo nė. Puošnusis klubas parduotas,
Šv. Kazimiero parapijos choras, bus nugriautas, ir toje vietoje
diriguojamas muziko Br. Bud atsiras prekyvietė su plačiais
riūno, solistai Birutė Dabšienė automobiliams statyti esfaltais.
ir Rimtautas Dabšys.
Taip vis šlykščiau žalojamos
Danutė Gustaitė yra Šv. Ka gražiosios miesto parkų pobū
zimiero parapijos choro narė. džio vietovės. Tačiau, atsisvei
Keletą metų buvo Los Angeles kindami su šia lietuviams įpras
skaučių Palangos tunto tunti ta savo pramogų vieta, lietuviai
ninkė. Tautinius šokius šoko patyrę iš kun. klebono J. Ku
“Žilvičio” ratelyje. Birželio 11 d. čingio, kad kita, dvyliktoji Lie
Danutė Gustaitė baigė Pietinės tuvių diena, pramatyta sureng
Californijos universitete vaisti ti Gnffith Parko Graikų teatre,
ninkų mokyklą, gaudama far garsėjančiame ne tik Californimacijos daktarės laipsnį.
V'"*? „v .y. .
Donatas Januta studijas pra
dėjo Illinois universitete Chica
goje. šį pavasarį Californijos
universitete, Berkeley mieste
(prie San Francisco) baigė elektronikos studijas, gaudamas
inžinieriaus diplomą. Californi
jos valstybės šen. Thomas M.
Rees, iš universiteto rektoriaus
sužinojęs, jog Donatas Januta
universitetą baigė labai gerais
pažymiais, atsiuntė jo tėvams
į Los Angeles ir jaunajam in
žinieriui sveikinimo raštą. Stu
dentaudamas Donatas Januta
veikė Studentų sąjungos skyriu
je, vadovavo Lituanus žurnalo
vajui, priklausė skautams aka
demikams ir šoko tautinius šo
Danutė (Gustaitytė) ir Donatas
kius “Žilvičio” grupėje.
Nuotr. L. Kančausko
Jaunųjų Danutės ir Donato Janutai.
Janutų vestuvių vaišės buvo
Tautiniuose namuose.
Svečių joje, bet visoje Amerikoje, savo
dauguma buvo losangeliečiai lie scenos pastatymais.
Šių metų Lietuvių diena turė
tuviai jaunesniosios kartos aka
jo čikagiškį baritoną Algirdą
demikai.
Brazį. Su juo gastrolėmis pra
dėjo ir baigės Lietuvių dienų
PUOTA JUROS DUGNE
parengimai Breakfast klube.
lit BALTIJOS VEJAI
Kartu buvo Los Angeles sopra
“Jums, prie Ramiojo vande nas Florenpija Korsakaitė ir pa
nyno gyvenantiems, gal bus ma rapijos choras, vadovaujamas
lonu išgirsti Baltijos Vejų at muz. B. Budriūno.
Šventės programoje buvo lie
pūstą brangiosios Lietuvos ai
dą, jos upių tykų čiurlenimą, tuvių ir kitų tautų kompozito
Baltijos bangų ošimą,” — gir rių kūriniai.
Buvęs Metropolitan operos
dėjosi prieš programą Jūrų
skautų baliuje, įvykusiame bir solistas A. Brazis pasirodė su
želio 20 d. Tautinių namų sa imponuojančia jėga, kūrybingai
lėje Los Angeles, Californijoje. interpretuodamas dainuojamus
kūrinius, su puikia scenine iš
Susirinkę buvo gal tik pora
vaizda. Publikos aplodismentai
šimtų svečių, bet labai jauki
vertė svečią daug kartų išeiti
nuotaika,
puikios lietuviškos
scenon, ir bisui pridėti daugiau
vaišės, trumpa, bet patraukli
dainų.
programa.
F. Korsakaitė, neseniai daina
Los Angeles Jūrų skautai y- vusi Los Angeles privačioje ora kūrybingas ir gyvas lietuviš peroje, buvo gera ir savo solo
kasis vienetas, pasižymįs dideliu numeriuose ir duetuose su sve
vadų ir jaunesniųjų bei jauniau čiu. Solistė labai mėgiama pub
šių sugyvenimu, broliška savi likos, ji turėjo kelis kartus pa
garba. Šį gražų balių, pavadin sirodyti ir su priedais, išreika
tą ‘ ‘Puota jūros dugne”, atidarė lautais bisui aplodismentais.
ir programą pravedė vyriausias
Choro pasirodymas, kaip vi
jūrų skautų vadas šiame mies sada buvo rūpestingai pareng
te — A. Raulinaitis. Meninę tas ir praturtintas ypatingai į(muzikinę) programą išpildė domiai. Tai buvo įžanga ir pir
solistės I. Mažeikaitė ir Dam masis choras iš B. Budriūno ne
brauskaitė, padainuodamos po seniai užbaigtos rašyti “Kanta
vieną solo ir vieną duetą, akom tos tėviškės namams”, kurią
panuojant muz. Broniui Budriū- kompozitorius parašė suvažiavi
nui, jų mokytojui. Jaunieji jū mo programai (B. Brazdžionio
rų skautai — Bebrai — pasi žodžiai).
rodė su instrumentaline muzi
ka. Keturių berniukų ansamb
liui (Saulius Gudauskas, Gedi
minas Gudauskas, Raimundas
Čiurlionis, Arimantas Arbas) va
dovavo ir juos muzikiniai paruo
šė muz. Giedrė Gudauskienė. Jie
išpildė tris dainas. Taip pat, jau
nas jaunųjų ansamblis, su va
dove G. Gudauskiene, gražiai
visą vakarą griežė šokiams. An
samblis šiam vakarui buvo pa
sivadinęs Baltijos vėjais. A. B.

Subscription ratas: *14.00 per year in Chicago, Cicero and Foreigu
*12.08 per year outside of Chicago and in Canadt

F r e n a m e r z t a:
Metras įf, metų
Chicagoj, Cicero ir užsienyje *14.00
*7.50
JAV ir Kanadoj
*12.00
*6.50

Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos klebonas kun. J. Kučingis dėkoja solistui Alg. Braziui ir komp.
Br. Budriūno vadovaujamam chorui už puikų koncertą bei gausiai publikai už dalyvavimą metinėje
Lietuvių dienoje.
Nuotr. L. Kančausko

Apie ištisinį kantatos įspūdį
negalima kalbėti, nes visa kan
tata pirmą kartą tegali būti
išpildyta suvažiavime. Įžanga
ir pirmasis choras buvo publi
kos priimti su dideliu susidomė
jimu ir atlyginti smarkiais plo
jimais.

Chorui akompanavo Raimon
da Apeikytė, solistams — B.
Lockwood.

e Redakcija dirba kasdien
8:30 — 5:30,
šeštadieniais
8:30 — 12:0).

• Administracija dirba ka»
dien 8:30 — 0:00, šeštadie
— 8:80 — 12:00.

Programos pranešėja buvo
dr. Elena Tumienė, savo įtar
GYDYTOJA IR CHIRURG®
piais ir apibūdinimais progra
*150 So. Damen Avenae
VAIKU LIGOS
2656 West 68rd Street
Valandos: 1-9 p. p.,
mos numeriams, praturtinusi
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt.
lžskyrus trečiadieni.
MŪSŲ KOLONIJOSE
programą, suteikdama visai
uo 11 Iki 1 v. lr nuo 4 Iki T v. v.
Sežtadlenlals 10-6 v. p. p.
VALYMAS
ettad. nuo 1 Iki 4 vai.
šventės programai gilesnę pras
OL 4-1411
M. ofiso PO 7-6060, res. GA 8-7278
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI
mę, jautresnį priėmimą. Prane Waterbury, Conn.
DR. AL. RAČKUS
valomi. Kambariai plaunami ir
šėjos talka programai yra tik
DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
dažomi.
J. RUDIS
rai didžios vertės.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4807 So. Kedzie Avenne
Baigė mokslus
Tel. CLiffside 4-1050
(Kampas Kedzie Ir Archer)
*844 Weet 68rd Street
Šventėje dalyvavo ir tarė
VAL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak
Jonė G. Brazauskaitė sėkmin
Treč. Ir sekmad. tik susitarus
Vai.; kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
trumpus sveikinimus lietuviams gai baigė keturių metų studijas
Iki 8 vai. Trečiad lr *e*t. uždaryta.
keli aukštieji miesto pareigūnai, Barnard kolegijoj ir įsigijo ba
DR, ZIGMAS RUDAITIS
Telefonas: GRovehiU 6-1595
miesto burmistro atstovas ir kt. kalauro laipsnį Columbia uni
P. ŠILEIKIS, 0. P.
SPEC. ORTHOPEDINfiS LIGOS
2745 VVest 69th Street
Ortopedas, Protezistas
DR. ALDONA JUŠKA
Aparatai-Protezai. Med. ban
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę
Dėkodamas dviejų tūkstančių versitete. Jonė nuo pradžios mo
AKIŲ
LIGŲ
SPECIALIST®
g
datai.
Spee.
pagalba
koloms
VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt.
svečių būriui, tikrasis šventės kyklos pastoviai išsilaikė gar
»/
(Arch (bipports) lr t t
PRITAIKO AKINIUS
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v.
>RTHOPEDIJOH
TEHCNIKOS
LAB.
bės
sąraše.
Todėl
ir
savo
stu

šeštad. nuo 2-4.
Trečiadieniais
ir
šeimininkas kun. klebonas Jo
2422 West Marąuette Road
▼ai. 9-4 tr •-• ReStad. 9-1.
8—12 lr 7—9 v. v. pagal kitu laiku susitarus telefonu.
nas Kučingis, pažymėjo, kad dijas baigė kaip Columbia uni 2859 W. «*rd SL, Ghicago 29, OL Valandos:
Telef.
REpublic
7-2290.
susitarime, lAskyrus trečiadienius, uiAtostogose iki liepos 27 d.
daryta.
parapija jungia visus, suvesda- versiteto stipendininkė. Studi
Tel. PRospeet 6-5084
javo
svetimas
kalbas
su
pagrin
ma lietuvius po vienu stogu, ir
Oftoo PR 6-1795.
Res. TR 3-0281 DR, ANT, RUDOKAS, Opt
tuo greta religinės prasmės, tei diniu vokiečių kalbos kursu. Po
Tikrins akis ir pritaiko akinius.
DR.
ALG.
KAVALIŪNAS
DR. ANNA BALIUNAS
k®*čl» stiklus Ir ršmos
kia didžiulį poveikį ir tautiniam vasaros poilsio ji rengiasi siek
VIDAUS
IR
KRAUJO
LIGOS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
4455 S. California Avė., YA7-7381
ti magistro laipsnio tame pa
išsilaikymui.
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; treč.
GERKLES LIGOS
2300 West Slst Street
universitete, politinių
uždara; tekt. nuo 10 v. r.lkl 1 po
PRITAIKO AKINIUS
Šokiai ir bufetas dar ilgam čiame
Oakley Medical Arts
piet
2858 West 63rd Street
Pirm., antr, ketvirt. Ir penkt. nuo
užlaikė tą gausybę lietuviškos mokslų srity.
VaL: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 ▼.
2
—
4
ir
6
—
9
lr
pagal
susitarimą.
Rea. tel. PR 6-6780
— Indris Gureckas sėkmingai vak. čečtadlenlala 10—1 vai. Trečia
visuomenės smagiose klubo padieni
uždaryta.
Ligoniai
priimami
baigė biologijos studijas Connec susitarus.
DR. L SEIBUTIS
Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381
Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Inkstu, pflslčs ir šlapumo taku
tieut universitete įgydamas B.
Res. telef. VVAlbrook 5-5076
chirurgija
DR. F. V. KAUNAS
S. laipsnį. Indris nežada tuo
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Went
Res. HE 6-1670
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 71st St. (7t-os Ir Campbell Avenue
tenkintis. Dar šį rudenį rengia
kampas), tel. 776-2889 ; 30 N. Michi
DR.
K.
G.
BALUKAS
si išvykti Vokietijon studijuo
1407 So. 49th Court, Cicero
gan avė. Suite 808, tel. CE 6-7764.
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
Valandos pagal susitarimą
Kasdien
10-12
lr
4-7.
Treč.
lr
Že6ti mediciną.
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA
tad tik susitarus.
— Aukšt. mokyklas baigė: 6449 So. Pnlaski Rd. (Orawford
DR. J. J. SIMONAITIS
Regina Vaitkutė, Jonas Liutkus, Medical Building) TeL LU 5-6446
Tel. REliance 5-1811
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ligonius pagal susitarimą.
Vytautas Marunas, Vytas Ma JeiPriima
Adresas 4255 VV. 63rd Street
neatsiliepia skambinti MI 8-0004 DR. WALTER J. KIRSTUK
Ofiso tel. REUance 5-4410
tonis ir Romas Šiugžda. Malonu
(Lietuvis gydytojas)
Res. tel. GRovehiU 6-0617
Ofisas 8148 West 68rd Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čia pabrėžti, kad šie jaunuoliai
Tel-: PRospeet 8-1717
Valandos: 1-8 p. m. Ir 8-8 p. m.
8925 VVest 59th Street
8241
Weet
66th
Penkt tik 1-8 p. p.
aktyvūs skautai, tautinių šokių
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad lr
TeL: REpublic 7-7868
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.
penkt nuo 12—4 p. p., 6:30-8-80
šokėjai. Visi jau priimti į įvai
DR. S. BIEŽIS
vai. vak. šeštad. 12-4 vai., trečiad.
Offiso telef. CLiffside 4-2806
uždaryta.
rias kolegijas ir rengiasi toli
Resid. telef. VVAlbrook 5-8006
CHIRURGAS
Kaadiea nuo 1 iki S; treč. Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4156
mesnėms studijoms.
M. M.

fla

Antrad. ir penkt. vakarais
8.

Solistų Flor. Korsakaitės ir Alg.
Brazio duetas Los Angeles Šv.
Kazimiero parapijos Lietuvių die
noje.
Nuotr. L. Kančausko

talpose, deja, jau paskutinei
čia šventei.
Šventėje įvykusi Jurgio šapkaus paveikslų paroda turėjo
neabejotiną pasisekimą, nes
daug paveikslų buvo parduota.
Koresp.
TRUMPAI

— JAV LB Vakarų apygar
dos valdyba pareigomis pasis
kirstė taip; K. Liaudanskas —
pirm., J. Kojelis ir S. C. Skirman — vieepirm., A. Skirius —
sekret

If. Medžiukas — ižd.

IŠLIKO GYVAS 23 DIENAS
PO SNIEGU,

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. lfith Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 6—8 vai. vak.,

2801 VVest OSrd Streeet
Sovietų sąjungoje žiemą bu
lžskyrua trečiadienius.
Kampas 68-člos lr California
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet
nuo 6—8 vai. vak,
vo toks atsitikimas: iš Gardi Vai. kasdien
Bečt. 1—« vaL
no apylinkės kilęs darbininkas rrsčlad. Ir kitu laiku pagal sntArtJ
DR. IRENA KURAS
Ofiso telef. 476-4642
Mečnik įsibrovė į garažą ir ėmė
GYDYTOJA IR CHIRURG®
KŪDIKIŲ IR VAIKO LIGŲ
grobti kai kuriuos dalykus,
SPECIALISTfi
DR. C. K. BOBELIS
pastebėjo kitas darbininkas —
MEDICAL BUILDING
9156 South Western Avenne
Garotkin. Vagis trenkė Gorot- Inkstų ir ilapumo
Pirmad., antrad., ketv. lr penktad.
Tel. 695-0533
nuo
11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo
kinui plyta į galvą ir, manyda
425 No. Liberty
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
mas, kad jis užmuštas, pakasė
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11
Route 25, Elgin,
vai. ryto Iki 8 vai. p. p.
sniego pusnyje. Dingus GorotValandoa pagal susitarimų
Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tei. 236-2916.
kinui, pradėta jo ieškoti. Pras M. ofiso HE 4-5846, rea HE 4-8624
linkus 23 dienoms buvo suras
DR. PETER T. BRAZIS
DR. MARIJA LINAS
tas sniege. Nugabentas į ligoni GYDYTOJAS IR CHIRURGAS AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
nę, dideliam gydytojų nustebi
2484 Weet 71st Street
2817 VVest 71st Street
mui, pavyko jį atgaivinti. Pa Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-6,
Telefonas
HEmlock 6-3545
antr., penkt. 1-8, treč. Ir Mt. tik
skiau prieš vagį liudijo ‘lavo susitarus.
(OFISO IR REZ.)
nas”, kuris išbuvo 23 dienas rel. ofiso HE 4-6758; Rea HI B-A225
Valandos pagal susitarimu
palaidotas sniege. Apie tai Pra"
DR. S. Ir M. BUDRYS
DR. A. MACIŪNAS
Reuterio agentūra,
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
CHIRURGAS

2751 Weet 51st Street

2858 VVest 6Srd Street
Tel. — PRospeet 8-7773

Bendra praktika Ir Alergija)
Valandoa:
pirm., antr., ketvirt. 1-9
vai.,
ponkt 10 v. r. Iki 9 v. v., Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p.,
SeStad. 10 v. r. Iki 1 p, p. Ligonius antrad. Ir penktad. 6-8 v. v.
priima pagal susitarimą.
Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801
reL ofiso 785-4477; Rea PR 8-6660

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURG®
SPECIALYBfi — NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS
CRAVFORD MEDICAL BUDO.
6449 So. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą.

DR. J. MEŠKAUSKAS

«f Onulr

Balzekas Motor Sales, Ine
4030 Archer Avenue, Telef.: Vlrginia 7-1515

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH - Valiant — BARACUDA
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintom kainom. Galima pirkti be pinigų.
Didžiausia ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGOS

2454 Weet 71rt Street

Ofisas b rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospeet 8-1228 ar PR 8-5571
Ofiso vai.:
Pirm., antr., treč. It
penkt. nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 Iki I
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu lai
ku — pagal susitarimą.
Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6105

OR. V. P. TUMASOHIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
Prlimtn6ja ligonius tik susitarus.
Vai, 2—4 p. p. Ir 6—-8 p. p.
Treč. Ir šešt uždaryta
Atostogose Iki liepos 2 d.

Telefonas — GRovehiU 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2524 VVest 69th Street
AK USERIJ A lr MOTEBU
LTGOS
VALANDOS; 1 iki 4 lr 8 Iki 8 v. y,
Šeštadienlas 1 Iki 4 vak
Trečiadieniais uždaryta

Spedalybč:

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG®
6248 Sonth Kedzie Avenae
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.
šeštad. nuo 2 Iki 4v Treč. lr sekm.
tik skubiais atvejais lr susltarua

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-8150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
*107 VV. 71st St.
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. lr 7 lr 8 v. v.
Treč. lr šeštad. pagal sutarti

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600

DR. C. K. PAULIS

Spedalybč akušerija Ir moterų Ilgos DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS

(71-os lr Campbell Avė. kampas)
VaL: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak.
SeSt. 12—8 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

BENDRA PRAKTIKA lr MOTERŲ
LIGOS

DR. ONA VAŠKEVIČIUS

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

RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Tel. PRospeet 6-0400

6132 S. Wedrie Avė., VVA 5-2670 10748 S. Michigan, Chicago 28, Hl.
Telef. ofiso: Pnllman 5-6766
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
Namu: Beverly 8-8046
atsiliepia skambinti MI 3-0001
Prlšm. vai.: kasdien 8-8 v y., šešt
HE 4-1414, Rea

Bendra praktika Ir specialiai
_ ,
chlrurgHa
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 U
•—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą.
gečtadlenlas nuo 9
v. Iki 6 v. v.

Specialybe — vidaus Ilgos

JULIA MONSTAVIČIUS
W. M. EISIN-EISINAS DR.
GYDYTOJA IR CHIRURGE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4644 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rea GI 8-0878

MKUttr-ę «•«<•»

Birželio 21 d. Šv. Kazimiero
parapija surengė vienuoliktąją
Lietuvių dieną. Tokios šventės
pradėta rengti 1953 m., ir jas
atlankė apie 25,000 svečių. Į
parapijos Lietuvių dieną lietu
vius sutraukia įdomioji šventės

1 mčn
*1.75
$1.50

S. C. Skirman yra San Francis imiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimii
TAISOME
co apylinkės valdybos narys.
RADIJUS
& TELEVIZIJAS
— Vaikų vasaros aikštelę lan
Teisingai lr pigiai
ko virš 30 lietuviukų. Nauji lan
Tel. RE 7-8818
DR. A. GARUNAS
kytojai prisijungti dar gali. Aik 4832 W.J 14&tll TSt. RADIO-TV
Cicero, Hl.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
DR. ALBINA PRUNSKIS
Tel. 803-4666
štelė veikia kiekvieną antradie
VIDAUS IK VAIKŲ UGOA
GYDYTOJA IR CHIRUP.G®
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII
2787 West 71st Street
nį Šv. Kazimiero parapijos pa
Ofisas 2659 W. 59th %,eet
VAL.:
kasdien nuo 6-8 vai. vak.
talpose. Pradžia 6.30 vai. v.
Seetad. nuo
16 Iki 12 valandoa VALANDOS: 2-4 p.p. i’/ b-8 p.p
Trečiadieniais uždaryta
— LRKSA 42 kuopos pikni iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
Trečiadieniais ir tei'cadieniais
Ligonius priima pagal susitarimą
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
kas įvyksta visiems gerai žino už
WA i-»1l.
uždaryta
apdraudą nuo ugnie3 ir auto
mame Arroyo Seco parke liepos mobilio pas
iriso teL PR 8-1120
TeL Ofiso PR 6-7800; Nn-ng 925-7667
Namu — rea PRospeet 8-6081
5 d., sekmadienį. Kuopai vado FRANK ZAPOLIS
320814 įvest 95 Street,
DR. A. PŪSTELIMAS
vauja Bronė Skirienė.
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS GYDYTOJAS
Chicago 42, Illinois
IR CHIRURGAS
Tel.
GA
4-8654
lr
GR
6-4339
JOKIA
36 Caps)
SPEC. VIDAUS LIGOS
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO!

VIENUOLIKTOJI
LIETUVIŲ DIENA

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

Didėjanti politinė įtampa Azijoje
NUDAŽYTAS POETAS
Taras Hryhorovič ševčenko
(1814.11.25 — 1861.11.26), me
nininkas, didžiausias praėjusio
šimtmečio ukrainietis poetas,
laisvės šauklys pakėlė sunkią
dalią. Jis pats rašė: mano gy
venimo istorija — tai dalis
mano tėvynės istorijos. Šiais
žodžiais jis neperdėjo savosios
ir ukrainiečių tautos kančios.
Jis — baudžiauninkų vaikas,
vienuolikos metų netekęs abie
jų tėvų, poeto Žukovskio iš
pirktas už 2,500 rublių iš bau
džiavos, dešimtmetį kentėjęs
ištrėmime ir kalėjimuose ir tik
liA metų galėjęs atsidėti kūry
bai ir didžiajam šauksmui uk
rainiečiams keltis laisvam gy
venimui.
Atsitiktinumas jį atvedė į
Lietuvą. Keturiolikmetis šev
čenko pateko į didiko P. V.
Engelhardto rūmus kazokėliu
-patarnautoju. Ir kai didikas
vyko į Vilnių gubernatoriaus
adjutanto pareigoms, ševčen
ko buvo vežamas, atžymėtas
“gyvojo inventoriaus” sąraše,
lyg būtų buvęs šuo. Prie jo
pavardės paryškinta: “tinka į
kambarių dažytojus.” Dažymo
mokytojas, pastebėjęs kazokė
lio nepaprastus gabumus, pa
tarė didikui leisti jam moky
tis pas dailininką ir Vilniaus
universiteto profesorių Joną
Rustemą. ševčenko Vilniuje
pradėjo dažytojo darbą, Vil
niuje padarė pirmuosius žings
nius meno srityje ir tame pat
Vilniuje šimtmečio minėjime
nuo jo mirties rėžiančia rau
dona spalva pats Taras šev
čenko perdažytas. Ne pripuolamumas, bet kultūrinis ir po
litinis aklumas pastūmėjo net
kai kurią amerikiečių spaudą
Maskvai talkininkauti.
*
Jungtinių Tautų organizaci
ja švietimo, mokslo ir kultū
ros reikalams skatino ukrainie
čių poeto 150 m. gimimo su
kaktį šiais metais paminėti.
Nereikėjo nė šio skatinimo,
kad ukrainiečiai pagerbtų sa
vo tautinį didvyrį, ševčenko
vardo draugija, įkurta 1873
m., Sovietuose 1940 m. užda
ryta, plačiai įsišaknijusi lais
vajame pasaulyje, išjudino uk
rainiečius pastatyti poetui pa
minklą Washingtone ir ypatin
gomis iškilmėmis atidengti bir
želio 27 d. Ne tik šio krašto
ukrainiečiai įsirikiavo į gre
tas laisvės šaukliui, didžiajam
poetui pagerbti. Jie pakvietė
abiejų partijų ryškiausius at
stovus paminėti laisvės kovo
toją, kuris čia dar nenudažy
tas.
Š. m. birželio 21 d. Chica
go Tribūne laidoje, dienraščio
atstovas Washingtone Neil A.
Martin parodė amerikiečiams
įprastinį nesusigaudymą. Jau
straipsnio antraštėje, paminė
jęs Ukrainos poetą, klausia,
ar šis raudonas? Maskvos, Ki
jevo, Vilniaus dažytojai, ma
tyt, nepagailėjo raudonų dažų
ir amerikiečiui žurnalistui.
Jam netrūksta įžūlumo savo
nesusigaudymui parodyti: Amerikoje esą komunistų prie
šai jį laiko “Europos laisvės
kovotoju.” Jis nenaudoja ka
bučių tvirtindamas, kad jis
buvo bolševizmo pirmtakas.
Bolševikai jį raudonai nudažė,
tačiau jie dar nepasiekė iš
kvailėjimo laipsnio ševčenko
apšaukti bolševiku. Bolševikai
dažo permatomais raudonais

dažais, įvelka Ševčenko į tarp
tautinį rūbą ir savaip aiškina
jo laisvės šauksmą ukrainie
čiams.
Neil A. Martin tinka surink
ti žinioms, kad paminklas kaš
tavo ketvirtį mil. dol., o jo
aukštis siekia 14 pėdų ir sve
ria 3 to. Jis žino, kad poeto
paminklui paskyrė kongresas
trikampį sklypą, o prieš pat jo
atidengimą, Sovietams pada
rius spaudimą, Washingtone
kilęs pasipriešinimas. Kas jis
per vienas? Ar tokių pat neiš
manėlių, kaip ir pats laikraš
čio atstovas, kuris ateina So
vietams talkon, amerikietiškos
politinės maišaties ženkle?
*
Ševčenko daug kas riša su
Lietuva. Jis vaikystėje stūmė
sunkias dienas Vilniuje pas
Engelhardtą, kurį poetas apta
rė: “Kiaulė su Toržoko mieste
pagamintomis šliurėmis.’’ Ten
susidraugavo su siuvėja Gusakauskaite ir pergyveno 1931
m. sukilimo išvakares. Jis vė
liau susipažino su panevėžiečiu
poetu Jonu Stanevičium, kurį
vadino
“geruoju žmogumi,”
Zigmu Sierakausku, 1863 m.
sukilimo vadu, kuris buvo pub
licistas, rašytojas, redagavęs
Černyševskio leistame žurna
le “Sovremennik” užsienio sky
rių. Sierakauską ir ševčenko
jungė tie patys idealai — išsi
laisvinti iš rusų pavergimo.
Sierakauskas
susirašinėjime
Ševčenko vadino tėvu: “Tėve,
didieji žmonės pakėlė didžias
kančias. Dykynėje gyveno Apokalipsės dainius. Dykynėje
ir tu, mūsų gulbe, gyveni.”
Ševčenko dažnai savo raš
tuose užsiminė Lietuvą. Jis
Lietuvą mini poemoje Haidamaki. Kaukazo poemoje prisi
mena pavergtą lietuvių tautą.
Tremtyje ilgisi Vilniaus ir apie
jį parašo eilėraštį. Lietuvių
spaudoje jau praėjusiame šimt
metyje Europoje ir šiame kraš
te dažnai užtinkamas ukrainie
čių dainius, kuris siekė laisvės
tautoms.
Šiais metais Kijeve net 56
kalbose išleistas ševčenko Tes
tamentas. Ne lengva tautinį
ukrainiečių rašytoją versti į
kitas kalbas. A. Venclova, Tes
tamentą beversdamas, keistai
įstrigo. Jo vertimas įdėtas aš
tuntuoju nuo pradžios, šio Tęs
tamento poveikyje ir mūsasis
J. Biliūnas (1879 — 1907) ra
šė: “Kad numirsiu, man pa
kaskit”...
Ko prašo ševčenko?
Kai numirsiu, jūs užkaskit
mane ant kurhano, tarp plačių
gimtinės stepių, Ukrainoj ma
no.... Kai užkasite, sukilkit,
Pančius sudaužykit Ir krauju
piktųjų priešų laisvę apšlakstykit!
Kas yra piktieji ukrainiečių
priešai? Rusai, kurie anksčiau
dangstėsi caro karūna, nūnai
plaktuku ir piautuvu. Rusai,
trėmę ir žudę ukrainiečius. Ru
sai — nuskurdinę turtingą
kraštą ir užgniaužę ukrainie
čių laisvės šauklį. Rusų kom
partijos ima dažyti raudonai
ir pavergtąją ukrainiečių tau
tą vadinti laisva. Atsargiai
perdažytas Kristijonas Done
laitis, Žemaitė ir net Maironis,
nors pastarajam netinka rau
doni dažai. Mūsų rašytojų per
dažymo varžybose amerikie
čiai dar neįsijungė.
G. G.

Spaudoj ir gyvenime
PREMIJA SUKČIAMS
Kokių kuriozų okupuotos Lietu
vos gyvenime dabar įvyksta, neti
kėtume, jeigu to neskelbtų jų pa
čių spauda. Antai “Tiesa” nr. 130
birželio 5 d. taip rašo apie Plun
gės rajono “ūkiskaitinį” statybos remonto darbų vykdymą:

“Liaudies kontrolės nariai nu
statė, jog tik dviejuose statybos
objektuose prirašyta neatliktų dar
bų už 6.100 rb. Ir taip praėjusieji

metai Plungės statybininkams —
liūdni. Vietoj planuotų 36 tūkstan
čių rublių pelno — 17 tūkstančių
nuostolių”.

Tokie sukčiautojų prirašinėjimai
praktikuojama plačiu mastu. Kaip
tas pats laikraštis rašo:
“Liaudies kontrolė
patikrino
Paukštakių aštuonmetės mokyklos
priestato statybą, rado darbų vyk
dytojo A- Miueikio prirašyt^ 410

Po rinkimų čia gali įsiliepsnoti stambesnis karas
PRANAS

Tai pradėjo aiškėti paskuti
niu laiku, kai administracija,
apibūdindama susidariusią Azi
jos pietryčiuose padėtį, pradė
jo statyti taškus ant “i”. Ligi
šiol, anot oficialinių aiškinimų,
Laose ir Pietų Vietname ėjo ko
va su vietiniais ir iš Šiaurės
Vietnamo infiltruotais komunis
tais, paruoštais partizaniniam
karui. Pietų Vietnamo vyriau
sybei prašant, šis kraštas teikė
jai tame kare paramą ginklais
ir patarėjais. Apie tai, kad tas
karas tikrumoje buvo sukeltas
ir palaikomas Kinijos raudonų
jų, siekiančių įsigalėti Azijos
pietryčiuose, likviduojant čia
bet kurią Vakarų įtaką, retai
arba ir visai nebuvo užsimena
ma. Taip pat dažniausiai tylo
mis buvo apeinamas faktas, kad
nemažas skaičius pasiųstų į Pie
tų Vietnamą karinių šio kraš
to patarėjų jau žuvo arba buvo
sužeisti karo veiksmuose su ta
riamais raudonaisiais partiza
nais.

Nors visuomenė ir nusiskun
dė, kad nuo jos tikroji padėtis
Azijos pietryčiuose buvo sle
piama, bet, bendrai imant, ji
toje padėtyje orientavosi ne
per blogiausiai. Dėlto vyriausy
bei teko išgirsti nemaža kritiš
kų balsų kongrese ir spaudoje.

rb sumą. Labardiių aštuonmetės
mokyklos priestato statyboje pri
rašyta 421 rb. Ta prirašymo auto
rystė teko garsiajam prirašinėtojui darbų vykdytojui J. Juociui.
Patikrinus tam pačiam darbų vyk
dytojui priklausantį Pajamončio
statybos objektą, nustatyta, kad
nuo praėjusių metų kovo mėn. iki
šių metų vasario mėnesio nedidelio
mokyklos priestato statyboje pri
rašyta neatliktų darbų už 1.323
rb.
Tokiais metodais dirbant, išaugo
atliktų darbų procentai. O už pro
centus reikia skatinti. Matyt, tik
tuo vadovaudamasi Vyr. dujofika
vimo ir komunalinio ūkio valdyba
Plungės rajono darbų vykdytojo
barui pripažino respublikoje m
vietą ir premijavo 700 rb premija.
Na, o jeigu jau iš aukščiau skati
na, kaip čia vietoje “pasižymėju
sių” nematysi.

Rajono vykdomajame komitete
kai kas taip samprotavo: statybi
ninkai šiemet dirba geriau — to
niekas nenuneigs, na, o jei ir pri
rašo kur tūkstantuką, tai, patikri
nus, bankas vis tiek tuos, pinigus
iš statybininkų nurašo ... Jei vi
sur nespėja patikrinti, tai negi dėl
to statybininkai kalti?! Ir nutarė
rajono DŽDT vykdomasis komite
tas paskatinti prirašinėtojus 1.300
rb premija!
Po tokio įvertinimo — kam ge
rai sekėsi, tas dar labiau pasi
stengs...”

Panašiais prirašinėjimais remia
si sovietų statistika1, už tat ten
tiek daug “laimėjimų”.

Z. Žvilb.

DAILIDE

Dažniausiai buvo prikišama vy
riausybei, kad ji dalyvauja Pie
tų Vietnamo kare, visai ne
siekdama tą karą laimėti. Čia,
girdi, vyriausybė laikantis poli
tikos, kuri buvo pritaikyta Ko
rėjos kare, kada pasitraukiantį
priešą buvo draudžiama vytis
už Yalu upės.

Įvykių raida privertė vyriausy
bę pagaliau prabilti kitokia
kalba

Dabar administracija, jau ne
vyniodama padėties į bovelną,
atvirai sako, kad politinės įtam
pos Azijos pietryčiuose priežas
tis yra raudonosios Kinijos už
simojimas pasigrobti tą Azijos
kontinento dalį. Kai tas užsi
mojimas pažeidžia šio krašto
saugumą Ramiojo Vandenyno
srityje, Amerika turinti jam pa
sipriešinti, nors dėl to tektų ri
zikuoti karu su raudonąja Kini
ja. Amerika negalinti leisti rau
doniesiems įsitvirtinti nei Lao
se, nei Pietų Vietname. Ji gink
lu ginsianti tų kraštų teritorinę
neliečiamybę, kuri tarptauti
niais susitarimais yra patikrin
ta. Apie tokį šio krašto nusis
tatymą raudonoji Kinija yra vie
šai įspėta.
Demaskuoti tikrąjį priešą ir
padaryti jam viešą įspėjimą pa
skatino vyriausybę ne tik kri
tikos balsai šio krašto visuome
nėje, bet ir nepakenčiama pa
dėtis, susidariusi Azijos pietry
čiuose dėl Kinijos raudonųjų
veržlumo. Juk 1962 m. konferen
cijoje, kuri garantavo Laoso
neutralumą, dalyvavo ir Kini
jos raudonųjų atstovai. Ir tie
atstovai pritarė tam, kad Laose
būtų sudaryta vyriausybė, kurio
je dalyvautų dešinieji, neutra
lūs ir komunistai; Bet jau tuoj,
netrukus po konferencijos, ko
munistai pradėjo išsiskirti, ne
leisdami neutraliai vyriausybei
jokios kontrolės jų ginkluoto
mis pajėgomis užimtoje Laoso
dalyje, o neseniai, reikiamai pa
sirengę, pradėjo brautis ir į
neutralios vyriausybės valdomą
teritoriją. Kilo įtarimai, kad va
dinamas Pathet Lao, kaip rau
donosios Kinijos įrankis, ir su
jos pagalba, sieks likviduoti
neutralią vyriausybę ir mėgins
užimti visą Laosą.
Tai vyriausybei prašant, šis
kraštas pasiuntė žvalgybinius
lėktuvus ties Pathet Lao užim
ta teritorija. O kai priešlėk
tuvinės komunistų baterijos po
rą lėktuvų pašovė, buvo atsi
keršyta, sunaikinant tas bate
rijas. Tuo raudonajai Kinijai
buvo parodyta, kad “popierinio
tigro” kantrybė baigia išsekti
ir, kad einant toliau Kinijos rau
donųjų pasirinktu keliu, galima
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— Pan Roznicki — tarė jis, skiemenuodamas
Joachimo pavardę — vienuoliktais metais vėl išsiun
tėm vien sabalinių kailių tiek, kad jų užtektų dešim
čiai tūkstančių pelerinų. Dešimt tūkstančių, gal dau
giau. Aš užtikrinu, kad nežinau, iš kur kiekvienas jų
kilo...
— Bet... Bet jūs neturite teisės nežinoti!.. —
Joachimo balsas užsikirto, ir jame skambėjo despera
cija. Pelerina ir Zigmantas jo akiratyje buvo tokio
svarbumo objektai, kad Joachimas negalėjo prileisti,
jog kas nors kitas į tai žiūrėtų, kaip į vos atsimenamą
vienuoliktų metų įvykį. — Jis slepia! — užvaldė Joa
chimą mintis, ir tą pačią akimirką mintis virto įsitiki
nimu. — Slepia ir juokiasi iš manęs! Juokiasi dar kar
tą iš Roznickio!
— Jūs gailėsitės to, monsieur! — išsprūdo jam
dabar iš karto.
Baranovo skaidrios akys susitraukė į siaurus tar
pus, bet jis nemirktelėjo.
— Jūs sakėte ką, pan Roznicki?
— Aš sužinosiu! — sunkiai alsuodamas iššvokštė
Joachimas. — Aš sužinosiu! Ir tada! — Jis prikando
savo virpančią lūpą ir atsisuko. Apmaudo ašaros tvi
no jam į akis. Tik to Baranovas neturėjo teisės maty

■

KONGRESO NUSISTATYMO
PAREIŠKIMAS

susilaukti ir didelio politinio
Pagrindinis ALTo tikslas “pa
sprogimo. Politinė įtampa Azi
vergtos
Lietuvos išlaisvinimas
jos pietryčiuose žymiai padidė
ir
galutinis
Lietuvos nepriklau
josomybės atstatymas’’ yra, buvo
Tačiau, ar ves ta įtampa j karą ir lieka Alto veiklos kelrodis.
su raudonąja Kinija, tuo tarpu Šiam pagrindiniam tikslui siek
neaišku
ti kongresas kviečia visas kon
Pekingas taip priprato prie grese dalyvaujančias organiza
to, kad “popierinis tigras” ven cijas derintį savo veiklą ir vie
gė įsivelti į karą su raudonąja ningai remti žygius, kuriais sie
Kinija, jog priešlėktuvinių ba kiama šio tikslo įgyvendinimo.
Kongresas remia ALTo val
terijų sunaikinimas buvo jam
nemaža staigmena. Bet tuo tar dybos nuolatines pastangas bu
pu Pekingas pasitenkino dėl to dėti Lietuvos bylos sargyboje.
sunaikinimo vien platonišku pro Rusiško komunizmo tikslai —
testu. Aišku, kad be Sovietų komunistinės diktatūros įgyven
pagalbos Kinijos raudonieji ne dinimas, nežiūrint jų skelbiamo
gali kariauti su Amerika. O ta politinio, bet ne ideologinio sam
pagalba dabartinėmis aplinkybė būvio, buvo ir lieka tie patys
mis nėra Pekingui užtikrinta. ir yra grėsmė visam laisvajam
Šis gi kraštas bent iki po rinki pasauliui. Tik bekompromisinė
mų taip pat vengs stambesnių kova už pagrindines žmogaus
karinių veiksmų. Dėlto tuo tar ir tautų teises greičiau prives
pu padėtis liks grečiausiai to prie komunistinės vergijos pa
kia, kokia ji buvo ligi šiol. Bet naikinimo. Kongresas kviečia
vėliau galima laukti stambesnio visas kongrese atstovaujančias
sprogimo, ypač, kai paaiškės organizacijas griežtai kovoti
Sovietų pozicija kilusiame kon prieš bet kurias bendradarbia
flikte.
vimo formas su rusų okupan
tais ar jų pakalikais statyti
— Egzistuoja apie vienas mi
niam
Lietuvoje, kuriomis sie
lijonas įvairių gyvių rūšių: 750
tūkst. rūšių vabzdžių, 28 tūkst. kiama esamo status ųuo įteisi
rūšių paukščių, 20 tūkst. rūšių nimo ir pripažinimo. Telydi mū
žuvų, 13 tūkst. žinduolių ir t.t. sų darbus ir žygius, mūsų pro

tus ir širdis tvirtas tikėjimas ir
ryžtas pasistatytam tikslui įgyvendinti: laisva, nepriklauso
ma demokratinė Lietuva.

Kongresas sveikina JAV pas
tangas tautų savitumui, indivi
dualumui ir kultūrai palaikyti
ir paveda ALTo valdybai dėti
pastangas, kad šios JAV pas
tangos būtų nukreiptos taip pat
ir pavergtosios Lietuvos indivi
dualumui išlaikyti.

Nuo pat Lietuvos inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą, ta jos
vyriausybė visada bandė veikti
ir kalbėti pavergtosios Lietu
vos vardu. Šios Sovietų pastan
gos JAV vyriausybės pagrįstai
buvo atmetamos ir nepripažįsta
mos. Kongresas ragina ALTo
valdybą budėti ir, reikalui esant, informuoti JAV įstaigas
ir vadovaujančius politikus apie
naujus Sovietų Sąjungos agen
tų žygius ir darbus, pažeidžian
čius šio nepripažinimo padari
nius.
Besikeičianti pokarinė laisvo
sios Europos struktūra ir ypač
jos ūkinis ir politinis atgijimas
veikia JAV europinę politiką.
Kongresas kviečia visus lietu
vius, aktyviai besireiškiančius
JAV politikoje, remti JAV žy
gius grąžinti rytų Europos tau
tas į laisvą integruotą Europą,
kad tuo būdu būtų priartintas
ir Lietuvos grąžinimas į laisvų
ir nepriklausomų valstybių tar
pą.

SOVIETŲ GROBUONIŠKOS
KAINOS
Kai kurios įstaigos, kurios
persiunčia siuntinius už geleži
nės uždangos, išsiuntinėjo kai
noraščius, pagal kuriuos, įmo
kėjus atitinkamą sumą, gyven
tojai, esą Sovietų kontroliuoja
muose kraštuose, gaus vietos
fabrikuose pagamintus dalykus.
Krinta į akis ypatingai aukuos
kainos medžiagų drabužiams.
Metras bostono kainuoja $23.77,
metras krepo — $24.44; met
ras medžiagos paltui kainuoja
$30.56. Už tokią kainą JAV-se
galima nusipirkti ne metrą (ku
ris sudaro 31/5 pėdos), o visą
kostiumą ar net paltą Ir kaino
rašty dabar pažymima, kad tos
kainos tai jau be muito.

Šv. Tėvas Paulius VI šiandien švenčia karūnavimo metines.

ti. Vos susivaldydamas, jis išpuolė laukan ir išėjęs du
žingsnius iš miegamojo sustojo. Miegamojo durys at
sidarė į platų koridorių, kuris vedė į šiaurinę gynybi
nę pilies dalį. Tai buvo erdvi pailgo trečio pilies aukš
to patalpa, išsikišusi virš apatinių aukštų ir einanti
pagal visą šiaurinę sieną. Trijų pėdų storos rąstų sie
nos buvo tarpais iki grindų perkirstos.šaudymo ango
mis. Žvarbus vėjas dabar pūtė pro jas ir prie kiek
vienos angos kaupė baltą juostą smulkaus sniego. Pro
artimąsias angas buvo matyti tamsus įlankos vanduo
ir beveik juodos gretimo kranto uolos.
Joachimas apsižvalgė dar ašarų pritvinusiomis
akimis, ir vėjo šaltumas supurtė ir išblaivė jį.
• • *

Gal pati svarbiausia aplinkybė, kuri trukdė su
sipratimą tarp Baranovo ir Joachimo buvo esminis si
tuacijos paprastumas. Iš tiesų, pusę puslapio teužimančiame laiške, kurį iš komiteto pasisavino ponia moti
na, Baranovas apie peleriną pasakė viską, ką buvo ga
lima sakyti. Jei jis būtų pramatęs savo laiško pasek
mę, jis būtų dar pridūręs, kad smulkiau sužinoti, iš
kur ir kaip kilo pelerina, buvo kaip ir neįmanoma. Tą
patį jis būtų galėjęs išaiškinti ir Joachimui, jei po tos
rytmetinės scenos tarp abiejų vyrų būtų susidaręs
bent kiek nuoširdesnis pasikalbėjimas. Išaiškinti nebu
vo sunku. Baranovo prekybos teritorija, kurią vien tik
dėl jos grandioziškumo istorikai vėliau vadino Bara
novo imperija, tęsėsi nuo Aleutų salų per beveik trijų
tūkstančių mylių ilgio vingiuojančią, nesuskaičiuotų
fiordų išvagotą Pacifiko pakrantę iki ispaniškosios

Sovietijoj darbo žmogus gau
na vergiškus atlyginimus, o kai
reikia pirkti — kainos išpūstos.
Nenuostabu — valstybė turi vi
są prekybos monopolį. Nėra
konkurencijos, o jeigu kas ne
patenkintas, tą nutildo kalėji
mas.

Kalifornijos. Bet tai buvo imperija tik pačia silpniau
sia to žodžio prasme. Iš tiesų, visame šitame milžiniš
kame krašte Baranovas turėjo vos keletą šimtų žmo
nių, apie tuziną išmėtytų, tai apleidžiamų, tai vėl nau
jai statomų fortų, du laivus ir savo tvirtovę Sitkoj.
Štai ir viskas. Fortų įgulos svyravo nuo keleto iki dau
giausia dvidešimties vyrų. Tai buvo daugumoje iš Si
biro atkilę pirkliai, vadinami promišleninkais, barzdo
ti, prietaringi ir gyvenimo sunkumams prijaukinti vy
rai. Jie sudarė Baranovo prekybos tinklo nugarkaulį
ir supirkinėjo kailius ir maistą iš aplinkinių indėnų
per visus metus. Be to, šių prekybos taškų skūneriai
“Ivan Boguslov” ir “Olga” darydavo metines keliones
Pacifiko krantu, supirkinėdami kailius prie didesnių
kviakatulų ir tinglitų kaimų bei surinkdami metinį
prekiavimo derlių iš fortų. Nemažai kailių atplaukda
vo ir didžiaisiais, iš raudonmedžio išskaptuotais kvia
katulų indėnų laivais tiesiog į patį Naująjį Archan
gelską. Šalia to, Baranovas dar pats išlaikė keleto šim
tų aleutų medžiotojų trupę, kuri sumedžiodavo taipgi
nemažą dalį jo metinės apyvartos kailių. Visi šie kai
liai iš įvairiausių vietų suplaukdavo į Naująjį Archan
gelską beveik vienu kartu vasaros pradžioje. Tada
trukdavo bent trys mėnesiai, kol ne taip jau didelė
Archangelsko įgula juos peržiūrėdavo, surūšiuodavo
ir supakuodavo išsiuntimui. Tai buvo įtemptas ir mar
gas darbas. Ir kad ta nelemta pelerina šioj maišatyje
iš viso tapo pastebėta ir atnešta Baranovui, buvo be
veik laimės dalykas. Kaip jis atsirado Naujajame Ar
changelske tų vienuoliktų metų vasarą, buvo tikrai
neįmanoma pasakyti.
XBua daufUBl

DRAUGAS, antradienis, 1964 m. birželio mėn. 30 d.

CLASSIFIED

KAIP DABAR YRA LIETUVOJ

EAL

GUIDE
CONTRACTORS

(Atkelta iš 1 psl.)
Lietuvoj fsitikinę, kad kinai
atkirs dalį Sovietijos
Lietuvos žmonės politikoje la
bai orientuojasi. Yra įsitikini
mas, kad kinai stengsis dalį Azijos atplėšti nuo Sovietų. Ki
nai dabar kiršinasi, kad būtų
proga atimti Sovietų plotus. Lie
tuvos žmonės, kurie nedirba, yra pensijoje, budi naktimis prie
radijo, seka Amerikos Balsą ir
perduoda kitiems. Ypač gerai
girdisi Vatikano radijas.
Kennedžio mirties įspūdis
Lietuvos žmonės labai gaili
nužudytojo Kennedžio. Iš karto
tikėjo, kad čia buvo ir Sovietų
ranka. Gyventojai žino, kad jei
gu buvo Osvaldas Rusijoje, ve
dė rusę ir buvo išleistas, tai
turėjo būti užverbuotas. Kitaip
Sovietijoje nebūna. Bet vėliau,
kai laikraščiai pradėjo cituoti
prancūzų kairiųjų spaudą, kad
čia gal vietinių amerikiečių dar
bas, žmonės persiorientavo. Ta
čiau ryšium su prez. Kennedžio
nužudymu Sovietijoje kalba: ka
da mes Ameriką prisivysime?...
Lankia karo
Lietuvos žmonės labai laukia
karo. Tai vienintelis išvadavi
mas. Tačiau gyventojai jaučia,
kad Sovietai lietuviais nepasi
tiki ir karo atveju daugelį jų
išvežtų, atitrauktų.
Ko nori iš JAV lietuvių
Lietuvos žmonės nepatenkin
ti, kad Amerikos lietuviai per
mažai dar rūpinasi Lietuvos va

davimo reikalais — daugeliui
terūpi doleris ir stikliukas.

Paskolos, perkant namas, daromos Ilgiems terminams
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Okupantai skaudžiai apgavo
Dėl informacijų kreipkitės |
partizanus
Okupantai buvo paskelbę amMUTUAL FEDERAL SAVINGS
nestiją partizanams. Išėjusiems
iš miškų davė darbus, bet pra
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas
slinkus 4-5 metams pradėjo
tie vienas po kito dingti, ėmė
2212 W. Cermak Road, Chicago, Ilk, Virginia 7-7747
jiems bylas kelti, tremti, užda
rinėti į lagerius, o jei kurie dar
pasiliks, negali gauti darbo, yra
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nuolat sekami.
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
Lietuvoje yra kalėjimai, lage
DĖMESIO
Išnuom. 5 kamb. butas 2-me aukš
riai kriminaliniams, o politi
te. Gazo pečiais apšild. $65 j mėn.
nius kalinius, buvusius par
Jeigu jums reikia
Town of Lake rajone. 847-0349.
tizanus veža į Mardovskos sri
tis, kur didžiuliai miškai už GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
HELP VVANTED
pildyti lageriais ir kaliniai ver kreipkitės į “Draugą’*, kuris spaus
čiami sunkiai dirbti miškuose.
dina

Bedievių kuopelė kunigų
seminarijoj
Kauno kunigų seminarijoje
buvo susekta slapta bedievių
kuopelė. Aišku, kad tai buvo
slaptai Sovietų pasiųsti užsimas
kavę agentai, kurie būtų pa
buvę seminarijoje, gal net švent
vagiškai ir veidmainingai pri
ėmę šventimus, o paskiau, tar
naudami okupantų propagan
dai, atsimetę nuo kunigystės.
Visą tą bedievių grupelę semi
narijos vadovybė pašalino. Ker
šydami už tai okupantai pašali
no kai kuriuos seminarijos pro
fesorius. Tas faktas dar kartą
įrodo, kokiomis niekšiškomis
priemonėmis okupantai bolše
vikai siekia savo tamsių tiks
lų.
J. Žvilb.

KAUNO KAFETERIJA-RESTORANAS
47th ir South Rockwelt Street
Pietvakarių

kampe

tokius

gražiai,

dalykėlius

greitai ir prieinama kaina.

Immediate Openings
— For —

C O O K S
SALAD MEN
These are permanent opportunities for qualified, reliable applicantfl. Six day week. Excellent
working conditions and pleasant
surroundings. Steady work.
Please apply — Mr. Wolf

Midwest Country Club
35th and Cass
Oak Brook, Illinois

NURSES

KRISTINA .STEIKŪNIENĖ,

Registered

turėjusi savo restoraną kitoje miesto dalyje.

PERMANENT POSITIONS ,
Offering Top Salary plūs differen
tial. Fully equipped 196-bed mod
ern hospital.
You will enjoy living and working conditions in this area.
Kindly write, apply or Phone
PR 6-1020.

Pranešimas!
mes sumažinom
jo kainą iki dar
populiaresnės
sumos !

Norėdami Sunny
Brook padaryti
dar daugiau
mėgiamu gėrimu

Permanent position in accredited
85-bed General Hospital

DRAUGAS
4545 W. 63 St., Chicago, Hl. 60629 .Mušt be responsible for entire
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii department. Your salary will be
commensurate with background
and experience. Excellent fringe
HELP
benefits. You will enjoy living and
A N T E D
working in Palmer Mass.

Nuo šių metų liepos-July 1-os dienos pereme
nauja prityrusi šeimininkė

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI IR PASIVAIŠINTI NAMIE
GAMINTAIS LIETUVIŠKAIS IR VIETINIAIS VALGIAIS.

D I E T IT IA N

Why not write to Administrator
ROBERT J. ROBERTSON

WING MEMORIAL
HOSPITAL
Palmer, Massachusetts
or Phone — 283-7651

IMMEDIATE OPENINGS
FOR
WELDERS
BURNERS
FITTERS
MACHINISTS
Full and part time jobs available.
Only fully qualified men need
apply!!

G. N. SHEETERS
AND ERECTORS, INC.
4909 Homan Avė.,
CITY PHONE
IND. PHONE
Contact Mr. T. T.

Hamlmond, Ind.
RE-4-7451
WE- 2-0065
Nau, President

Reikalinga moteris prižiūrėti li
gonę, ir prisidėti šiek-tiek prie na
mų ruošos. Kambarys ir mažas
atlyginimas.
Skambinkite
Per Director BROTHER KEVIN OL 2-3731, po 6 v.v.

ALEXIAN BROTHERS
HOSPITAL
3933 South Broadway

St. Louis, Missouri

J
J

I

į REZIDENCINI Al,
3KOMERCIN1AI,
j MEDICINOS IR
j KITOKĮ PASTATAlI

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

STANKUS
CONSTRUCTION C0.
Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų
gyvenamųjų Ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.
Ofiso Ir namų telefonas:
PRospect 8-2013
7203 S. VVestern Avė.
Chicago, Illinois. 60636

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL
Telefonas VI 7-3447
4444 S. VVestern, Chicago 0, III.

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro
vėsintuvus.
Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND
SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis
Victor Skade

OL 6-0412
ST 8-9272

Tel. GRovehilI 6-7875

ALF. STANČIAŪSKAS —
HEATING and COOLING
šildymų

ir šaldymų

įrengimas)

7304 So. Rockwell Street
CHICAGO 29, ILL.

ONLY FULLY QUALIFIED MEN NEED APPLY.

We offer job security — Top wages —
Good working conditions.
IF YOU ARE SEEKING WHAT OUR FIRM EXTENDS TO
ACCEPTED APPLICANTS.
NOW!!
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A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 691h Street, Tel. HE S-5I5I
Netoli mūsų Įstaigos gražiai mo auto. garažas. 83 p. sklypas. M. d.
dernizuotas 6 kamb. bungalow, nau $24,500.
jas šildymas, 220 V. elektra, 2 auto.
5 miegamųjų mūras. Plytelių vo
garažas. Oro vėsintuvas įrengtas rū nia ir virtuvė. Kilimai. 2 auto. ga
sy. Tik $13,000.
ražas. Netoli mūsų įstaigos. $18,000.
65-os ir Francišco apyl. tvirto mū
8 butai ir 2 krautuvės. Nauji ši
ro 6 kamb. bungalow. Naujas karš luma gazu. Alum. langai.
Pajamų
tu vandeniu šild.
Nauja
elektra, virš $10,000 metams. M. pk. Prašo
alum. langai. Tik $17,900.
$69,000.
Kas nori gyventi užmiesy ant pla
Gražus
kamb. mfir. tik 6 m.
taus sklypo? 6 kamb. 10 metų mūro Kilimai, šiluma gazu, pilnai apsaugo
rezidencija. Prijungtas garažas,
2 tas nuo potvynio rūsys, alum. langai,
vonios, židinys, ir kiti priedai. Kai garažas, 37% p. sklypas, j pietus nuo
na $21,500.
M. pk. $24,600.
Pirmą kartą skelbiamas. Apynau- rūsys, 2 a. garažas, daug priedų, M.
jis namas (expandable), mūr. 2 a. pke. $24,000.
garažas, šoninis
įvažiavimas,
daug
2x5 kamb. mūr.. 80 p. sklypas, 2
priedų, M. p. Pirksit nebrangiai.
a. naujas garažas. Labai geroje vie
Ant didelio sklypo tik 3 metų labai toje. M. pke. Tik $28.000.
modernus
19
apartmentų
mūras.
Ant 40 p. sklypo 6 % kamb., tik
Kaina tik 6 % karto metinių paja kelių metų mūras,
dideli
gražūs
mų.
kamb., kilimai, į pietus nuo M. pke.
Netoli M. pko, mokyklos, 1 % a. Nebrangiai už $22.000.
modernizuotas namas. Savininkui 5
4 butų mūras. Nauja šiluma, mūr.
kamb. ir $75 pajamų. Kaina $21,500. garažas, netoli parko, M. pke.
Tik
Našlė skubiai parduoda apynaujį $44,000.
pajamų namą — krautuvė ir 2 dide
Shopplng Center — 6 krautuvės, 4
li butai. M. p. Pirksit nebrangiai.
metų modernus mūro pastatas
ant
20 apartmentų. šildomi atskirais 100x286 p. sklypo, metinių pajamų
pečiais, pajamų virš $15,000 metams. $9,780. Mažos išlaidos. Tik $69.000.
Kaina $71,000.
14 butų. 2 aukštų mūras, geroa
. 2 po 6 kamb. de luxe, ultramodern. pajamos. Savininkas duoda paskola.
M. pko gražiausioj vietoj, 2-jų metų M. pke. $90,000.
mūras, 2 a. šoninis įvažiavimas. Tei
Prie pat parko 2x5% kamb. Tik
raukitės.
10 metų. 2 atskiri šildymai, alum.
2 po 4 mūras. Nauja karšto vand. langai, 2 a. garažas, M. pke.
Tik
šiluma. Dideli gražūs kambariai. 2 $39,000.

Ulb

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Westem Avenue

Mūr. bung. 5^į kamb. Įrengtas rū
sys. Alum. langai, kilimai.
Mūr. 0 butai, gerai užlaikytas, ge
ros pajamos, patogūs butai; labai ge
ra vieta.
Mūr. 4 butai, 2 ofisai ir taverna,
Marąuette pr-ke Pirkti ar mainais į
mažą namuką.
krautuvių. Gage pr-ke.
Mūr 3 po 4 kamb. švarūs butai,
Mūr. 2 po 6 ir 1 kamb. rūsyje. atsikri šildymo įrengimai. Proga in
Naujai atremonuoti butai. Brighton vestavimui.
Parke.
Med. bung. 5 kamb. su valgomu,
Mūr.
aukšto, 2 butai
platus centr. šildymas,
rūsys ir pastogė.
sklypas. Arti Marąuette Pr-ko.
$15,500, Marąuette Pr-ke.

Lietuviui. Arti 72 ir Mozart. La
bai graži, nauja 7 kamb. mūro rezi
dencija. Visi įrengimai "perfect” iš
Prie 7I-os ir VVestern medinis, 6 ir lauko ir viduj. Verta matyti ir gy
5 kamb. butai.
Geras namas.
Tik venti. $39,900.
$16,500.
Liuksus pilaitė. 4 miegamieji, ul
Marąuette Parke. Mūro 4 butai, tramodern 2 vonios ir virtuvė. 43 p.
geras investavimui. Nebrangus. Ma lotas. 65 ir Kedzie. $27,500. Pigu.
žas jmokėjimas. $35,900.
Modernus 0 ml„ 2 butų mūras. 3
Brighton Parke. 3 vienettj 'namas. auto.
mūro garažas. Radiant šild.,
Atskiri šildymai. Skubiai parduoda alum. langai ir kt. priedai.
M. p.
mas. $13,500.
$33,500.
Metams pajamų virš $4,000. Graži
mūro nuosavybe Brighton pk. Kaina
$24,400 arba geras pasiūlymas.

VAINA

REALTY

2617 W. 71st St.

KE 7-9515

PLATUS PASIRINKIMAS
NAMŲ PIRKIMUI

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX

23920 Amher — Warren, Miehigan
or Phone 758 - 6968

Apdraudų Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais

HAS IMMEDIATE OPENINGS — REG. NURSES
GENERAL STAFF POSITIONS, IN FOLLOWING DEPTS.:

PSYCHIATRIC. — 0. R.
0B and GYN. MEDICAL & SURGICAL —
REHABILITATION. — PEDIATRICS —
INTENSIVE CARE. — EPHEATRICS. —

Fully eųuipped 500 bed modern hospital.
All positions are permanenet. Good starting salaries. Excellent
fringe benefits. Pleasant living area elose to hospital. You will
enjoy living and working conditions in this area.
VV'hy not ivrite Apply or Phone;
ST. LOUIS-Mo-He 2-6500 — Personnel Dept.
Introduce our program to you.

J.

BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė..

PR 8-2233

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine
Tel. 224-4362
•
434-1113

Tel. CL 4-2390

Tikras naujas 5į^
kamb. mūr.
20x64, ąžuolo medis, pieisteris, spalv.
vonia, “intercom”, iškelti vamzdžiai,
alumin. langai, gelež.
tvora,
pora
bloką nuo mūsų $18,950.
2 butų mūras, M. p. Dideli švie
sūs, 6 ir 5 kamb. butai. Naujas šild.
$26,900.
0 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. $19.460.
Lotas — Auksinė vieta bizniui Ir
gyventi.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th Street, RE 7-7200 ar RE 7-8584

Vertinga pajamų nuosavybė, mūr., DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS
8 originalūs butai po 3 kamb. ir NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI
restoranas.
Metinių
pajamų
MAS • APDRAUDA
$13,000. Parduodama už $70,000.
• NOTARIJATAS

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St.

WA 5-5030

DRUMS LINARTAS REALTY

VVITH COVERS AND HANDLES
30 and 50 gal.
Free Delivery

Qc INSURANCE

Prašome pas mus teirautis dėl visokių namų ir nejudamo turto.

Lemonte 5 % h. žemės, namas, 8
kamb., paj. $125 mėn. $19,500.
Cicero — Parkholme mūr 5 ir 3
kamb. Gazo šild., 2 k. gar. $18,900.
Cicero mūr. 2 po 6 kamb. $25,700.

PARDAVIMUI

GARBAGE

Telef. 471-0321

Med. 2 po 4, rūsys, garažas, Brigh
ton Pk. Tik $13,900.
Mur. 2 po 4 ir 2 kamb. rūsyje,
centr. šildymas, geras. Brighton Pk.
Mūr. 6 ir 5. Nauj. atskiros šildy
mo sistemos. Netoli mūsų įstaigos.
Mūr. bung. 5 kamb.—3mieg., S
metų senumo.
Arti susisiekimo
Ir

RE 7-8399

2456 W. 69th St.

AUTOMATION HYDRAULIC C0.

ST. JOHN’S MERCY HOSPITAL

BBOCKOCT.CO»lOWSrtUX.KT.X£KTUCia'Bl£«OE.O WHiat£Ya6P(t00f.65X 06JUI»H£OT(UtSPUUta

11b

Mūr. 10 metų arti mūsų įstaigos.
Mūr.
a. (5 ir 4 viršuj), gara
Garažas, platus lotas. $17,900.
žas. Arti visko M. d. $16,900.
Med. 5 kamb. ir tuščias lotas šalia,
Med. 2x4, prie 44 ir Mozart. Mo
65 ir Mozart. $12,500.
dernizuotas. Baregnas už $14,900.
Mūr. 2x0, M. p. 2 šidymal, platus
Mūr. 6 ir 4. M. p. 7 miegami. Ga
lotas, bargenas už $26,800.
ražas. Įrengtas rūsys. $21,900.
Med. 5 kamb. 3 mieg., Brighton
Mūr. 10 metų. 4 mieg. Garažas. 71 pk. galimos pajamos. $12,900.
Homan. $22,500.
Mūr. 2x4 apie 10 m.
2 šildymai,
Mūr.
a. (6 ir 4) prie pat mū 80 p. lotas, M. p. $29,900.
sų įstaigos. $27,500.
Mūr. 5 kamn. rezidencija, M. p».
Med. 4 butai. M. p. Mažas įmokė- Garažas, 40 p. lotas. $16,800.
Mūr. apie 10 metų. 4 mieg. Gara
jimas. Bargenas už $18,800.
71 ir Francišco. $21,500.
Mūr. naujas 2x0. Gage pk. 40 p. žas..
Mūr. 2x5. Prie pat mūsų įstaigos.
lotas. 2 šildymai. $38,800.
Garažas. $28,500.
Med.
a. <4 ir 4), rūsys, graži
Med. 5 kamb.
87 H p. lotam prie
M. p. vieta. Tik $12,900.
gero susisiekimo, M. p. $10,800.
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REAL ESTATE

BELL REALTY

Jokio pakeitimo kokybėje!
Paragaukite šį vakarę!

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 prekėmis.
Biznio
apyvarta
$200,000.
Skam
bink.

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

A. KATILIUS R. E.

HYDRAULIC TUBE
INSTALLATION MEN

—
—
—
—

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.
S—1 ir i—6 puikus niūras Brigh
ton pk. Pilnai modernizuotas. Nau|as Centr. šild. gazu. 2 maš. mūr.
gar. Geros pajamos. Prašo $28,600.
Lukus 5 metų mūr. rezidencija
Gage pk. dideli kamb., daug jvair.
priedų, garažas. Reikia pamatyti.

Apsimoka skelbtis DRAUGE, PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME
ŠIMAITIS REALTY
IR PARDAVIME.
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai BOOKKEEPING NOTARIJATAS 2737 West 43rd Street
nos visiems prieinamos.
CAR LICENSES. INCOME TAX

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

APPLY

ICONSTROCTION C0.

I

ESTAT

NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

1437 S. 49 Av., Cicero

652-4343

Perskaitę "Draugą", duo
kite ji kitiems pasiskaityti.

LEONAS REAL ESTATE
27S5 W. 71st St. WAlbrook 5-6015
Parduodamas lotas — 31į^ x 125
p., ant 69-tos arti Claremont Avė.
Skambinti 925-2009.
Apsimoka skelbtis “DRAUGE”:
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienradtiB. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

SALES ° MORTGAGES b MANAGEMENT

ST. JOHN’S MERCY HOSPITAL
ST. LOUIS, MO. 615 S. BALLAS ROAD

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

TOOL

DESIGNERS

Design And Process Tooling
For Aircraft
ift And Ordnance Precision Part

N.EEDED IMMEDIATELY

OWNER—OPERATORS

PLENTY OF OVERTIME
EXCELLENT FRINGE BENEFITS

MEN 25 OR OVER WHO OWN LATE MODEL 3-TON TILT
CAB, CABOVER OR CONVENTIONAL TRACTORS
MUŠT BE ABLE TO PASS ICC PHYSICAL
LONG TERM LEASE

25760 Groęsbeck Highway, Warren, Miehigan

FOR DETAILS CALL MR. KAIN, FI 2-0187

CADILLAC

GAGE

COMPANY

An Equal Opportunity Employer

GRAFF TRUCKING CO. Ine.
2110 Lake Street, Kalamazoo, Miehigan

4936 Wc»t 15th Street

Cicero 50, Illinois

Office: OL 6-2233

MODERNIZUOTAS MEDINIS
5 BUTU MŪRAS
Cicero. Vienos šeimos 6 kamb.
Cicero. Visi švarūs moderniški bu
mieg. Pilnas rūsys ir pastogė. 2 au
tai. 1—6; 2x3; 1—4 ir 1—6. Rūsy to.
garažas. Tik $14,600.00.
naujai įrengtas
svečių
kambarys.
MAŽAM IN VESTAVIMU!
665 dol. pajamų mėnesiui.
Chicago. 2 aukštu medinis. 2 po
2 METU MŪRINIS
6 kamb Pilnas rūsys. Gazo šiluma.
$130.00 pajamų I
Cicero. 8 miegamieji. Karšto van 2 auto. garažas.
Namo adresas: 4166 West
dens gazo šilima. Apsauga nuo pot mėnesį.
Maypole St. Dėl vidaus apž.iūrėjimo
vynio. Pilnas rūsys. 1 auto. garažas. reikia susitarti iš anksto.. Pilna kai
na: $9,600.00.
Tik i»,5oo.ee.

Residence OL 2-8907
TAVERNA IR NAMAS

Cicero. R butų mūrinis ir naujai
modernizuota taverna. Tik $6,000.00
įmokėti.
MAISTO KBAUTUVe

Cicero. Netoli 16 St.
ir Austin
Blvd. 1 aukšto mūrinis namas
su
maisto krautuve ir 4 kamb.
butu.
Visi maisto krautuvės Įrengimai, oro
vėeintuvas Ir kiti priedai. $16.500.ee,

ur. Leonard Marmor demonstruoja ponios Sheets riešą Amerikos
dafrtft*ų konvencijoj San Francisco mieste. Rankoj vienas nervas
buvo paimtas iš kito žmogaus ir įdėtas. Tai pirmas teks nervo perkė
limas.

Chicagos lietuvių žinios

organizuotą ir gana veiklią lie
tuvių pensininkų draugiją. Ji
buvo įsteigta prieš metus. Įdo
mu, kad pensininkai jungiasi į
lietuvišką veiklą ir kartu kovo
ja už savo materialinio būvio
pagerinimą.
Iki šiol aktyvių narių turima
apie 50 asmenų. Birželio 20 d.
įvyko jų metinis susirinkimas.
Jam pirm. VI. Narbutas ir sekr.
A. Avižienius. Susirinkimą ati
darė skyr. pirm. Povilas Dirkis.
Jisai padarė ir valdybos vardu
metinį darbo veiklos praneši
mą, iš kurio paaiškėjo, kad bu
vo padaryti 4 susirinkimai, 6
posėdžiai, turėta 14 pasitarimų,
atstovauta 22 kartus kituose su
buvimuose, duota informacija
98 asmenims, gauta apie 80 pa
reiškimų įstojimui į sąjungą,
veikia skaitykla, kurią tvarko
ir duoda laikraščius pats pirm.
P. Dirkis, o jo sūnus K. Dirkis
duoda salę. Jiems buvo pareikš
ta vieša padėka. Pagerbtas at
sistojimu ir susikaupimu miręs
skyr. sekr. Pr. Linkus. Apie ka
sos stovį pasakė iždin. P. Siliūnas. Kiti valdyboje dirbo P.
Milius ir J. Kanisevičius, o prie
organizavimo daug prisidėjo A.
Čepulis, kuris aktyviai reiškiasi
LB Socialinio klubo veikloje.
Diskusijos buvo trumpos. Susi
rinkimas darbą pagyrė ir patvir
tino veiklą.

ĮVAIRI BAEFO GEGUŽINE kino ir skautės, plafcindamos bi
lietus.
Birželio 21 d., Balfo gegužinė
Visa eina gerai, “pagal pla
puikiai pavyko, nors iš ryto ligi ną”, ir todėl F. Seryičikas, pa
pietų vis lijo ir Balfo darbuo rengimų vadovas, aplink suki
tojams atrodė, kad jau viskas nėdamasis patenkintas šypsosi.
baigta. Ir autobusą atsakė, kad O apskrities pirmininkui Ignui
mažiau nuostolių būtų, labai ap Petrauskui dar reikalų reikalai,
gailestaudami, kad nefbegali to be to, ir dovanų paskirstymas
visuomenei pranešti. Apie pie dar prieš akis. Bet pagalbon atus gi taip gražiai išsigiedrijo, teina Šimkus.
kad rodėsi, lyg lietaus nė nebū
Ir kai vakarop svečiai pailsė
ta. Ir pasipylė visais keliais ma ję, geroj nuotaikoj traukė na
šinos j Bučo daržą, kad Berno mo, gera jų dalis, daugiau pus
tui ir jo padėjėjams iš Brigh šimčio, buvo itin smagiai nusi
ton Parko reikėjo tik suktis, teikę — jie buvo dovanų laimė
Naują valdybą išrinko pusiau
kad sutilptų apie pusę tūkstan tojai. Taip, pvz., virtuvės bal
slaptu
balsavimu. Dabar ją su
čio mašinų. Atvažiavo prel. J. dus, dovanotus Lieponio, laimė
daro:
P.
Dirkis, A. Avižienius,
Paškauskas ir žodį į susirinku jo Juodikis, Terros porcelano
P.
Siliūnas,
Izid. Straukas ir
siu tarė, kun. Sugintas, jau bai servyzą — L. Reivytytė, Gra
maj.
Ambroziejus;
kand. Šipegiąs sutelkti gimnazijoms šim dinsko radiją — P. Narbutis,
lis
ir
Daniusevičius.
Revizijos
tą tūkstančių, kun. F. Gurec Dainos magnetofoną — E. Pet
komisiją
—
Milinis,
Antanaitis
kas, energingasis vedėjas Balfo rauskas, B. Brazdžionio laikro
ir Demidovienė. Garbės teismą
yajaus, sutelkusio daugiau $20,- dį — E. Lay ir t.t.
.— VI. Narbutas, V. Povilaitis
000, kun. Spurgis, “Draugo” ad
Labiausiai gi patenkintas bu ir N. Demidovas.
ministratorius Aun. dr. Ig. Ur
vo Balfo Chicagos apskrities
bonas net-NŠ Indianos. Atvyko iždininkas, nes grįžo turtingiau
Atstovu į Amerikos Lietuvių
ir J. Jasaitis, LB c. v. pirm., V. sias — ką atvažiavusieji išlei kongresą važiuoti buvo išrink
Šimkus, Balfo direktorius, dr.
do, visa suėjo į jo kopą. Bet tas Iz. StraUkas. Seime daly
Tonkūnas A. Gaška ir daug ki neilgam — netrukus iš tos pa vaus ir P. Dirkis, kaip Krivūlės
tų žinomų ir mielų lietuviško
čios kasos, kaip iš gausybės ra atstovas.
sios visuomenės asmenų.
go, pasipils paketai, kad pra
Pensininkų sąjungą ir jos or
Svečiams užimti darbavosi
skaidrintų veidą suvargusio, li ganizatorius pasveikino^ spau
gerai organizuotas Balfo šta
gonio ar našlaičio.
dos vardu A. Gintneris ir paža
bas. Virtuvė visą laiką visus vai
—J. K. dėjo jiems pagalbą organizaci
šino, šeimininkė su p. Repšiene
priešaky, vos spėjo suktis. Ge PENSININKAI NUOŠIRDŽIAI nėje srityje. Po susirinkimo bu
vo draugiška kavutė ir pasikal
rai, kad yra tokių Balfo skyrių,
ORGANIZUOJASI
bėta
įvairiais klausimais.
kJp Cicero, kuriam vadovauja
Tarp kitų lietuviškų organi
encKjįngasis inž. J. Arštikys. zacijų Chicagoje, turime gerai
—Antanas Gintneris
Jie ir virtuvės barą tvarkė.
Šalk virtuvės kavinė, tvarko
ma Lietuvos dukterų.
A. -f- A.
Didžiulis baras, visą laiką ne
STEPUI RAILAI
mažiau už virtuvę apgultas.
Mat, ten Marąuette Parko sky
jo žmoną LIUCĘ RAILIENĘ nuoširdžiai
riaus vy^ai, vad. K. Repšio, mai
šina sy ėčių troškulį visokiais gė
užjaučiame.
rįmai^.

E. A. Kleiza ir
A. V. Kleiza

Už šir? dar kitas baras, tvar
komas Robie.la-ndo skyriaus, vad.
K.''Bružo. O toliau, pačiam ga
le, dovanų paskirstymo stalas,
tvarkomas Bridgeporto sky
riaus, vad. Ig. Petrausko. Tal-

PARENGIMAI CHICAGOJE
Liepos 4 d. — Vyčių geguži
nė.
— LB Chicagos apygardos
vėžių balius Union Pier.
Liepos 5 d. — Marąuette Par
ko namų savininkų dr-jos gegu
žinė Bruzgulienės sodyboje.

tradicinis balius Western Ballroom salėje.
Spalio 10 d. — L. Bendr. Chi
cagos apygardos solidarumo
vakarienė Keyman’s klubo pa
talpose.

Spalio 17 d. — Anglijos lie
Liepos 7 d. — Suvalkiečių tuvių klubo linksmavakaris B.
gegužinė Liepos sodyboje.
Pakšto salėj.

Rugp. 1—9 d. — Jubiliejinis
Spalio 17 ir 18 d. — Donelai
Lietuvos vyčių seimas Chica čio “Metų” inscenizavimas Jau
goje.
nimo centre, režisuojant A. DiRugpiūčio 9 d. — “Draugo” kiniui; ruošia Scenos darbuoto
jų sąjunga.
gegužinė Slovakų sode.

Spalio 24 d. — Solistės V.
Rūgs. 6 d. — Parengimas
Kojelienės rečitalis.
žurnalui “Kariui” paremti. Ruo
Spalio 31 d. — Ateitininkų
šia ramovėnai, birutininkės, sa
sendraugių
rudens vakaras Jau
vanoriai ir šauliai Jaunimo cen
nimo
centre
7 v. 30 min.
tre.
Lapkr. 8 d. — Marijonų
Rugsėjo 20 d—LB Marąuet bendr. metinė vakarienė.
te Parko apylinkės gegužinė
“ Lapkr. 15 d. — Putnamo se
marijonų soduose Clarendon
selių rėmėjų trad. vakarienė;
Hills.
ruošia Marąuette Parko sky
Rūgs. 27 d. — Madų paroda; rius.
ruošia Putnamo seselių rėmėjų
Lapkr. 22 d. — Liet. kariuo
Cicero skyrius.
menės šventė Jaunimo centre,
Spalio 3 d. — Lietuvos Duk ruošia ramovėnai ir birutinin
terų koncertas Jaunimo centre. kės, talkinant savanoriams ir
— Liet. Gailestingųjų seserų šauliams.
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DEGA DURPYNAS

Chicagoje

Jau trečia savaitė kai Palos
miškų rajone tarp Mannheim ir
Willow Springs kelių dega 18
PINIGŲ EIKVOJIMAS
pėdų gilumo durpyno klodas.
Chicagos Tribūne dienraštis Kylą dūmai padaro pravažiavi
teigia, kad nuo metų pradžios mą mašinomis labai pavojingą.
Chicagos miestas yra nereika
VASAROS KARNAVALAS
lingai išeikvojęs $3,373,000. Tuo
pačiu laiku, kur tas dienraštis
Back of the Yards 25-tas me
yra nurodęs pinigų tuščią leidi tinis karnavalas prasidės liepos
mą, miestas mokesčių mokėto 7 d. prie 47-os ir Damen gt.
jams yra sutaupęs tiktai 566 Jis tęsis 29 dienas. Lietuvių
tūkstančius dol.
vakaras bus liepos 10 d.

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

IfSz

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St.
Telef. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09
AIKŠTG AUTOMOBILIAMS STATYTI

DOMINICK C. GURA
Gyveno 6737 South Artesian Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė birž, 27 d., 1964 m., 1 vai. popiet, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoj — Biliūnų kaime. Amerikoj išgyveno 58 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Auna, po tėvais Bugailiškaitė, dvi dukterys — Malvina ir Donna Marek, žentas
Leon, anūkai Don ir Dean Marek, gimines Charles ir Anna
Mikšis ir Apolonia Mikšis, taipgi daug kitų giminių ir draugų.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69th
Street. Laidotuvės įvyks trečiad., liepos 1 dieną. Iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Panelės Marijos Gi
mimo parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę lieka: Žmona, dukterys, žentas, anūkai ir visi
kiti giminės.
Laid. direkt. Steponas Lackawicz, Telef. RE 7-1213.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

t
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
1964 m. birželio 29 dieną 6 vai. ryto mirė mūsų brangi žmo
na, motina, sesuo, uošvė ir senelė

'

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON
SAVININKO

Juzefą

Račkauskienė - Gečaitė

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO-

Gyveno: Lietuvoje — Gėrgžduose, Klaipėdos krašte ir šalkavos dv., Ukmergės apskr., tremtyje — Vienoje ir Kemptene,
Chicagoje — 3256 South Union Avenue. Amerikoje per abu
kartu išgyveno 25 metus.

3911 West llltli Street
Didžiausias Paminklams Pianų
Pasirinkimas Visame Mieste

Kūnas pašarvotas Ant. M. Phillips koplyčioje, 3307 So.
Lituanica Avenue, Tel. YArds 7-3401.

Telef. — CEdarcrest 3-6335

Laidojama ketvirtadienį, liepos 2 dieną; 9 vai. ryto iš
koplyčios bus lydima į šv. Jurgio parap. bažnyčią gedulingoms
pamaldoms. Po pamaldų laidojama Šv. Kazimiero kapinėse.

Giliame liūdesyje: vyras Aleksandras, sūnus Balys su
žmona Diana, dukterys Eugenija ir Sofija Kantvilienė, anūkai
Leonardas ir Edvardas, proanūkai Paulius ir Richardas, žen
tas Alfonsas šešplaukis; sesuo Paulina Macienė su sūnum
Aleksandru ir dukra Brone Jankūnjene Lietuvoje, josi sūnus
Jonas Čikagoje ir pusseserė Salomėja Jarjonienė.
Vietoje užuojautų ir gėlių pageidaujama aukoti vargan
patekusiems lietuviams sušelpti.

A. ABALL ROOFING

5

Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriauidoa gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių
ir Utu oaouoėimu

VMS WE8T OSrd STREET
Telef. PB 8-0888

dg
s

įkarta priefi 60 meta
STOGU DENGIMAS m

RINOS

Mes talsom, datom rinas, nuteka
muosius vamzdžius lr lštepam smala
vidų Ilgesniam naudojimui; naujos
finos įtaisomos 1S nerūdijančio me
talo, kurio nereikia dažyti. Plokščių
lr iškeltų stogų taisymas, perdažymas, smalinimas ar naujai uždengi
mas. Kaminai lr ‘•smokestack” per
taisomi—“tuokpolnted” Mes atliekam
lauko dažymo,
mūro užtaisymo—
tuckpointing lr cemento darbus.

Pilnai apsidraudę. Darbas garan
tuotas. Nemokamas Įkainavimas. Ati
darą visų laikų.
Skambinkite LA 1-0047 —RO 3-8778

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST.
Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS
ORO VĖSINTUVAI AIR CONDITIONING

A. “|“ A.
STASYS

VAINORAS

Storm windows & doors of
BJ.Goodrich Korosearrigid vinyl

Gyveno 7256 South Campbell Avenue, Chicago, Illinois.

Mirė birželio 29 dieną, 1964 m. 6:30 vai. ryto, sulau
kęs 54 metų amžiaus.

SIUVIMO “CT MAŠINOS

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Palangos. Amerikoje išgyve
no 14 metų.

Bemina • Kiną • Pfaff • Necchl
Wbite • Domestic * Kenmore •
New Home * Free Westinghouse •
Viking * Adler • Anker • Singer,
etc.
Ir visas Japoniškos gamybos.
Taisome, parduodame lr nuomoja
me prieinamomis kainomis lr sąly
gomis.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Irena, sūnus Ignas,
uošviai Davydovai.

Darbas greitas ir sąžiningas. Turi
me dalis, pritaikome pagal skoni ka
binetus. Aptarnaujame Chicagoje tr
priemiesčiuose.

ARVYDAS M. DIKINIS
5664 S. Hermitage, Chicago, HL

Telef. — 737-6886
VVtaoleaal* and Retail

Kūnas bus pašarvotas šiandien 5 vai. vak. MažeikaEvans koplyčioje, 6845 South Western Avenue. Laidotuvės
įvyks ketvirtadienį, liepos 2 dieną. Iš koplyčios 10 vai. ry
to bus nulydėtas į kapines.

.^Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažį'Statmus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnus ir uošviai.
Informacijai telefonuokite — YArds 7-1911.

won’t pit, corrode, peel, crack,
chip, tarnish, rot or rust

.
Storm
Doors

Storm
Windows
M*Mf IIIMttttl IB

Kostas Butkus
LU 5 — 6291
1,111,111111, III

Nylono, stainless steel ar aluminijaus langai,
durys, SIETELIAI.
ALUMINIJAUS NAMŲ PRIESTATAI (PATIO), STOGELIAI
TVOROS. KRAUTUVIŲ SUNKIOS DURYS IR KITI MODERNŪS
NAMŲ PAGEIUNIMO REIKMENYS. DIDELIS PASIRINKIMAS
(27 RŪŠIŲ).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS 0. LACKAVVICZ
2424 W. 69 th STREET
2814 W. 2Srd PLACE

Tel. REpublic 7-1213
TeL Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ,__________ Tel. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ.

Tei. YArda 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET

TeL YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArda 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 60th AVĖ. CICERO, ILL.

Tel. OLymplo 2-1003

o
DRAUGAS, antradienis, 1964 m. birželio mėn. 30 d.

CHICAGOS
Chicagoje
ir apylinkėse

PERSODINO INKSTUS
Prieš valandą mirusio kūdi
kio inkstai, leidžiant tėvams,
buvo išimti ir persodinti 7 me
tų mergaitėj, kurios inkstai bu
vo sugedę. Operacija, padaryta
Chicagos Passavant ligoninėje,
užsitęsė 6 valandas. Prie opera
cijos dirbo 25 specialistai iš tri
jų ligoninių. Tai pirmas kartas,
kad asmuo po tokios operacijos
ilgiau gyvena. Mergaitės gydy
mas lig šiol būtų kainavęs 17
tūkstančių dol. v

AUKSINIS VEDYBŲ
JUBILIEJUS

X Lietuvių krepšininkų rinktinS praėjusį sekmadienį sužai
dė pirmas savo rungtynes Brother Rice salėj prieš Blue Chips
penketuką, kuris yra Chicagos
mėgėjų lygos meisteris. Rung
tynes efektingai laimėjo mūsų
rinktinė 107:59 (42:26). Prieš
tai Sporto klubo Aro jauniai
nugalėjo Cicero rinktinę, ku
rioje taip pat žaidė lietuviukai,
51:38. Rungtines pradėjo Chi
cagos LB apygardos pirm. inž.
Br. Nainys, pareikšdamas svei
kinimus svečiams ir linkėjimus
rinktinei. Po to trumpą žodį ta
rė pasaulio LB pirm. J. Bačiūnas. Visus entuziastingai nutei
kė vieno sakinio JAV LB pirm.
J. Jasaičio kalba. Rungtynes
stebėjo tūkstantis lietuvių, nuo
širdžiai sutikdami lietuviškais
ženklais pasipuošusius, gerai at
rodančius ir gerai žaidžiančius
rinktinės vyrus.
X Kun. dr. Vaišnora iš Ro
mos atsiuntė Marijampolės gim
nazijos ruošiamai monografijai
straipsnį, liečiantį kapelionus
gimnazijoje. Dr. Vaišnora yra
tos gimnazijos auklėtinis ir
kurį laiką ėjęs kepeliono pa
reigas.
X Balfo piniginio vajaus Pa
los Park, IU., rajone pagal rin
kėjos Tumasonienės apyskaitą,
aukojo — $100 dr. V. P. Tumasonis, po $25 — dr. V. Bagdo
nas, A. Milauckai, dr. W. Eise
nas, $10 — dr. M. Orth, po $5
— L. Kutehins, A. Allen, Šlapi
kai. Kiti po mažiau. Viso 202
dol.
X Mok. Alicija Rūgyte vado
vaus dvisavaitinei MAS jaunų
jų moksleivių stovyklai, kuri
prasideda liepos 5 d.
X Lietuvių fronto bičiulių
tradicinis išvažiavimas — jau
čio kepimas įvyko praėjusį šeš
tadienį Jonyno soduose. Išvažia
vimą pradėjo Chicagos apyg.
LF pirm. St. Daunys, iškelda
mas mūsų šiuolaikinius uždavi
nius. Po to sveikinimo žodį ta
rė LB Chciagos apyg. pirm.
inž. Br. Nainys. Įdomią paskai
tą apie jaunimą ir lietuvybę
skaitė Rimvydas Šliažas. Prie
pakeltos trispalvės sugiedotas
Lietuvos himnas. Prie laužo įvy
ko trumpa programėlė, kurios
metu humoristikos paskaitė Al.
Valentinas ir Al. Baronas. Virš
pusantro šimto svečių turėjo
progos puikioj gamtoj padai
nuoti ir pabendrauti.

X Amerikiečiai pritaria lie
tuviams. Chicagoje spausdina
mos “Southwest News-Herald”
birželio 25 d. išspausdino Lie
tuvių demokratų lygos biulete
nį dėl senesio amžiaus žmonių
buities pagerinimo, užvardinda
mi “Want better break for Golden Ages”. Šį biuletenį reda
guoja adv. Charles P. Kai ir
arch. Albertas Kerelis. Tame
biuleteny keliama mintis padi
dinti pensijas, sumažinti poilsin
išėjimo metus, įvesti nemokamą
gydymą ir kt. Šio biuletenio
svarbesni sumanymai neseniai
buvo “Drauge” išspausdinti.
X Rašyt. Alb. Valentinas ir
Jonas Vaičiūnas atliks linksmą
programą LB čikagiškės apyg.
valdybos ruošiamame Vėžių ba
liuje. Union Piere, liepos 4 d.
Pelnas skiriamas remti vykstan
tiems į Lietuvių dieną Tarpt,
parodoje ansambliams, (pr.)
X Ar vieną kambarį ar visą
butą norint vėsinti, Emerson
vėsintuvų įvairių dydžių ir kai
nų gausit pas Gradinską, 2512
W. 47th Str., FR 6-1998. Tele
vizijos, Hi Fi stereo, radijai.
(sk.)
X Kinderių vasarvietėje Rambyne išnuomojami kambariai ir
butukai šeimoms labai prieina
momis kainomis. Adresas. —
Union Pier, Mich., P.O. Box 51.
Telefonas:
Lakeside,
Mich.,
8681. (ak.)

.Jonas ir Marijonai Dering,
7534 S. Odeli Avenue, Bridgeview, III., mini auksinę vedybų
gyvenimo sukaktį liepos 5 d.
Šv. mišios bus aukojamos jų
intencija šv. Juozapo bažnyčio
je, Summit, III. Šiose iškilmėse
jubiliatams bus įteiktas, jų vai
kų parūpintas, ypatingas šv.
Tėvo palaiminimas.
Sukaktuvėse dalyvaus jubi
liatų duktė sesuo M. Agnesine,
vienuolė Šv. Kazimiero seserų
vienuolyne, Chicagoje, sūnus Jo
nas su šeima iš Palos Verdes,
Calif., sūnus William su šeima
iš Oak Lawn, III., Be šeimos
narių dar į iškilmes atvyksta
giminės, draugai ir buvusieji kai
mynai.
Prieš atvykstant į Bridgeview,
Jonas ir Marijona gyveno Ne
kalto Prasidėjimo šv. Panelės
parapijoje Chicagoje nuo pat įsikūrimo. Čia sėkmingai vedė
“hardware” krautuvę — tad,
turėjo. -progos
įeiti -į malonią- -pažintį su daugeliu asmenų, kurie
ir šiandien mielai prisimena ju
biliatus. Iš Brighton Park jie
nuvyko į šv. Leo parapiją, ku
rioj sėkmingai darbavosi pasi-

Marija ir Jonas Dering

statę gazolino stotį.
Iš šešių
anūkų visi bus minėti jų senelių
jubiliejų, išskyrus brolį William
Dering, kuris šiuo metu moko
si Christian Brothers naujoky
ne, Kortright, New York.
Jubiliatams Jonui ir Marijo
nai artimieji nuoširdžiai linki
geroje sveikatoje dar daug me
tų gyventi jų mylimųjų tarpe.
—K.

X Balfo rėmėjai prašomi sių
sti aukas J. Vepštui, Balfo Chi
cagos apskrities iždininkui, šiuo
adresu: 6953 S. Washtenaw av.,
Chicago 29, Telef. HE 4-1476
X Juozas Skeivys su žmona,
nuo birželio 20 d. praleidžia
atostogas Odinų vasarvietėje
Ventoje, prie Michigan ežero
bemeškeriodamas ir besimaudy
damas. J. Skeivys yra žinomas
kelių organizacijų veikėjas.
X Tik 65 svarų tas naujasis
Emerson vėsintuvas. Geras, bet
labai nebrangus — pas Gradin
ską. Televizijos, radijai, vokiški
stereo Hi Fi, patefonai, magne
tofonai. 2512 W. 47th Str., FR
6-1998. (sk.)

Chicagos Aukšt. lit. mokyklos XIII
laidos abiturientas Gediminas Indreika, baigęs mokyklą visais pen
ketukais ir burtų keliu laimėjęs
100 dol. premiją, sako: “Premiją
dalinuos su kitais savo klasės
penketukininkais, likutį skiriu bu
simajam metraščiui”.
Nuotr. J. K&žetoėko

KRIKŠČIONIŠKAS AMŽIUS
The Christian Century, libe
ralų
protestantų žurnalas lei
Vaizdas iš Sv. Šeimos vilos Lemonte, III. šią nuotrauką, minint Senior Citizeng dieną, buvo įsidėjęs
Lemonter laikraštis. Vilos vadovas yra kun. St. Adominas.
“Lemonter” nuotr. džiamas Chicagoje, vedamaja
me pasisakė esąs priešingas se
natoriaus Goldwater kandidatū
rai į prezidentus.

K

J. A. VALSTYBĖSE

ARTI

IR

vyklos programą ruošia ASS
Worcesterio skyrius.
— Lietuvių katalikų religi
nės šalpos metinis susirinkimas
įvyko birželio 25 d., 2:30 v. p.
p. LKRŠ patalpose, 225 4th St.,
Brooklyn, N. Y. Padaryti pra
nešimai LKRŠ direktorių ir ku
nigų įgaliotinių, kurie veikia
visoje Amerikoje. Svarstyta Lie
tuvos katalikybės atsikūrimo
planas, tam reikalui fondą su
daryti ; lietuvių katalikų bend
ras ir visotinos maldos ir aukų
vajus bus rugsėjo 8 d.
LKRŠ direktoriatą ir valdybą
1962 — 1964 m. sudarė šie di
rektoriai : vysk. V. Brizgys,
prel. J. Balkūnas, prel. P. Ju
ras, prel. I. Kelmelis, kun. N.
Pakalnis, kun J. Aleksiūnas,
kun. J. Cepukaitis, kun. J. Gurinskas, kun. B. Gauronskas,
kun. J. Kinta, kun. A. Gradeck,
kun. D. Pocius, kun. L. Andriekus, OFM, kun A. Petraitis,
kun. A. Pepšys. šiame susirin
kime buvo renkami 8 direkto
riai 2-jų metų darbui.

TOLI

PRATĘS SUSISIEKIMU

skaitą skaitė maršalas Theodore
MoEvoy. Meninę dalį išpildė lat
vių mišrus choras ir solistai.
Latvė solistė M. Daskevica-Putce padainavo tris lietuviškas dai
nas: “Sėjau rytą”, “Oi varge,
varge” ir “Kur bakūžė sama
nota”. E. Helbemae-Watts pa
deklamavo angliškai po vieną
trijų tautų poezijos kūrinį. O
estas J. iVillard stipriu bosu pa
dainavo solo tris damas. Pabai
gai latvių choras, vadovauja
mas H. Pavasars, sutartinai iš
pildė keletą minėjimui pritai
kintų latviškų dainų.
Minėjime dalyvavo visų trijų
Pabaltijo valstybių Anglijoje
gyveną ministeriai. Buvo prisi
rinkusi pilna salė žmonių.
— Manchesterio lietuviai iš
vežtųjų minėjimą birželio 13 d.
pradėjo susikaupimo valandėle
prie lietuviško paminklinio kry
žiaus Monstono kapuose. Se
kanti tos dienos programa bu
vo išpildyta lietuvių Socialinio
klubo patalpose. (V. Vyt.)

— Prel. Feliksas Bartkus, se
nas Lietuvių fondo narys, bai
gė mokėti dalimis žadėtąjį 1,000 dolerių. Klebonaudamas toli
mame Texase, prel. F. Bartkus
niekad nėra atskilęs nuo lietu
viškų reikalų. Aukotojų tarpe
vis užtiksime jo pavardę su
stambesne suma prie jos. Didejg SUma, įmokėta Lietuvių fondui, parodo prelato domėjimąsi
ir vertinimą lietuviškos finansi
nės institucijos, kurios palūka
nos kasmet skiriamos liet. kul
tūriniams reikalams.
Naujasis tūkstantininkas ben
dradarbiauja daugely lietuviš
kų laikraščių ir yra išleidęs ke
letą knygų ir maldaknygių at
skirai, o kartu su kun. Aleksa
didelį leidinį “Dievas ir žmo
gus”. (J.)
— Pranas ir Stasė Staneliai
100 dol. ir Juozas Matusaitis
100 dol. paaukojo Lietuvių fon
dui. Abieji aukotojai yra nau
jieji ateiviai šioje šalyje, prieš
14 metų atvykę ir apsigyvenę
Worcesteryje su savo šeimo
mis. Abeji nuoširdūs ir veiklūs
lietuviai.
— At-kų sendraugių stovyk
loj, įvykstančioj Dainavoj rug
piūčio 2—9 d., pirmosios šeimos
įsiregistravusios yra dr. J. Bai
čiūno, Donato Balčiūno ir Dz.
Staniškio. Jie įsikurs atskiruose,
naujai įrengtuose, kambariuose
didžiajame pastate. Visi, norin
tieji gauti stovyklavimo metu
atskirus kambarius, prašomi ne
delsti, nes tokių kambarių yra
tik 20. Registruojamasi šiuo ad
resu: J. Mikaila, 16870 Stoepel, Pietų Australijos reprezentacinė tautinių šokių grupė, vadovaujama
Detroit, Michigan, 48221.
stud. Violetos Vasiliauskaitės, kuri čia yra antroje berniukų eilėje

viduryje, ši grupė puikiai išpildydama tautinius šokius pasirodo ne
vien tik lietuvių parengimuose, bet ir australų šventėse ir koncertuose,
o taip pat ir televizijoje, garsindama Lietuvos vardą. Pati vadovė
yra gabi jaunimo organizatorė. Jaunimo stovyklose ji vis mer
gaičių stovyklos viršininkė, sumani laužų programos vedėja, o kartu
ir Australijos Lietuvių studentų sąjungos sekretorė. Tai plačiai ži
nomosios solistės Genovaitės Vasiliauskienės dukrelė.
Nuotr. Alfonso Budrio

— Daina Kojelytė, 11 m.,
Los Angeles, Calif., 1-ja moki
ne baigė 8 m. lituanistinę mo
kyklą. Pirmąja mokine buvo
kiekvienais mokyklos lankymo
metais. Už gerą mokymąsi užsi
dirbo kelionę į moksleivių atkų stovyklą Dainavoje.
KANADOJE
— Inž. Balys Raugas, Cam— Prof. dr. Vanda Tumėnie
bridge - Riverside, N. J., LB vie
nė
atvyko iš Chicagos į Kana
tos apylinkės pirmininkas, di
dą
praleisti vasaros atostogų
delis rezoliucijų žygio rėmėjas,
prie
Erie ežero, patogiai įreng
parašė rezoliucijų reikalu laiš
toje
J.
ir dr. O Valaičių viloje.
kus Philadelphijos ir CamTelef.
Jarvis,
Ont., 587-4175.
bridge - Riverside miestų dien
Adresas:
57
Burris
St., Hamilraščiams.
ton,
Ont.
— Kun. Jonas Šernas, ilga
— Lietuviško stiliaus koplyt
metis Šv. Onos lietuvių parapi
jos Jersey City, N. J. admini stulpis, suprojektuotas inž. dr.
stratorius, buvo šiomis dieno A. Kulpavičiaus, statomas Ha
mis Netvarko arkidiecezijos ar miltone prie AV bažnyčios. Jau
kivyskupo Boland paskirtas tos išlieti pamatai. Darbams vado
vauja P. Imbrasas.
parapijos klebonu.
— Pagerbti partizanai. 1941
— Pranas Dailidė, iš Syracum.
birželįo mėn. herojiškose
se, Amerikos lietuvių tarybai
kautynėse
žuvę partizanai buvo
dėkodamas už pakvietimą daly
pagerbti
Wasaga
- Springhurst
vauti Amerikos lietuvių kong
G.
Ganytojo
dievnamyje,
gau
rese Washingtone, siunčia savo
siai
dalyvaujant
torontiečiams.
sveikinimus kongresui, linkėda
mas geriausios kloties skinant Šv. mišias atnašavo kun. J. Sta
kelius visų geros valios lietu škevičius. Pamaldos baigtos Lie
vių tautinių troškimų įvykdy tuvos himnu.
Per radijo “T. prisiminimai”
mui, apgailestaudamas,
kad
labai
kruopščiai paruoštoje pa
pats negalės kongrese dalyvau
skaitoje
prof. dr. A. Musteikis
ti dėl jį ištikusios sunkios li
išryškino
rezistencinės kovos
gos.
prasmę.
Minėjimas
baigtas
- Akademinio Skautų sąjū
“
Malda
už
tėvynę
”
.
džio vasaros stovykla vyks tuoj
po lietuvių dienos pasaulinėje
DIDŽ. BRITANIJOJE
— Londone birželio 13 d.. Bai
parodoje — rugpiūčio 24 iki 30
d. netoli New Yorko. Admini tų taryba estų namų salėje su
stracinius reikalus tvarkys A- ruošė skaudžiųjų birželio trė
SS New Yorko skyrius, o sto- mimų minėjimą. Pagrindinę pa-

ŽINIOS
STOGAS NULĖKĖ Į
PADANGES
Astuoni asmenys buvo sužei
sti, kai susidėjusių dujų spro
gimas nunešė stogo dalį apartmentiniuose namuose, 652 Roscoe gt. Kilęs gaisras sudarė
apie $3,000 nuostolių.

KATALIKŲ KATEDRA
UNIVERSITETE
Chicagos universitetas ieško
finansinės pagalbos įsteigti ka
talikų profesorišką katedrą prie
esamo teologijos fakulteto. Prie
to paskatino geg. 4—5 d. Belgi
jos kardinolo Leon Suenens ap
silankymas ir pasakytos paskai
tos. Jeigu katedra bus įsteigta,
kasmet bus kviečiamas vis ki
tas žymus katalikų teologas.
lilllllllimilliimililiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiifiii

IVI O V I N G

Chicagos susisiekimas (CTA)
J. NAUJOKAITIS
laukia $27,000,000 iš federali
Ilgų metų patyrimas
nės valdžios, kad galėtų pratęs
Apdraustas perkraustymas
Chicago, U).
ti elektriniais vagonais patar VVA 5-9209
navimą iš Logan Sąuare stoties IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
iki Mannheim kelio ir galimai į
pati O’Hare aerodromą, į kurį
SIUNTINIUS | LIETUVĄ
kasdien atvažiuoja 15,000 dar
TAIP PAT IR MAISTĄ
bininkų.

SIUNČIA

Llcenzijuota lietuvių įmone regis
truota U.8. Depart. of Justlce

SAVININKAI NETENKA
NUOMOS

COSMOS PARCELS EXPRESS
Oorp.
MARQUETTE GIFT PARCELS
SERVICE

Apie 160 šeimynų susidedančių
iš 611 asmenų gyvena 10-tyje
apartmentinių namų, kurių sa
vininkai taip juos apleido ir ne
taiso, kad neįmanoma juose gy
venti. Gyventojai gauna pašal
pos iš Cook apskrities, kurio
viešosios pagalbos direktorius
Raymond Hilliard įsakė kas mė
nesį sulaikyti $11,691 nuomos ir
jos neišmokėti tiems savinin
kams.

Halsted, Chicago 8, m.
Tel. CA 5-18(14
243# W. «# st. Ir 2(108 W. 6S St.,
Chicago 2#, III.
Tel. — WA 5-2737
DIDELIS
PA8IRINKIMA8
me
džiagų ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų . -ekiu PAPIGINTO
S.

3212

MIS KAINOMIS.

Akordeonai,
siuvamos
mašinos,
skalbimo mašinos,
aatSincblIlat.
motociklal, pianinai iš
Eur6poa
ir Sov. Sąjungos sandelių.
Vedėjai: Edv. Ir Vyt. Žukauskai

MOVING

GAUDO SPROGMENŲ
PARDAVĖJUS

R. SERENAS perkrausto baldus
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto
Chicagos policija prašo tėvų leidimai ir pilna audrauda.

pranešti, kur jų vaikai perka 2047 W. 67 PI. WJL 5-8063
sprogmenis (fejerverkus). Už
jų pardavimą Illinois valstija
baudžia iki $100 pabauda ar iki iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiip
TELEVIZIJA S
90 dienų kalėjimo. Chicagos įs
paprastas
ir spalvotas nebrangiai
tatymas baudžia iki $200.
baisau. Už patarnavimą vie.oje $3
dalys.
Pritaikau 26-tą stotį.
I. MIGLINAS
2549 W. 69th St Ils. PR 6-1068

iiiimiimiimimimitiiiiimmiiiiiiimiiiii už dirbtuvės darbą $10

TV — RADIJŲ TAISYMAS
P. RUDENAS

4448 S. VVestem Ave.
Tel. 847-4829 ir YA 7-1026
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
■III llllllllllllllllll llll Hill llll llll IIIIHIIIII III iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiini

M OV I N G
Apdraustas perkraustyzna«
įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituaniea Ave.
Tel. FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS RAIRO~
ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nuo plrmadtvalo iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:90 Iki
9:30 vai. ryto.
Vakarais pirmad.
7

V 81 k

V&l

VISOS PROGRAMOS IS W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM
Tel- HEmlock 4-241S
URS So. Maplevvood Ave.
Chicago 2S, I1L

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiii.niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

5%

AUSTRALIJOJ
— Pietų Australijos lietuvių
katalikų draugijos metinis su
sirinkimas įvyksta liepos 12 d.
Lietuvių Katalikų centre. Kata
likų dr-ja yra išvysčiusi gražią
veiklą.

current dividend
on Investment bonus
4»% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS,
Už t imetų Investavimo bonus mokame
dividendų kas pusmetį ir
dar Išmokame po H % už kiekvienus metus, 4 metama prašjua.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Valandos:

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ir kitus kraštus.
P. NEDZINSKAS. 4065 Archer
Chicago 82, III. Tel. YA 7-5980

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS
Pirmad., antrad., Penktad. tr šeštad. 9 v. r. — 4:10 p, p,
Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

CIRCUIT T.V.

& RADIO (LIETUVIAI)
Sav. DAN LIUTIKAS

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

2412 WKST 71ST ST.

CHICAGO 29, ILL.

1HL.: 471-2446

iiiimmimiiimiiiiiiimimimiiiiiiiiiimii

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos.
Tune-ups lr Motorų Remontas

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street
Telefonas PRospect 8-9588

iiiiimimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiim

liiDoino

ELECTROniCS

€Ttanr<.w rrrrtTrm

(-RADIJAI -OUOST. RKK
TRIO FONOORArAI-PLOI.
IENOS - BATERIOOS - LL
tūVIRT. PRIETAISAI-LAIKRi
Virtaml tamfau./o.
f ’
fca/no. tr garantu

[3321 S. Halsted St.-CLlFFtiOC4-50^1

VVESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS
AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI
4818 S. Wėstern,
Chicago 9, 111.
Sav. ST. 86EKUA

LA S- 19M1

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30.' kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v.
Penktadieniais vakare iki 9:30 val. vakaro. Sekmadieniais atdara
nuo 12 iki 5 valandos.

