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Sveikinimai chorams ir jų vadovams lėktuvo nelamėje žuvo 130
Tarp jų yra 127 amerikiečiai

Amerikos lietuviu vargonininkų 
jubiliejinis seimas Chicagoje

Pasisekęs chorų ir solistų koncertas

CHICAGO — Chicagos lietu- Posėdžiams vadovauti numaty-
vių chorai vakar Marijos Aukšt. 
mokyklos salėje išpildė dainų 
koncertą, minint auksinę — 50 
metų — Amerikos Lietuvių R. 
K. Vargonininkų sąjungos įkū
rimo sukaktį.

Koncerto programą atliko 
Dainavos, Vyrų Operos choras, 
Moterų choras, Lietuvos Vyčių 
choras, Al. Stephens ansamblis 
ir parapijų chorai. Per 300 rink
tinių dainininkų atliko dainų 
koncerto programą. Daininin
kams dirigavo iš Waterbury, 
Conn., atvykęs kompozitorius 
Aleksis, iš Los Angeles atvykęs 
kompozitorius Bronius Budriū- 
nas bei vietiniai dirigentai: Ali- 
ce Stephens, dr. Leonardas Ši
mutis jr., Alfonsas Gečas.

Be jungtinio ir pavienių cho
rų, koncerte dainavo ir eilė mū
sų žymesniųjų solistų — Pr. 
Bičkienė, A. Giedraitienė, G. 
Giedraitienė, G. Mačytė, G. Peš- 
kienė ir A. Brazis.

Akompanavo J. Byanskas.

tas kompozitorius A. Aleksis. 
Be kitų dalykų, bus svarstomas 
reikalas lietuviškos muzikų — 
vargonininkų mokyklos, kuri 
paruoštų naujus muzikos vado
vus parapijoms.

Seimas tęsis maždaug iki 5 
vai. Vakare bus bendra vaka
rienė Bovvling Lounge restora
ne, 56 gatvė ir Western. Seimas 
bus baigtas tą pačią dieną.

Pietų Vietname prezidentas Ngo Dinh Diem patikrina 
karinius dalinius atlikus pratimus (manevrus).

moterų

POPIEŽIAUS ENCIKLIKA MATER II MAGISTRĄ 
SOCIALINIS VADOVĖLIS

Ispanijos darbininkai streikininkai prisitaikė encikliką Mater et Magistrą
ROMA — Popiežius Jonas pakartotas ir šiems laikams pri- gerovės programos galinčios bū- 

taikintas jo paskutinėje encik- ti naudingos, jei pašalinamos

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Britanijos premjeras Mac- 
millan ir Prancūzijos preziden
tas de Gaulle vakar netoli Pa
ryžiaus baigė pasitarimus Eu
ropos Bendrosios Rinkos reika
lais.

— Sovietų diktatorius Chruš
čiovas užvakar kreipėsi į rusus, 
prašydamas suprasti mėsos ir 
sviesto kainų pakėlimą. Ir šis 
kainų pakėlimas, pasak jo, tru
ks metus. Tegu komunistų par
tijos ponai mažiau šveičia mė
sos ir sviesto, tai ir darbininkai 
galės kokį kąsnelį mėsos nusi
pirkti.

— Sovietų Sąjungos ekono
mistai ir komunistinio bloko va
dai sekantį trečiadienį Maskvoje 
pradės svarstyti

PARYŽIUS — Transatlanti
nis sprausminis lėktuvas Boen- 
ing 707 vakar sudužo aerodrome 
netoli Paryžiaus, pasiruošus 
skristi į Jungtines Amerikos 
Valstybes, užmušdamas 130 as
menų. Tai esanti skaudžiausia 
nelaimė aviacijos istorijoje.

Lėktuve buvo 133 asmenys, 3 
išliko gyvi: du lengvai sužeisti, 
vienas sunkiai.

Šioje lėktuvo nelaimėje žuvo 
127 amerikiečiai, Atlanta meno 
draugijos nariai, kurie buvo iš
vykę susipažinti su Europa.

Amerika turi vadovauti
PAREIŠKĖ ADENAUERIS

DORTMUND, Vokietija — 
Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris, kalbėdamas vakar 
Dortmunde krikščionių demok
ratų sąjungos suvažiavime, pa
reiškė, jog Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir toliau turėtų vado
vauti Europai. Toliau jis pa
brėžė, kad jo era dar nesibaigė 
ir jis pasiliks valdžios prieša
kyje.

reikalus. Žinoma, posėdžiuose 
bus paliesta Europos Bendroji 
Rinka.

Badaujanti raudonoji 
Kinija parduoda 
ryžius Indonezijai

RANGOON, Burma — Stoko- 
ekonominius'janti maisto raudonoji Kinija

Šiandien, birželio 4 dieną, 
Jaunimo Centre bus pradėtas 
jubiliejinis Amerikos Lietuvių 
R. K. Vargonininkų sąjungos 
seimas. Jėzuitų koplyčioje bus 
10 vai. rytą atnašaujamos mi
šios už gyvus ir mirusius sąjun
gos narius. Mišias atnašaus 
dvasios vadas prel. Ign. Albavi- 
čius. Pamokslą sakys jėzuitų 
provinciolas, kompozitorius tė
vas Br. Markaitis. Giedos var
gonininkų choras.

Seimo' posėdis prasidės 12 vai.

XXIII paskelbė, kad katalikai 
visur šiandien rūpinasi sociali
nius Katalikų Bažnyčios dėsnius 
paversti savo kraštų įstatymais. 
Vadinasi Katalikų Bažnyčia dar 
labiau rūpinsis socialinių refor
mų pravedimu.
Tos reformos, paremtos krikš

čionišku teisingumu, turės būti 
įteisintos valstybių įstatymais. 
Krikščioniškoji socialinė doktri
na nėra naujas Bažnyčios moks
las, bet tik naujas . jo pritaiky
mas šiems moderniškiems lai
kams.

Popiežius pabrėžė, kad šis so
cialinis Bažnyčios mokslas yra

likoje „Mater et Magistrą” (Mo
tina ir Mokytoja). ši enciklika 
tad bus kaip vadovėlis ateities 
socialinėje ir politinėje veikloje. 
Minėtoji enciklika buvo pa
skelbta 1961 metų gegužės 15 
dieną, o išleista liepos 14 dieną.

Bažnyčios vyrai Romoje pri
minė, kad „Mater et Magistrą” 
encikliką neseniai prisitaikė 
darbininkai Ispanijoje pateisinti 
savo streikus.

Enciklikoje reikalaujama dau
giau teisių darbininkams pra
monėje, o taipgi pripažįstama, 
jog socializacija ir valstybės

„neigiamos pažiūros”. Ginama 
privati nuosavybė ir iniciatyva.

Venecucloj tebevykstančios kovos

Krikščionybės vertybės
ir naujoji Europa

ROMA — Tik amžinąsias 
krikščionybės vertybes padėjus 
pagrinde galima sukurti socia
linę, ekonominę ir politinę san
tvarką, kuri patenkintų žmo
gaus asmens ir bendruomenės 
reikalavimus, — pabrėžė Euro
pos Atominės Energijos Bend
ruomenės (EURATOM) vicepir
mininkas prof. Medi, uždaryda
mas Europos Krikščionių Pro
fesinių sąjungų
Romoje.

— Naujoji Europa, kurią mes 
šiandien kuriame, — pažymėjo 
kalbėtojas, — bus vaisius į- 
temptų pastangų ir atsakingo 
darbo tų, kuriuos įkvepia ir už
dega atpirkimo ženklas kryžius.

pardavė 100,000 tonų burmiečių 
ryžių Indonezijai, norėdama už
dirbti $1,120,000. Kinai gavo ry
žių iš Burmos prekių pasikeiti
mo pagrindu, o pardavė už do
lerius.

Naujo Italijos preziden
to dvasinis veidas

ROMA — Naujai išrinktas 
Italijos prezidentas Antonio 
Segni, buvęs užsienių reikalų 
ministeris, yra giliai tikintis ir 
uoliai praktikuojantis katali
kas.

OAS pasiūlymai 
Alžirijos nacionalistams

Prieš pradėdamas dienos dar
bą, Segni kasdien išklauso mi
šias. Ištisus dešimtmečius ei
damas atsakingas pareigas krik 

'ščionių demokratų eilėse, prof.
1 Segni su dideliu pasišventimu

ALŽIRAS, Alžiriją — Slapto- j kovojo už krikščioniškųjų idea- 
sios Armijos organizacija su-, įgyvendinimą žmonių bend

ruomenėje. Krikščioniškoji že-stabdė savo terorą ir pateikė 
taikos pasiūlymus alžiriečių na
cionalistams. Tai užvakar pra
nešė prancūzų šaltiniai.

Slaptoji armija laukia atsa
kymo arba konkrečių žygių iš 
Alžirijos Išlaisvinimo fronto ar

mės reforma Italijoje, kuri šim 
tus tūkstančių darbininkų ap
rūpino nuosavais žemės skly
pais, yra didele dalimi jo nuo
pelnas. Būdamas užsienio reika 
lų ministeris, jis ryžtingai ska-

alžiriečių laikinosios vyriausy- tinQ laisvojo Vakarų pasaulio 
bės.

Lietuviai visos Sovieti-
jos bokso nugalėtojai

VILNIUS. — Kolonizuotos 
Lietuvos boksininkai labai gra
žiai pasireiškė visos Sovietų Są
jungos ir jų kai kurių pavergtų 
tautų bokso pirmenybėse. Ri
čardas Tamulis ir Danas Poz
niakas laimėjo savo svoriuose 
pirmas vietas, tapdami visos 
Sovietų Sąjungos čempionais. 
Laimėjusių tarpe yra ir latvis 
Aloyzas Tuminš.

CARACAS, Venecuela — Ve
necuelos vyriausybė vakar pra
nešė, jog jos karinės jėgos atė
mė Puerto Cabello laivyno bazę

Pasak radijo pranešimo po 
pietų, Puerto Cabello mieste 
kovos teebvykstančios tarp vy
riausybės karinių dalinių ir su-

iš sukilusių jūrų kareivių (ma-, kilėlių. Ištikimi vyriausybei ka
rinu) ir užgniaužę sukilimą. riai blokas po bloko užkariauja

Slaptoji armija tikisi gauti 
priedinių teisių ir garantijų mi
lijonui prancūzų naujakurių ne
priklausomoje Alžirijoje. Dėl tų 

Sue Lyon vaidina Nabukovo fil- teisių slaptoji armija pašalintų 
suvažiavimą Įme Lolitha. Kadangi aktorė tėra Įerroa įr įtikintų europiečius pa

tik 15 m., o filmas skirtas tik su-' .... ...
augusiem, tai klausimas kaip mer- slllktl kraste’ kad nenukentetų 
gaitė galės pamatyti savo filmą. Į ekonominis gyvenimas.

vienybę ir siekė Vakarų Euro
pos valstybių susivienijimo.

— Irakas atšaukė savo amba
sadorių iš Washingtono ir iš
stūmė JAV pasiuntinį iš Bagda
do, kad JAV pripažino Kuwaito 
šeikiją, kuri turtinga nafta.

— Pasaulinės futbolo pirme 
nybės. Santiago, Čilėje, vyks. 
tančiose pasaulinėse futbolo 
pirmenybėse, preleminariniam 
rate, antruosiuose susitikimuo
se, užvakar buvo pasiekti se
kantieji rezultatai: Anglija — 
Argentina 3:1; Čekoslovakija— 
Brazilija 0:0; Jugoslavija — 
Urugvajus 3:1; Čilė — Italija 
2:0.

Neryžtingumas — didžiausia li
ga. — J. W. Goethe

KALENDORIUS
Birželio 4 d.: šv. Pranciškus, 

Vendrė, šerkšna.
Birželio 5 d.: šv. Bonifacas, 

Kentautas.
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:20

ORAS
Oro biuras praneša. Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien —

Pasak pranešimų, tai buvęs 
žiauriausias sukilimas Venecue
los istorijoje, nes daug kraujo 
pralieta; žuvo per 35 asmenys 
ir sužeista 100.

Jūrų kareivių (marinų) su
kilimui vadovavo Kubos dikta
toriaus Fidel Castro šalininkai 
— kai kurie jų sukėlė Carupa- 
no revoliuciją prieš mėnesį, — 
pareiškė karinis pareigūnas.

UPI korespondentas Puerto 
Cabello mieste pareiškė, jog 
kova buvusi dešimt kartų žiau
resnė negu Carupane.

Sukilime dalyvavo 400 jūrų 
kareivių, kuriems gelbėjo ko
munistai studentai, belaisviai, 
paleisti iš kalėjimų, ir apie 80 
kairiojo sparno partizanų, kurie 
buvo sugauti ir įkalinti Puerto 
Cabello mieste.

Luc Estang laimėjo
Prancūzų akademijos

literatūros premiją
PARYŽIUS — Rašytojas Luc 

Estang laimėjo didžiąją Pran
cūzų Akademijos literatūros 
premiją. Yra išleidęs visą eilę 
poezijos rinkinių ir romanų.

miestą.
Puerto Cabello miestas turi 

22,000 gyventojų.

— John B. Connaly, konser
vatyvus ir buvęs JAV laivyno 
sekretorius, laimėjo užvakar de
mokratų nominavimą . Texas

1

Šis jūrų kareivių (marinų) gubernatorius prieš liberalą Don
sukilimas yra antrasis mėnesio 
laikotarpyje.

Yarborough, 36 metų. Rinkimai 
bus lapkričio mėnesį.

Argentina priekaištauja Izraeliui
Pakorus /Adolfą Eichmanną

BUENOS AIRES — Argen- atsakymo į protestą dėl Eich- 
tinos užsienio reikalų ministeri-1 manno pagrobimo, kad ir buvo 
ja paskelbė praėjusį penktadienį1 paliestas Argentinos suverenu- 
komunikatą, apgailestaujant dėl
Adolfo Eichmanno bylos ir ek- 
zekucijos neteisėtumo, nesiskai
tant su Argentinos įstatymais, 
kurie nepripažįsta mirties baus
mės.

mas.

Šis gi paskutinis Argentinos 
reagavimas yra dar švelnesnis 
už pirmąjį.

JAUNIMO FESTIVALIAI IR RYŠIAI 

SU VAKARIEČIAIS
Ar ir šiemet bus siekiama lietuvius neišskirti iš sovietinio jaunimo masės

HELSINKIS, Suomija. — Kai i tivalį boikotavo, o dalyvių skai- 
Helsinkyje šių metų liepos 27 1 čius buvo mažesnis, kaip buvo

Komunikate tarp kitko pasa
kyta: „Moderniėjų laikų istori
joje Eichmanno nusikaltimai 
daugiau prieš žmoniškumą, ne
gu prieš žydų tautą pasiliks am
žini liudininkai. Tačiau mūsų 
įstatymų kodeksan mirties 
bausmė irgi nebus įrašyta”.

Studijų dienos
TOKIO — Trys tarptautinės 

katalikų organizacijos dalyvavo 
Jungtinių Tautų surengtose stu
dijų dienose, kurios šiom die
nom vyko Japonijos sostinėje 
Tokio.

Studijų dienose dalyvavo:Eichmannas slapstėsi Argen
tinoje ir buvo pagrobtas Izrae- Tarptautinė Katalikų Socialinė 
lio slaptųjų agentų ir atvežtas Tarnybos sąjunga, Pasaulinė 

Nuo 1934 iki 1955 metų Luc j į Izraelį. To meto prezidento' Katalikių moterų sąjunga ir 
Estang yra buvęs Prancūzijos Į Frondizi vyriausybė protestavo,' Pasaulinio Katalikų Darbinin- 

apie 70 laipsn.; rytoj — šilta, katalikų dienraščio „La Croix” j vėliau tas protestas buvo pa- kų Sąjūdžio Moterų sekcija.

iki rugpiūčio 5 d. šaukiamas 
8-sis Tarptautinis Jaunimo fes
tivalis, daugelis Vakarų stebė
tojų kelia klausimą — kuo jis 
skirsis nuo 1959 metų Vienoje 
įvykusio festivalio? Jei anks
čiau festivaliai vykdavo arba 
Maskvoje arba sovietų sateli
tiniuose kraštuose, tai šiemeti
nis — jau antras iš eilės — 
vyks neutraliame krašte. Skir
tumas tik tas, kad dabar “fes
tivalis” vyks valstybėje, jei ne 
politiniu, tai bent ūkiniu požiū
riu daugiau priklausomu nuo 
Maskvos. Skirtumas ir tas, kad 
suomiai laikomi narsiais žmonė 
mis ir jie viso pasaulio akivaiz 
doje 1939 m. kare su sovietais 
yra parodę nepaprastą ryžtin
gumą, ištvermę ir patriotišku
mą. Suomių patriotiškomis nuo
taikomis ir šiandien, kraštui e- 
sant ypatingose sąlygose, nie
kas neabejoja.

Prisimenant Vienoje 1959 m. 
vykusį festivalį reikia pažymė
ti, kad jis anuomet baigėsi di
dele nesėkme jo rengėjams. Vie

laukta.
Kiek komunistiniams tvark

dariams rūpėjo trukdyti festi
valio dalyvių ryšius, susitiki
mus su laisvojo Vakarų pasau
lio žmonėmis ir laisvosios spau
dos atstovais, tačiau tai jiems 
nepavyko. Ir iš Lietuvos atvy
kę į Vieną jaunimo atstovai 
(sportininkai, studentų meno sa 
viveiklos dalyviai), bent jų da
lis, turėjo progos pasiskaityti 
laisvajame pasaulyje leidžia
mus lietuvių spausdinius, jų tar 
pe ir “Eltos Informacijas”. Tai
gi, 1959 m. Vienoje geležinė už
danga buvo kiek atskleista, nors 
kai kurioms atvykusioms jau
nimo grupėms varžymo priemo
nės buvo itin griežtos. Kai ku
rių satelitinių kraštų jaunimas

masėje susitikti su savo tautie
čiais, tai buvo nelengvas užda
vinys. Nepaisant įvairių “glo
bėjų”, vis dėlto pavyko su kai 
kuriais atvykusiais iš Lietuvos 
jaunuoliais pasikalbėti, juos net 
ir apdovanoti. Už lietuvių gražų 
pasirodymą kitų tautybių jau
nimo tarpe, Vienoje buvo pavy-. 
kę ir jiems perduoti užsienio 
lietuvių sveikinimus.

Tačiau aplamai 1959 m. festi
valio bendras vaizdas buvo men 
kas. Komunistiniams rengėjams 
nepavyko Vienos miesto gyven
tojus plačiau sudominti tuo fes
tivaliu ir jame skleistomis “idė
jomis”. Rengėjams nepavyko 
užgniaužti jaunimo tarpe vy
kusias laisvas diskusijas ir su
trukdyti paskleisti laisvojo pa
saulio spausdinius.

Dabar, kai šią vasarą toks

galimas lietus. redaktorius. Jo veikalai yra iš-Į mirštąs, nors Izraelio vyriau-' Studijų tema: „Moters gyveni- nos miesto gyventojai ir spau- 
versti į daugelį kalbų. Į sybė nedavė rimto ir pagrįsto mo sąlygos Azijoje”. . i da tą sovietų finansuojamą fes-

jautėsi lyg kalinių vaidmeny ' festivalis rengiamas kitoje neut 
ralioje valstybėje -— Suomijoje, 
bus įdomu jį palyginti su Vie
noje vykusiu. Aišku, komunistai 
dės pastangas išlyginti anuo
met buvusią nesėkmę, tačiau jie 
vargiai sugebės užgniaužti jau
nimo smalsumą patirti apie lais 
vąjį pasaulį ir, eventualiai, jo 
kontaktus su Vakarų pasaulio 
žmonėmis. (E.)

koncentracijos stovyklose.

Vienos festivaly komunisti
niai planuotojai dėjo visas pas
tangas, kad lietuviai ir kiti pa- 
baltiečiai neišsiskirtų iš bendros 
sovietinio jaunimo masės. Bend 
roję programoje jie nebuvo nė 
atskirai išvardinti. Užsienio lie
tuviams, norėjusiems dalyvių



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. birželio mėn. 4 d. ar gausiu pensiją, ir kokio dy-, dažniausia daug
---------------------------------------------------------------------- idžio? Pr. M.

* | Ats. Pr. M. Nežinau nei ko-
:kioje įstaigoje, nei kada teira-

greičiau įbus palaikančias prez. Kennedy medici- 
Užtat tam inos aprūpinimo programą. Tačiau

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

reikalingi paramos.
tikra prasme ir pats projektas 1is. tolj.au+ pastLebėjo’ kad tarnauto- 

. ,v v. jai g-ali tęsti kampaniją, siekdami
nėra logiškas. Tačiau šiuo me-. 2.6 mil. parašų, kad paremtų King-

votės apie savo soc. dr. pensi- tu tegalima tik viltis, kad šito- j Andersono bilių 
ji, jūsų iškeltoji, klaida projek 
te, bus atitaisyta dar

THE LITHUANIAN WOFtLD-WIDE DAILY

4545 WEST «Srd ST., CHICAGO 29, ILL., Tei. LUdlow 5*9500

ją. Tačiau iš pateiktųjų duo
menų sprendžiant atrodo, kad prieš !

1 esate uždirbę pakankamą skai- projekto pavertimu įstatymu.
I čių metinių darbo ketvirčių ir j Kokia pensiją gaučiau 63 m.? S P. ŠILE!KIS, 0. P.

NUKENTĖJUSIŲ NUO NA
CIŲ KOMPENSACIJA JAV 

KONGRESE

turėtumėte teisę gauti mėne
sinę pensiją. Kadangi esate gi-

. mę 1895 m., todėl jūs turite tu- 
joja, ar užteks pinigų visiems j r^. deVynis metinius dar-

JAV kongreso komitetas abe

nukentėjusiems atlyginti, nes 
yra tik apie 120-150 mil. vokie-

Orthopedas. Protezistas 
Aparatai-Protezal, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t 

Vai. 9-4 . ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
Kl. Kokią pensiją gaučiau su orthopepijos technikos lab. 

laukęs 63-jų metų? Esu gimęs 2350 63rd st., Chicago 29, III.
Tel. PRospect 6-5084

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

Catholic Press Society. Uov.

Gegužės 27 d. Lenkų kongre- čių nacionalizuoto turto, 
so nukentėjusiems nuo nacių 
kompensacijai komitetas Chica 
goj padarė injformaoinį prameši-

{Visiems patenkinti reikėtų 
$300 mil. Senato komisija irgi 
svarstė kelis atlyginimo reikalu

bo ketvirčius. Kokio dydžio jū- 
į sų pensija galėtų būti šiuo me
tu negalima būtų pasakyti, nes 
nežinau, ar jūs dar vis tebedir
bate savo prekyboj ar jau ne. 

Patarčiau jau dabar paduoti j

1899 m. spalio 7 d. Amerikos, 
pilietybės neturiu. Dirbu nuo 
1949 m. gruod. visą laiką vienoj 
vietoj. (Seka uždarbio leintelė)J 

M. N..'
Ats. M. N. Labai gaila, ta

čiau nedrįstu atsakyti į jūsų 
i klausimą dėl dviejų priežasčių.

= Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. j= 
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada. S

S Prenumerata: Metams % metų 3 mėn. Irfaėn. E
S Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75 =

JAV ir Kanadoj , $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 S

mą. Prelegentais smulkiai papa- . Vi . , . . A . .
šakojo, kaip prieš kelerius ttk IneZ' L «• «**•. ** “

tautie- jUnmą atsauk®‘ Manoma, jei ne ■ kesgių (1961 m Inmme Tax | ciau nesakote kiek. Kadangi ju-JU
mitetas, kad daugjiau jų 
čių

VA'LA.' _■ J- V ♦ . ... j . j • W> ~

gautų kompensaciją. Esąj®10*1 seslJ°b ai a einančiame p>etUm). Pareiškimą reikia pa- 
' kongreso plenume priims palan duoti artimiausioje soc. draudi.

i ... • j .___ 1 _ n__ i__ ___ uprie naujos prez. Kennedy ad
ministracijos kompensacijai gau 
ti viltys padidėjo, nes pats pre-

kų įst. projektą, kuriuo galės mo įstaigoje
pasinaudoti ir kitų tautybių nu

sų šįmetiniai uždarbiai būtų 
vieni iš aukščiausių, todėl pen
sijos aupskaičiavime jie turi bū 
ti naudojami. 2. Nežinau, ar jūs

zidentas ir atitinkamos įstaigos j kentėjusieJi asmens, jei bus da- Kiek užtruks kol gausite pir- dirbsite ateinančiais metais, ar 
romi suinteresuotųjų organiza-į rnąjį čekį — nežinia, tačiau pa- ne. Jeigu nedirbsite, tai pensija
cijų zygnai. A. Cep.

EVERGREEN PLAZOJ BUS 
SOC. DR. ATSTOVAS

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IPv CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą.. 

I)S1 valandos .skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
irapkied, Išskyrus trečiad. Ir šeštad

DR. ANNA GALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7---9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
’li-n uždaryta Ritu laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-8220 
Rez. telef. WAlbrook 5-5070

Rez. HE 0-1670

DR. K. G. DALUKAS
laiko. Priklauso labai gali būti ir didesnė, ^norėda-■

palankiau žiūri į tą reikalą.
Kaip žinoma, II pasaulinio karo 
metu JAV administracija kon
fiskavo Vokietijos piliečių tur
tą JAV-bėse 100 mil. dol. su
mai ir nors vokiečių vyriausybė , Chicagos vietinė Sočiai Secu- 
pakartotinai darė žygių jį grą- rity įstaiga ir vėl ateina žmo- 
žinti, bet jų prašymas galutinai ,nėms į pagalbą su atsakymais1 " 
atmestas. Dabar Kongreso ko- į visus Sočiai Security klausi- 
misija svarsto atitinkamo įst. mus. Tos įstaigos (1256 W. 69 
projektą ir apklausinė ja suin- st, Chicago 36, III.) atstovas 
teresuotų organizacijų atsito- (pjeid Reperesentative) bus 
vus. Pradžioje komitetas nore- Evergreen Plazoj (netoli the j 
jo iš konfiskuoto turto sumo- Eair krautuvės) birželio 4 d. i 
keti atlyginimą tik Amerikoje nuo 12 _ 4 v. p. p., birželio 7 L ,
gimusioms piliečiams. Lenkų or d 14_4 v p p , ir šešta_!Ar K ng_ ndersono jst. projek-

prastai užtrunka apie 3—6 mė- |bus vienokia, o jei dirbsite—ji 
nesiūs
daug nuo to, kaip ir kokius do- Imas leistis į visokiausias spėkų Medical Building). tel. LU 5-6446 
kumentus pateiksite; jei vis- nacines galimybes ir neatsakau valandos pagal susitarimą jei ne
kas bus tvarkoje, tai pensiją - į jūsų klausimą. Tai galima g£s.-.^pia- skambinti mi 3-0001,

gausite greit. j bus padaryti kada turėsit visus .
Kadangi turite mažametį vai- ! tikrus duomenis. J. šoliūnas

už jį galėsite gauti pensiją. Pil 
dydami savo pensijos pareišiki-

TRUMPAI 
— Austrija moka. Iki šiol

Ofisas: 3148 West 63r<l Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 8241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

I Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; treč.
. -u i -l -i •• Austrijos Vyriausybė nuo nacių i uždaryta. Antrad. ir penkt. vakaraismą užpildykite ir vanko pensijos J ^1 nuo į iki 8.

i blanką. O be to pateikite ir , 
! vaiko gimimo metrikus.

tas bus taikomas visiems?

nukentėjusiems asmenims (pa- 
į vieniems) ir organizacijoms iš
mokėjo 711 mil. dol. kompensa
cijos. Atrodo ,kad veik visų pra 

i šymai patenkinami, o V. Vokie
tijoj — vilkinama.ganizacijos reikalavo į projektą dienį> birželio 9 d Ten galėsite

įtraukti ir lenkus, ne piliečius, gauui naujausių leidinių apie J Kl. Ar medicinos aprūpinimo
nukentėjusius nuo nacių, kaip apie įvairią gocial Security ap-1 King-Andersono įst. projektas • K. DAley RAGINA PASIRAŠYTI 
karo belaisvius, buv. kacetinin- draudą pr g. j bus taikomas 'ligoniams nedar
kus, internuotus ir prievartos,

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 

Vai. kas-‘len nuo 6—8 vai vak.
Šešt. 2—4 vai.'

i'rečlad. ir Kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. IVAibrook 5-S048

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

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

• s
• Administracija dirbą, kas- 3 

dien 8:30 — 5:00, šeštądie- E 
niais — 8:30 — 12:00-, E
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Telefonas: GRovehell 0-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

Valandos 9- 
su si tarimą, 
uždaryta.

■12 Ir 7— 
išskyrus

-9 v. v. pagal 
trečiadienius.

Ofiso ir buto tel. OUympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
4-7 Treč. ir šeš-Kasdien 

tad. tik
10-12 ir 
10-12.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučiu ir širdies)
756 VVest 35th Street

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

Trečiad. susitarus.
Dienos metu tel. CA 5-5010 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Tel.: RElianee 5-1811
DR. WALTER 1 KIRSTUK

(Ilietiivis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 591h Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:38-8:30 
vai. vak. šeštad 1—4 vai., trečiad.

JŪS KLAUSIATE —
MES ATSAKOMI

Ar gausiu pensiją ir kokio 
dydžio?

KI. Ar priklauso man gauti

darbininkus nustojusius svei
katos. Kongreso komisija pa- { 
siūlė atlyginimą tik karo belai- ( 
šviams, kaip tai numato Gene- į 
vos konvencija ir sutiko į pro-' 
jektą įtraukti ir buv. kaeetimin-
kus. Abiejų nukentėjusių kate- pensija? Man buvo atsakyta, 
gorijų asmenims paigal projek- kad pensija nepriklauso. Mano 
tą numatyta duoti po 500 dol. šeima iš trijų asmenų. Esu gi- 
avanso, gi -likusioji pripažinta męs 1895 m. bal. 15 jd. Dirbau 
atlyginimo suma būtų išmokėta nuo 1949 iki 1952 m. (Sėka len- 
tik po to, kai bus išmokė- telė). Nuo 1980 m. pradžios
ta atlyginimai Amerikos pilie- pradėjau verstis prekyba. (Se-1 
čiams. ,ka lentelė). Prašau paaiškinti,,

MARQUETTE NATIONAL BANK
W I L L P A Y THE M A X I M U M

0N
INTEREST

SAVINGS GERTIFIGATES 0F DEP0SIT
AND

ON REGULAK

SAVINGS PASSBOOK ACCOUNTS
(EFFECTIVE JANUARY 1, 1962)

MARQUETTE NATIONAL BANK
63rd and VVestern Avenue—GRovehill 6-5100

Member: Federal Rescrve System Feden-ai Deposit Insurance Corp.

bingiems pensininkams, jaunes
niems negu 65 m. amž.? Skai
čiau, kad įst. projektuose kal
bama vien tik apie pensininkus 
vyresnius 65 m. amž. Jei taip, 
tai kas turės gydyti tuos nelai
minguosius nedarbingus ligo- ‘ 
nius pensininkus, kurie už vis' 
daugiausia reikalingi medicinos 
pagalbos, nes jie nei dienos ne-! 
gali apsieiti be vaistų, o taip 
pat ir be gydytojo. K. B.

Ats. K. B. Jūsų klausimas, 
prisipažinsiu, pats įdomiausias 
ir aktualiausias. Ir mane šis, 
klausimas jau daug dienų var
gina, ir nežinau jam atsakymo.

Numatytame nemokamo gy
dymo projekte (Kinig-Anderson 
Bill) yra tepasakyta, kad būtų 
mokamos soc. draudimo pensi
ninkams, sulaukusiems 65 m. 
amž., gydymosi išlaidos. Nie
kur nesakoma nei apie nedar
bingumo pensijas gaunančius, 
nei apie tuos pensininkus, ku
rie dar nėra sulaukę 65 m. am. i

Jūsų pastaba, kad nedarbin
gumo pensijas gaunantieji yra 
daugiau paramos reikalingi, yra 
laibai teisinga. Asmeniškai jau
čiuosi nepatogiai, kadangi, ma- 

' -no nuomone, visados atrodo tu-

PETICIJAS
Chicagos mayor R. Daley išlei

do įsaką miesto tarnautojams, kad 
jie tik savo laiku pildytų peticijas,

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite*
!už apdraudą nuo ugnies ir auto “ 
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

8808^, IVęst 95tli Street 
B Uhieago’ *42, Illinois

STel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339
"

lAjoomo ELECTROniCS
TV-RAOIUAI - OUOST. REKORDERIAI 

' KST 'STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES
ANTENOS - SATERI3OS - LEMPUTES
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

V/skazn žemiausios kainos Ir garantija

I3321S.Halsted St.-CLIFFSIOE4-56651

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų meti) patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9299 Chicago, 111.

A L —T O N Y 
DECORATING

Ilgamete patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. BIKINIS. GA 5-5867.
A. RtRBATT: 3-885653.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOIj

Headaches, Arthritis, Rhėumatlsm. 
Spine & Nerve, Atlųients 

1428 BroatRvay. Gary, Indiana
Valandos -— šeštad. 9 -^12 vai. 

P. M.. Kitu laiku pagal susitarimą.
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIshop 7U5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPED INfiS LIGOS 
Priešais st. Kryžiaus ' ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte Lr nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadienis, ta lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-Ž2'»ų.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko'akinius 

keičia stiklus lr rėmus 
1455 S. California Avė. VĄ 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6730
Dr.W.Rcss Dr. L..

Inkstų, pūsles lr šlapumo , takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. VVestern;, Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 169th Št„ Harvey, 
111., tel. EDison 3-4383; : »0' N. Mi
gau Avė., Suite 808, tel. QE, 6-7764. 

Valandos pagal susitaTihią

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

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

Valandos pagal susitarimą 
DM. ofiso HE 4-5848- rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7lst Street
Vai. Pirm., ketvir,, penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr.\ 1-6, treč.. šešt pagal sutarti 
sektu, uždaryta.

rel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos: pirm,, antr., ketvirt. 2-9
vai.: penkt. 10 v. r. Iki 9 v 
šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligonine 
priima pagal susitarimą,

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

2737 WEST 71st STREET 
Vk/andos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3409

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel: ‘ Utr 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forcst, Dl.

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

■ ei. ofiso ir huto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. UAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite REdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
■GYDYTOJA-CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

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

vai. ryto iki 3 vai. p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Bes, tel. WAlbroot. 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITA.RIM A. 

Tel. ofiso PR 8-7773.. rez. PR. 6-47S2

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63td Street

Vai.: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
intrad. ir penktad. 6-8 v. v.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. Gftt.' St, 
Ofiso tel. RElianee 5-4410 

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-,8 P- m.

Penkt. tik 1—3 p. -m.' 
Trečiad. ir šeštad. pągįęA; "utartj.

Ofiso telef. CLiffside T-2S96 
Rezid. telef. VFAlhrook ,^-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika lr specialiai

chirurgija BC i
Valandos kiekvieną dieną , 2—4 lr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priųnama pa
gal susitarimą. šeštadieniais 
2 vai. iki 5 vai. vak. .^.-.yr nuo

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR;.MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652. W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir bhb 6 iki 8 
v. v. šešt. 2-—4 v. popiet - Ir kitu 

pagal susitarimą.laikuTel. Ofiso 247-1002. Namų PR 8-0060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi Įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UTGO8yra gaunamas Drauge. Jame yra

Kedzie Avė, WA 5-2670 
liturginiai nurodymai. 1 Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 

_ _ Išleido Kunigų Vienybe, 2 jpatai-< atsiliepia skambinti MI 3-0001
mos yra reikalingi. Ir nemoka-!syta laid^;

, . ? . - mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W.mo gydymo atžvilgiu, nėra abe j 63rd st<> chjcago 29, m. 
jonės, nedaribinigi pensininkai

■uyuu™, vn- ' reikalingos maldos jr gie3-’ 8132 S.
retų būti pirmiausiai padedama mga bei liturginiai nurodymai.1 
tiems, kurie daugiausia para-

■m-

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

Current Dividend up to 4)4%

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpedalybS akušerija Ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 West 71st Street

VAI,.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir fez. WA 6-2017 
Ligonius nriims pae-al susitarfms

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-B081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 6S Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 v. Iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpeclalybS — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.: 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGO8 

5430 Sd. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

Tel. HE 4-1582
Skambint 2 iki 9 vai. popiet, kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, II! 

Telef. offiso: PUHman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

PrlSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 59th St.
Vai, Pirm., ketv. 2-4 p. p. lr 6-8
p. p., šešt. 16-12 vai.

Ofisas 8259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. lr penkt »-7 vai. p. p. 
Trečiad uždaryta

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

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

1 DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVrst 68rd Street

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archerl

Vai. kasdien nuo 7- 4 p. p. ir 6 ; VAL.; kasdten aw 2 ,R1 , va, va>
Iki 8 vaL Trečiad. ir šešt. uždaryta. Treč. ir sekmad. tik sualt&rua.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez^ GI 8-619A

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 7Įst Street
Priima ligonis pagal susitarimą, 

DS1 valandos skambinkit-, tel.: HB 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. lr šeštad.

Telefonas — GRovehiU 6-282S

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 

LIGOS
įlandoa. nuo 1-4 lr 6-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VASREVIįĮlS

(VASKASj
GYDYTOJA IR CHIRURGU

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

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ’ir sekm 
tik skubiais atvejais lr susitarus.

Tel. ofiRo PR ft-6446, re». HP 4-81BD

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v, lė 7 iki 8 v. v 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6651 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Lietuviškoji veikla

LIETUVIŠKAJAM JAUNIMUI
)

laisvoji iniciatyva ir vastybės kontrolė ūkyje
Tų veiksmų santykis šiame krašte

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. birželio mėn. 4 d. 8

Chruščiovas milicijai grąžina
Stebėdami mūsų lietuvišką

ją veiklą gyvenime ir ją sek
dami spaudoje, gauname įs
pūdį, kad mūsų dėmesys nu
kreiptas į mus pačius, kurie 
sakomės esą seniai išauklėti, 
turį savo pasaulėžiūrą ir ne
pakeičiami nei tautiškai, nei 
religiškai. Kažkokiu nelaimin
gu sutapimu, gal dėl to, kad 
netekome savosios žemės ir 
tėvynės, visa mūsų veikla 
vyksta nesuprantamoje įtam
poje. Neturėdami veiklai vals
tybinio aukštumo, nenorime 
betgi atsineštų iš tėvynės gar
bingų poaukščių nrarasti.

Gal būt, ir kyla mūsų lietu
viškajame gyvenime tam tik
ra įtampa dėlto, kad mes ma
tome kitame tik oponentą. 
Vieni kitus gerai pažindami, 
norime kitą pataisyti ir pa
tvarkyti. Kai kam atrodo, kad 
be įtampos ir intrigos negali 
būti nė veikimo. Toje įtampo
je vieni reiškiasi vadais, kiti 
sekėjais. Tačiau lietuviško gy
venimo vandenyse sujudintos 
bangos ir audros nėra tikro
sios audros. Jei jos audros, 
tai tik stiklo vandenyse.

Betgi žmonės serga intrigų 
ligomis, planuoja, kaip savo 
“priešininkui” aštresnį žodį 
parinkti, kaip atsikirsti. Keis
čiausia, kad kovojama ne dėl 
tiesos ir pasaulėžiūros. Kad 
savajam oponentui giliau 
įskaudinus, pasikviečiama ir 
bedieviškosios pasaulėžiūros 
atstovai, kurie, reikalui esant, 
moka angelais apsimesti. Ra
miau įsižiūrėjus, norisi pa
klausti, kas ką toje kovoje ir 
įtampoje naikina. Ar naikina 
jis savo priešininką? Ne. Lie
tuvis naikina tik pats save.

*
Užuot besialsinant “perga

le” prieš savo vienmintį, argi 
negeriau sukoncentruoti visas 
dvasines jėgas ir kūno energi
ją veiklai už lietuvybės išlai
kymą, už tradicijų ir kultūri
nės pažangos įskiepijimą jau
nojoje kartoje, už aukštųjų 
idealų įgyvendinimą mūsų gy
venime ?

Mūsų jaunimas tirpsta ne
palankioje lietuviškumui mo
kyklos aplinkoje. Liberalistinė 
pasaulėžiūra plačiai yra paga
vusi mūsų akademinį jaunimą. 
O vyresnieji, kurie viešai skel
biasi esą krikščioniškosios pa
saulėžiūros atstovai ir nešė
jai, kartais vienas ar kitas me
tasi į liberalų, bedievių spau
dą, kuri šiandien eina drauge 
naikinti jų oponento, o rytoj 
sakys, kad bažnyčios yra vi
sokio blogio lizdai, kad Šven
tasis Raštas nieko nevertas, 
kad religija yra gyvenimo 
opiumas, kurį Marksas “atra
do” dar prieš Leniną. Markso 
tikslas yra nepasikeitęs nė 
mūsų laikais. Jis siekia sunai
kinti krikščioniškąją dvasią 
abiem rankom — iš dešinės 
ir iš kairės.

Galimas dalykas, kad šiame

Katalikų pasauly

ŽYDAI PASIŪLĖ 
KATALIKAMS SINAGOGA
Sudegus Šv. Mykolo katali

kų bažnyčiai Buffalo, N. Y. 
mieste, Emmanuel sinagogos 
rabinas Isaak Klein ir tos si- 
hajgogos prezidentas Herman 
Rekoon pasiūlė savo sinagogą 
katalikų naudojimui.

BOB HOPE GAUS 
DAKTABATA

Komediantas Bob Hope ir 
kun. Gustave Weigel George- 
towno universitete gaus garbės 
daktaro laipsnius. Tame univer
sitete šiais mokslo metais Bob 
Hope sūnus baigia meno ir gam 
tamokslio studijas.

21 MERGAITE MOKYS 
TIKYBOS

Net 21 Šv. Kotrinos kolegi
jos (St. Paul, Minn.) studentė 
pažadėjo vasaros atostogų me
tu vykti į pietines JAV sritis

gyvenime neapykanta yra stip
resnė ir veikleisnė už meilę. 
Kaipgi kitaip išaiškinsi uolu
mą savajam priešui sunaikin
ti ? Bet neapykanta akla. Ji 
nesivadovauja tais principais, 
kuriuos pripažįstame teisin
gais. Todėl jos menkumas vis 
tiek kada nors turi išryškėti. 
Neapykantos ir nesantaikų kė
lėjai yra savotiškai akli ir ne
gali būti vadai visuomenėje. 
Kristaus žodžiais tariant, jei
gu aklas aklą ves, tai abudu 
įkris į duobę.

Mūsų lietuviška veikla turi 
krypti ne į mus pačius ir ne 
į mūsų priešininką, kurio jau 
nepakeisi, bet į jaunimą, iš 
kurio ateina viltis išsaugoti 
lietuvybės turtus ateičiai. Tie, 
kurie su jaunimu dirba, ne
daro audrų, bet lietuviškuo
sius vandenis ramiai judina, 
kad jie banguotų, neapaugtų 
maurais. Tie darbininkai ir 
gal mažiau žinomi, kaip anie, 
kurie šaukia, rašo, puola ir gi
na įvairių draugijų valdybas. 
Bet tik tų darbininkų darbas 
eina kartu su gyvenimu.

*
Lietuviškieji įvairūs jauni

mo ansambliai, lituanistinės 
šeštadieninės mokyklos, litu
anistiniai institutai yra mūsų 
lietuviškojo gyvenimo didieji 
sąjūdžiai, kurių šiandien mes 
dar neįstengiame tinkamai 
įvertinti. Kas bus iš mūsų vi
sų veiksnių, jei krašte po ke
liolikos metų nebeliks tų, ku
rie jų veikla domėsis ir jei 
nebus, kas juos pavaduoja?

Didelės pagarbos verti ' visi 
tie, kurie dirba su vaikų an
sambliais, kurie ruošia jiems 
įvairius parengimus ir neša 
į jų jaunas sielas lietuvišką 
ir krikščionišką dvasią. Apie 
juos visuomenė mažiausiai ži
no. Juos oportunistai vadina 
nelaimingais idealistais. Bet 
tik tokiais idealistais remiasi 
tikrasis gyvenimas.

Jau pradedame vasaros atos 
togų laikotarpį, šio krašto 
jaunimas išsibarstys iš mo
kyklų į namus ir miestų gat
ves. Visame krašte pradės 
veikti jaunimo stovyklos. Lie
tuviškajam jaunimui stovyklų 
taipgi nestinga. Minėti idea
listai jas ruošia ir jose dirba. 
Kaip būtų gražu ir koks bū
tų darbo palengvinimas, jei 
lietuviškoji visuomenė supras
tų ir įvertintų, kokią naudą 
neša mums visiems tos mūsų 
lietuviškos stovyklos.

Didžiausias turtas yra žmo
gaus siela. Iš jos kyla visi ne- 
nykstantieji turtai. Todėl ir 
mūsų lieutviškoji veikla turi 
orientuotis į jauno žmogaus 
sielą. Jei toji siela bus ne
krikščioniška, neturės lietuviš
kos minties ir bus be meilės 
lietuvybei, tai ir mūsų visa 
lietuviškoji veikla, pilna int
rigų ir beprasmės įtampos, 
taps tik mūsų pačių susinaiki
nimui. V. Rim.

j ir ten padėti mokyti tikybos I 
vaikus ir konvertitus. Tai jau 
bus antroji grupė iš tos mo
kyklos. Keturiolika mergaičių, 
kurios darbavosi praeitą vasa
rą, grįš į šį darbą ir šių atos
togų metu.

ŠILTAI SUTINKA LIETUVIO 
VEIKALĄ

K. C. Cirtauto knyga “The
American College Giri” susi
laukė šiltų žodžių iš “Regis- 
ter” laikraščio recenzento (birž. 
3 d.). Pažymėdamas, kad me
džiaga knygai buvo rinkta an
ketos keliu, o paskiau duotas 

1 gilesnis atsakymų nagrinėji
mas, recenzentas rašo: “Neįti
kėtina, kad dr. Cirtautas, at
vykėlis iš Lietuvos, nėra žmo
gus, kuriam anglų kalba būtų 

! gimtoji — toks jo stilius pui- 
Į kus, taip puikiai parinkti žo
džių niuansai. Jo moteriškos 
prigimties pažinimas nuostabus. 
Jo vertybių supratimas neklai
dinantis”.

Tų nelemtų įvykių Tomui nepriminė nė staigus 
Šukio pasirodymas. O jo buvo nematęs jau ilgokai. 
Šukys atsirado vieną popietę Tomo įstaigoje.

— Užuojautos, užuojautos! — kalbėjo bičiuliškai 
ir nerūpestingai. — Pats mieste pelėsiais baigi apsi
traukti, o aš pusę pasaulio apvažinėjau. Ištisas dvi sa
vaites po provinciją trankiausi. Skyrius, brolau, lan
kiau, mūsų augantį atžalyną apžiūrinėjau.

— Kokį atžalyną ? — klausė Tomas.
— Partijos! Kokį kitą galėtum už valdžios pini- 

jgus lankyti? O pagyvenau, prieteliau, pagyvenau!

Vienu iš svarbesnių skirtumų 
tarp kapitalistinio ir bolševiki
nio ūkio yra laikoma tai, kad 
Sovietų Sąjungoje nėra visuo
menės ūkio. Čia visas ūkio ša
kas visoje jų pilnumoje yra ap
ėmusi valstybė. Valstybė yra 
vienintelis gėrybių gamintojas, 
ji yra taip pat vienintelis jų 
skirstytojas. Visas krašto ūkis 
yra valstybės kontrolėje. Vals
tybė nustato, ko ir kiek įvai
riose krašto vietose turi būti 
pagaminta ir kam tie gaminiai 
turi būti paskirti. Bet kuriai lais 
vai iniciatyvai čia nėra vietos. 
Valstybinio ūkio pajėgumas čia 
yra drauge ir viso krašto ūkio 
pajėgumas.

Visai kitokia padėtis yra va
dinamuose laisvos iniciatyvos 
kraštuose. Nors ir čia gali būti 
daugiau ar mažiau išvystytas 
valstybinis ūkis, kurį valstybė, 
žinoma, kontroliuoja, tačiau čia, 
greta valstybinio ūkio, veikia 
daug platesniu mastu privatinis 
visuomenės ūkis, kuriame gali 
reikštis laisva ūkinė iniciatyva. 
Čia valstybinio ūkio pajėgumas 
sudaro tik nedidelę bendro ūki
nio krašto pajėgumo dalį.

Tą skirtumą visuomet reikia 
turėti prieš akis, lyginant lais
vojo ir bolševikinio pasaulio ū- 
kines statistikas.

Kuo remiasi Chruščiovo viltys į 
bolševikinės ūkio sistemos 

laimėjimą?
Kai Chruščiovas sako ameri

kiečiams: — Mes jus palaidosi
me, — jis, kaip materialistinės i 
pasaulėžiūros auklėtinis, turi! 
galvoje pirmiausiai Amerikos | 
ūkį. Marksistinė doktrina jam 
yra pažadėjusi laisvos iniciaty
vos ūkio žlugimą, ir jis kasdie
ninėje to ūkio raidoje ieško sa
kyto žlugimo žymių. Tačiau 
Chruščiovo viltis į bolševikinės 
ūkio sistemos laimėjimą turi Į 
remti ne tiek jo iškeliamos tos 
sistemos pirmenybės, kiek vis! 
didėjanti valstybės kontrolė vi
suomenės ūkiui laisvojo pasaulio 
kraštuose.

O kad ta kontrolė didėja, ne 
sunku įsitikinti, palyginus šian
dieninę padėtį su tuo, kas bu
vo prieš kelias dešimtis metų. 
Liberalizmo klestėjimo laikais 
valstybė galėjo imtis tik tokių 
ūkinių uždavinių, kuriais priva
tinė iniciatyva nesidomėjo, o 
kurie buvo svarbūs bendros ge-

VYTAUTAS VOLERTAS

Į UPĖ TEKA VINGIAIS i
ROMANAS

— Žinojau, kad tada pas ją buvai, — atsakė ji. 
— Nemanyk, kad pati rankiojau žinias: Šukys tave 
atsitiktinai matė ir atbėgęs pasakojo. Stengiausi jo 
žodžiams daug dėmesio neskirti, nors jis laukė ky
lant didelės istorijos. Ne šito Tomas tikėjosi, ne. Ma
nė, kad Julija sugniuš ir išmetinės: mano motina lau
kia laidotuvių, o tu pas kitas moteris sėdi. Jasaitis 
buvo pasiruošęs išmetinėjimus prisiimti, nes iš tik
rųjų jautėsi kaltas. Tačiau atsakymas buvo nelauktas, 
ir Tomas prabilo tik po ilgesnės tylos:

— Ne Šukys mane stebina. Pažįstu ir suprantu 
jį, nes Eugenija jam pačiam rūpėjo. Bet kaip tu, Ju
lija, kaip, sakyk man, tu gali tylėti?

— Rūpinuosi tavim. Esi man brangesnis už vis
ką. Taip pat žinau, kad didžiausias turtas yra meilė 
ir kad ją reikia labiau saugoti už vertingiausius dei
mantus. Daug kas tyko išplėšti, per akis iš rankų pa
grobti, nes jokie įstatymai šio plėšikavimo nedraudžia. 
Šia meile pasitikėjau.

— Esu laimingas, tave turėdamas. Tačiau matau, 
kad, ruošiantis vesti, reikia daug meilės ir proto. 
Kiekvienose vedybose slypi rizika.

— Be meilės ir išminties vedybos yra pavojingos. 
Bet rizika išnyksta, jei žmonės mylisi ir galvoja.

— Kiek pasitaiko, kad meilė dingsta?
— Meilė nedingsta. Tik šalia jos kartais ima želti 

neapykanta. O ši piktžolė išsikeroja tada, kai žmogus 
nustoja mąstyti. Jei kas moka gyventi, nesipešdamas

bent su vienu kaimynu, jei kas turi draugų, kodėl 
jis imtų neapkęsti žmogaus, kurį myli? Skirtumas tik 
toks: su kaimynais bendraudami, daug ką nutylim, 
stengiamės susivaldyti, o namuose šį reikalavimą pa
mirštam. Žmonės dažnai kenčia dėl to, kad nemėgina 
kurtis laimės. O ši paukštė pati neateina.

Čia Tomas prisiminė Eugenijos samprotavimus. Ji 
taip pat kalbėjo apie laimės kūrimąsi, bet manė ga
lėsianti ją pasiimti jėga. Eugenija laimę įsivaizdavo 
kaip daiktą, kurį reikia iš kitų rankų išplėšti, o Ju
lijos akimis laimė panešėjo į augalą, žydintį kiekvie
nuose namuose, jei tik jį palaistysi, prižiūrėsi, nuo 
dūmų, garų apsaugosi.

— Kartais Šukiu nusistebėdavai, — tęsė Julija, 
— kad iki šio laiko jis neišmoko gyvenimo susitvar
kyti, būdamas gana mielas žmogus. Man atrodo, kad 
aš jį suprantu: Šukys savęs nevertina. Niekad jėgų 
nebandęs, laukia, kad aplinka juo pasirūpintų. O ap
linka yra tik dirva, kurioje leidžiame šaknis. Juo gi
liau šaknys įsisiurbia, juo atsparesni esam vėjams ir 
netikėtumams.

Po šio pasikalbėjimo tarp Jasaičių neliko nė 
mažiausio griovelio, ir paskutiniai nemalonūs įvykiai 
nugrimzdo neprikeliamai.

Maždaug nujauti, kaip provincijos ponai sutinka įga
liotinį iš centro. Baliai, priėmimai... A a!

— Na ir kas?
— Kas? Viskas. Sugrįžau šviežias, pagyvėjęs... O 

merginų, merginų! Tik rinkis, tik vežkis su savim. 
Gaila, kad visos provincija atsiduoda. Už tai čia kad 
užtikau žuvelę, tai užtikau. M m! Palauk, kai geriau 
prisijaukinsiu, parodysiu. Negalėsi atsistebėti. Mergi
na kaip lydeka.

— Na jau? Iš kur tokią ištraukei?
— Iš Maisto fabriko. Tiesiai iš fabriko. Tarp rū

kytų dešrų, tarp kumpių suradau. Ten mūsų skyrius 
taip pat gyvuoja. Nuvažiavau vieną dieną susirinki
mam Žinai, centro siųstas. Žiūriu gi — žydi gėlelė. 
Aš už jos! Nesispardo, nesipriešina. Tai ko daugiau? 
— Išpasakojo, kaip atrodo, kokios akys, ūgis, plaukai. 
Kelis kartus buvęs kinan nusivedęs, namo lydėjęs.

— Nusibodo permokytos panelės, iki kaulo įky
rėjo. Sukis , kaip apie stiklo pūslę, vaikščiok galais 
pirštų, ir vis negerai. O čia natūra! Jokio dirbtinumo, 
be maivymosi, be perdėjimų. Ateis pavasaris, ir vesiu.

Tomas stebėjosi Šukio užsidegimu, o šis dėstė 
planus, išpasakojo didžiausias paslaptis. Įsisiūbavęs 
nerimo kėdėje, vaikščiojo po kambarį, sėdosi ant lan
go, rėmėsi stalu. Gal po pusvalandžio netyčia įkišo 
ranką kišenėn ir sušuko:

— Ė, būčiau užmiršęs. Še, parneši žmonai. — Iš
traukė karolius ir ištiesė prieš Tomą ant stalo.

— Čia dabar? — nustebo Jasaitis.
— Nebijok, nieko blogo. Neturiu kur dėti, tai 

ir atiduodu. •
— Už ką?
— Už draugystę. Gi sakau, kad neturiu kur dėti.
Merginai iš Maisto padovanok.
— O ne! Jai netinka. Jai, brolau, tik vainikas 

ant galvos, pačių žaliausių rūtelių. Karoliai sugadins.
— Bet kaip čia...

(Bus daugiau).

PRANAS DAILIDE

rovės požiūriu. Nei į gamybos, 
nei į gėrybių paskirstymo sri
tis, kur galėjo reikštis priva
tinė iniciatyva, valstybė netu
rėjo kištis. Tačiau, kaip visas 
gyvenimo’ šakas apimąs visuo
menės junginys, valstybė pama
žu išplėtė, kad ir netiesioginiu 
keliu, savo kontrolę ir į visuo
menės ūkį. Ir šiandien kiekvie
nas kraštas turi daugybę įsta
tymų, vienu ar kitu požiūriu 
“tvarkančių” visuomenės ūkį. O 
visa eilė laisvos iniciatyvos kraš 
tų yra apėmusi daugelį ūkio 
šakų, kurie anksčiau priklausė 
visuomenės ūkiui.

Taigi valstybės vaidmuo kraš 
to ūkyje žymiai išsiplėtė.

Nesudaro čia išimties ir
“kapitalizmo tvirtovė” — 

Amerika

Federalinė vyriausybė ir at
skiros valstijos čia daug kur 
dalyvauja ūkyje, greta privati
nės laisvos iniciatyvos ar net tą 
iniciatyvą pašalindamos. Ypač 
daug priekaištų tuo požiūriu y- 
ra užsitraukusi dabartinė admi
nistracija, siekianti platesnių į- 
galiojimų ūkinei kontrolei įvai
riose gyvenimo šakose. Kai pla
ti valstybės kontrolė veda į so
cializmą, dažnai tenka išgirsti, 
kad tai vienas, tai kitas Ken- 
nedy administracijos pateiktas 
kongresui įstatymo sumanymas 
kvepia socializmu.

Dr. P. D. White, Bostono širdies ligų specialistas, vadovauja 113 
dviratininkų iš Barrington, R. I., j Bristol, R. I. Tai esanti “svei
katos kelionė”, kadangi daktaras tvirtina, jog važiavimas dviračiu 
teigiamai veikia širdį. (UPI)

Politinėje kovoje tokie ir pa
našūs priekaištai dažnai gali bū 
ti ir nepagrįsti ir išpūsti. Ta
čiau administracijos įsikišimas 
į plieno kainų nustatymą suda
rė kraštui gilų įspūdį. Čia bene 
pirmą kartą šio krašto ūkyje 
gaminių kainą taikos metu nu
lėmė ne laisvas gaminių pasiū
lų ir jų pareikalavimų santy
kiavimas rinkoje, o administra 
cijos įsikišimas. Nuo tokio įsi
kišimo ne per toli jau.ir bendra 
prekių kainų bei uždarbių kont
rolė.

Tačiau bene labiausiai išre
klamuota šiame krašte ūkio sri 

j tis, kur valstybės kontrolė y- 
j patingai pasireiškia, tai žemės 
i ūkis. Amerikos farmeris mažai 
turi laisvos iniciatyvos savo pa 
sėlių planavime. Kiek jis gali 
sėti kviečių, kornų arba medvil
nės, jam nustato valstybė. Už 
nustatytų “kvotų” peržengimą 
jis gana skaudžiai baudžiamas. 
Nors tokia kontrolė pareina iš 
žemės ūkio kainų palaikymo 
politikos, tačiau ne vienas far
meris tokia kontrole bodisi. Mū 
sų tautietis Jankus pabėgo »nuo 
jos net į Australiją.

Stalino despotizmo įgaliojimus
SIMAS MIG LINAS, Vokietija

TEOLOGŲ SUVAŽIAVIMAS
JAV teologų suvažiavimas 

įvyks birž. 25—28 dienomis 
Pittsburghe; jį globos Pitts
burgho vyskupas J. J. Wright.

Sovietinė diktatūra pastarai
siais metais išleido eilę įsakų, 
rodančių bolševikinėje santvar
koje vis daugiau kerojančias į- 
vairiausias negeroves. Tie įsakai 
taip pat buvo paskelbti Lietuvo
je ir kitose sovietinę priespau
dą nešančiose šalyse. Tatai by
loja, kad sovietinei santvarkai 
negeistinos paraiškos yra pla
čiai išsikeriojusios visoje Krem 
liaus imperijoje. Vaizdumo dė- 
liai paminėtini ryškesnieji pas
tarojo meto sovietiniai įsakai:

1) Įsakas stiprinti kovai su 
smulkiu chuliganizmu buvo pa
skelbtas 1956 metų gruodžio 
mėnesį, o 1961 metų gegužės 
mėnesj tasai įsakas papildytas 
naujais paaištrintais paragra
fais. To įsako papildymas aiš
kiai byloja anksčiau skelbtų 
baudžiamųjų priemonių nepa
kankamumą kovoje su besiple- 

ičiaričiu nepaklusnumu valdžios 
direktyvoms.

2) Įsakas prieš smulkią spe
kuliaciją buvo paskelbtas 1957 
metais balandžio mėnesį. To į- 
sako paskelbimu buvo patvir
tinta, kad sovietinėje imperijo
je gyventojai nėra pakankamai 
aprūpinti nei maistu, nei kito
mis kasdieninio vartojimo reik
mėmis. Tačiau vietoje ėmusia 
šalinti šitą negerovę, sovietinė

, diktatūra pasitenkino paskelbi
mu įsako “Dėl baudžiamosios 
atsakomybės už smulkią speku- 

J liaciją”.

3) Įsakas, atestuotas sovieti-
, joje buvimą žmonių be darbo.
Paskelbiant įsaką prieš smul
kią spekuliaciją, tuo pačiu lai
ku (1957 metų balandžio mėne
sį) visoje Sovietų Sąjungoje 
buvo paskelbtas įstatymo pro
jektas “Kovai su antivisuome
niniais ir parazitiniais elemen
tais”. Tame projekte buvo kons 
tatuota, kad sovietijoje esą val
kataujančių, elgetaujančių bei 
vengiančių darbo asmenų ir nu
matytos baudžiamosios priemo
nės prieš tokius žmones. Jau 
paties įstatymo projekto pa
skelbimas rodė, kad turima rei
kalo ne su vienu kitu asmeniu. 
Tačiau to įstatymo priėmimas, 
išskyrus Latviją ir dar pora 
“respublikų”, buvo
ligi 1961 metų gegužės mėne
sio. Be to, tasai skelbtasis įsta
tymo projektas galiausiai buvo

įteisintas įsako paskelbimu. Tą 
įsaką okupuotoje Lietuvoje taip 
pat paskelbė paleckinė valdžia, 
parodydama, kad gyvenimo są
lygos nėra taip jau šviesios, 
kaip propagandoje skelbiama, 
jei yra žmonių, priverstų imtis 
elgetos dalies. Iš kitos pusės, to 
įsako paskelbimu buvo paliudy
ta, kad dėl darbo vietoje nebu
vimo bei dėl žemų atlyginimų 
nemaža žmonių priversti kitais 
būdais stengtis susidaryti pra
gyvenimą. Ir šiuo atveju sovie
tinė diktatūra ir jos pavaldi
niai vadinamose respublikose 
pasiskubino paskelbti trėmi
mais grasinantį įsaką, užuot 
ėmusis priemonių pašalinti prie 
žastis, privedančias žmones pri 
elgetavimo bei vengimo jungtis 
į “socialistinę statybą”...

4) taip pat paminėtinas 1961 
metų gegužės mėnesį Sovietų 
Sąjungoje paskelbimas įsako 
kovoje su pavojingais nusikalti 
mais ir visuomeninio turto gro 
.bstymais. Kalbama įsaku numa
tytos mirties bausmės pinigų 
dirbėjams, už banditizmą, už 
administracijos pareigūnų už
puldinėjimą ir už stambiu mas
tu. vykdomus grobimus.

5) Šių metų vasario mėnesį 
Kremlius paskelbė įsakus dėl 
atsakomybės padidinimo už ky
šininkavimą ir kėsinimąsi į mi
licijos darbuotojų bei vadina
mųjų liaudies draugovininkų 
gyvybę.

Tai bene patys ryškieji pasta 
rųjų metų sovietiniai įsakai. Jų 
paskelbimai iš vienos pusės ro
do sovietinėje imperijoje didė
jantį gyventojų tarpe nepaklu
simą administracinėms direkty
voms, dėl to imtasi padidintų 
baudžiamųjų priemonių. Iš ki
tos pusės teikimas pirmenybės 
baudžiamoje pobūdžio įsakams, 
(vietoje ėmusis šalinti priežas
tis, vedančias prie vengimo 
žmones imtis darbo bei tarnau
tojus pasiduoti kyšių ėmimo 
pagundai), terodo sovietinės 
diktatūros vykdytojų nenorą į- 
žvelgti komunistinės sistemos 
padarinius.

Užuot daugiau atsižvelgęs į
užvilkintas j žmogų ir jo poreikius, Kremlius 

apsisprendė sovietinei milicijai 
grąžinti stalininio despotizmo 
meto įgalojimus.
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Parengimai Chicagoje

Birželio ld. — Jubiliejinis 
vargonininkų sąjungos seimas 
Jaunimo Centre, Chicagoje.

Birž. 10 d. — L. B. Chicagos 
apygardos gegužinė Marijonų 
semiu, sode, Clarendon Hills, 
Illinois.

Birž. 16 d. — L. B. Chicagos 
apygardos rengiamas tragiškų 
birž. įvykių minėjimas Jaunimo 
Centre, 6 v. v.

Birž. 17 d. — Balfo piknikas 
Bučo darže Willow Springs.

Birž. 23 d. — Chicagos Liet. 
Moterų klubo Gintaras balius 
'South Shore Country klubo pa 
talpose; defciutaničių įvedimas.

Birž. 24 d. — Tėvų Marijonų 
Bendradarbių piknikas marijo
nų soduose, Clarendon Hills, 
Illinois.

Liepos 8 d.—Marąuette Par
ko Namų Savininkų dr-jos išva 
žiavimas O. Bruzgulienės dar
že.

PADĖKA
Jūsų J. I. B. vaistus gavau ir 

tuojau pradėjau naudoti. Labai 
greitai reagavo ir jau 6 mėnesiai 
pleiskanos išnyko ir plaukai lai
kosi patvarūs. Nuo seno turėjau 
pleiskanas ir plaukų slinkimą. 
Daktarai Vokietijoje visokiais vais
tais gydė, bet nieko negelbėjo, o 
jūsų J. I. B. vaistai yra geriausi 
— labai esu dėkingas ir iš savo 
patyrimo visiems patariu geriau
sius J. I. B. vaistus vartoti. Gau
nami: 2458 W. 69th St., Chicago 
29, U.S.A.

Su didele pagarba,
Vyt. Rainys, West Germany

i Liepos 25 d. — rugp. 10 d. 
—L.B. Chicagos apygardos ren 
giamas Lietuvos paviljonas Tar 
ptautinėje Prekybos parodoje 
McCormick rūmuose.

Rugpjūčio 5 d. — Tėvams 
marijonams vadovaujant eks
kursija į šventus Kalnus.

Rugsėjo 3 d. — “Draugo” 
piknikas.

Spalio 13—21 d. — Jaunųjų 
dailininkų mono kūrinių paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 

. Centre.
Spalio 21 d. -— Šv. Kazimiero 

[Seserų Rėmėjų dr-jos centro 
rudeninis parengimas.

— A. L. Montessori dr-jos 
madų paroda.

NORI, KAD ĮSILEISTŲ 
10,000 PABĖGĖLIŲ

JAV katalikų organizacija 
NCWC, savu laiku daug padė- 

i jusi lietuviams pabėgėliams, da
bar siekia, kad į JAV būtų įsi- 

į leista 10,000 pabėgėlių iš Hong 
Kongo.

CHICAGOS ŽINIOS
IEŠKO PARAŠŲ

Šią savaitę Chicagos mero 
Richard Daley įsakymu, demo
kratų partijos precinktų kapi
tonai lankė visus gyventojus, 
bandydami surinkti 2,647,500 
parašų, prašant JAV kongreso 
priimti prezidento Kennedy įs
tatymo projektą apmokėti se
nesnio amžiaus žmonių išlaidas 
ligoninėse. Prieš merą sukilo A- 
merican Medical Association 
(gydytojų sąjunga), kuri ren
ka žmonių parašus, kad kong
resas atmestų tą įstatymo pro
jektą.

APVESTO LAIVAS
Smarkus vėjas apvertė 20 

pėdų ilgumo būrinį laivą Michi
gan ežere ties 75 gatve, šeši 
asmenys buvo panardinti van
deny. Pakraščio sargyba visus 
išgelbėjo.

DINGO $500,000 BONŲ
Daniel Nelson pasistatė savo 

automobilį požeminiame gara
že Monroe gatvėje. Iš jo maši
nos pavogta $500,000 vertės 
bonų.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
K E A L ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Prie parko 7 metų, 4 kamb. mūras 
su augšta pastoge. Garažas. 820,200. 
0 lcamb. didelis namas. Nauja.s Šil
dymas. Arti 71st ir Western. 815,900.
2- jų butų namas. 7 ir 3 kamb. Nau
jas šildymas. Alumin. langai. Gara
žas. 817,200.
Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo
dernus namas. Alyva šildymas. Ga
ražas. 812,900.
žavus kamb. mūras. Karpetai.
alumin. langai. įrengtas rūsys. Gara
žas. $22,600. ,
Ar svarbu kaina? Tik 836,800 už mu
ro namą ir taverną. 4 butai. Geras 
biznis. Gera vieta.
Tik matyti ir siūlyti. 2-jų butų na
mas. 5 ir 4 kamb. Garažas. Naujas 
alyva šildymas. $22,000.
Didelei šeimai 9 kamb. mūras, ir 3 
auto. garažas. Koklių stogas. Platus 
sklypas. $28,000.
3- jų butų 6 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
švarus namas, puikus pirkinys. 
$17,000.
Tik 2-jų metų, 5 % kamb. mūras. 
Sausas' rūsys. Alumin. langai. $19,- 
900.

3-jų butų mūras. Garažas. Reikalas 
parduoti; žema kaina. S26.200.
Vienų metų liuksus 6 kamb. mūras 
ant 50 p. sklypo, alumin. langai. Ga
ražas. $27,000.
Platus lotas ant kampo ir mūro ga
ražas Tuojau parduoda už $5,000.
5 butu mūro namas. Alyva šildymas. 
$6,000 pajamų ir mažos išlaidos. 
$32,500.
o 1/2 kamb. mūro namas. Platus skly
pas. Garažas. Gera vieta. Gražus. 
$17,900.
4 butų mūras. Naujas alyva šil
dymas. Naujas stogas ir alumin. lan
gai. Garažas. $45,900.

lĮž aukšt. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28.500.

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

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

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

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

REAL ESTATE

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

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

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

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

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

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

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

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $81.600.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

G K AIUNSKAS
3. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., ER 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta 
Į+-+-+ + + ♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦»€ ♦-<>
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-O-

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus
ir kitus daiktus. Ir iš tol’- Miesto ®' 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

VAL Y M A S
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
ĮmaiiiiiiiiiiiiilliigiimiiliiillliilllllllllBiltii

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. H a. PR 0-1063

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

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatn,Eadio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85

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

MILDA B U I CK, 'INC.
907 W. 351h Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

---------------  ■ ■■ ' - r

Mūrinis 5 kamb. ramioj vietoj ar
ti susisiekimo, garažas, karšto van
dens šild., įmokėti $2,500, Kaina 
$15,900.

Mūrinis 7 metų, 3 mieg., 30 p. lo
tas, garažas. įrengtas rūsys, išpil
tas pravažiavimas, nepaprastai gra
ži vieta priešais parką, tik $22,000.

Mūrinis 2x6 naujai piešte,riuotas, 
2 šild. gazu, garažas, platus lotas, 
xukšta pastogė, 44 ir Talman, sku
biai už $27,900.

Mūrinis pajamų namas ant dvi
gubo loto, virš $10,000 įeigų me
tams, alyva šild., Marąuette p. ra
jonas, kaina sumažinta iki $54,000, 
įmokėti $10,000. Nedelskite!

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

Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara
žas, naujas gazo šild., 30 p. lotas, 
moderni vonia, kabinetinė virtuvė, 3 
blokai nuo bažnyčios ir mokyklos, 
skubiai už $19,500.

MAROUETTE PARKE
81-a ir Mozart. mūr. bungalow, su 

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

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

Dėmesio! Prie Šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $28.500.

Prie California Ir 65-os. Mūr. 2
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 M A
Naujas aukštas dividendas numatomas 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
ui. AlinM. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. P.
VALfiaraDUdS ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 6 p. p.

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

P R O G O S — o PPORT, UNITIES

Tiesioginiai Iš Savininko — 9-MILE TAVERN 
Įruoštas ištisiems metams, sėkmingas biznis. Apima masalų (bait) 
parduotuvę, modernišką namą — 3 miegamieji, salionas, virtuvė, 
šokiams salė, kabinos, beisbolo parkas. Netoli gražaus Sawyer 
ežero ir Hightvay 55.

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

Pilna Biznio ir Nuosavybės Kaina: $29,975 Pilis Inventorius 
RAPIIAEL KIELC1IESKI, savininkas

White Lake, VViseonsin Skambinti: Pickerel, Wisc. 2536

Penki JAV kariai sudegė šitam tanke, kai jis apvirto ir užsidegė prie Fort Hood, Tex. Kas kaltas 
dėl šių keturių karių ir vieno karininko mirties komisija tiria. (UPI)

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6*5151 
~ LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT
Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų namas, 
geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa,' 3 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

Gausite 13% investavę į pirmus mortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675
Medinis namukas, 3 miegamieji, 

I gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
[ nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.

2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

S aprt. 5, 4 lr 3 kamb. Atskiri 
gazo šildymai. $35,000.

12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

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

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRnntier 6-1882

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STORIO
4068 Archer Avė. Tel- VI 7-2482

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

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

7159 So. Maplevroorl Avė., 
Chicago 29, Ui.

HELP VVANTED — VYRAI

C L 1 C K E R 
O PE RATO R

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

po pietų.
Kreiptis —

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

prie VVells St. (1400 North)

sodelis. Tik $12,000.
Medinis bimgalovv, 6 kamb. Arti 

mokyklos. Švarus ir gražus. $14,900.
Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 

1 ar 2 asmenim. $12,900.
Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 

šildymas kiekvienam butui. Mar
ąuette Pk.

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
4259 So, Mapiewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

CICERO*—BERWYH
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 lr vie

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

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 8— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

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

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

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

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

OL 2-9589

CICEROJE bargenas. 2-jų butų 
,mūr. bungalow. Apylinkėje 16th 
ir 58th Avė., 4 ir 3 kamb. pasto
gėje. 40 p. sklypas. Mokesčiai tik 
$155. 2 auto. garažas. Naujas boi
leris; plytelių vonios. $17,900; 
įmokėti $4,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. Cicero. BIshop 2-2162.

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais Įrengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis, 2 aukš
tų mūr. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių. Į 
kainą įeina visi baldai. Iš namo 
$686 mėn. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK §18,500
5 ir 3 kamb. mur. namas prie 

Maria High School. Gazo šiluma. 
Garažas.

§335 MĖN. PAJAįMĮT
6x4 kamb. mur. Šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

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

6 KAMB. MCR. BUNGALOW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar- 

‘ ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETĖ

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7įsi Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5)4 (S m.)—§36,500 
Nauj. mūr. biing., garažas—§18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—§29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—§16,900 
Didelis pasirime. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Per 4 m. galite išmokėti šią nuo
savybę: 2 mur. namai, 23 išnūomuo- 
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

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

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
2301 VV. 69th St., Chicago

JIEŠKO BUTO

Reikalingas kambarys su teise 
naudotis virtuve. Atsiliepti adresu 
— DRAUGAS, Adv. No. 4461, 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS patar
nauti senutei moteriai. Nuolatinis 
'darbas, geras atlyginimas. L. Le-
veika, 4302 S. Sacramento Avė. 
LA 3-5681.

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

HELP VV A N T E D —VYRAI IR MOTERYS

PONTIAC OSTEOPATHIC HOSPITAL
PONTIAC, MICH.

New 406 bed hospital expansion program just being completed. This 
beautiful hospital is located 2 0 miles north of Detroit in Michigan's 
vacation and resort land of lakęs.

Immediate Openings in the Following:
* REGISTERED NURSES
$384.79-$560.14 depending upori ąualificatio.n and espcrience.

Supervisors, Head Nurses, Medical Nurses 
(Ali 3 shifts in all departments open)

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

* 0R PERSONNEL 
MEDICAL TECHNOLOGISTS

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

Exeellent tvorking conditions, 2 weoks’ vacation with pay after 1 year, 
3 węeks after 5 years. siek leave, mcals at cost, free coffeo breaks, 
employes’ discount. Bluo Cross and Blue Shield pa.rticipation, many 
other fringe benefits.

Experienced Pcrsonnel Contact:
PONTIAC OSTEOPATHIC HOSPITAL 

4714 North Perry Street 
Pontiac, Michigan 

Attention; Personnel Director 
Phone: FEderal 8-7271

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwe!l Street
Tel. GRovehiU 6-7875

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir garantuotai 
Įrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATTNG & ‘■SHEET METAL 

4444 S. VVestern Ave^ 
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-3447

V? ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VVEST 71st STREET

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5531 | 
_ ______ __________/•'

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Slogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujris. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—‘‘gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymas iš lauko, 
‘‘Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, Hl.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draug?”



MŪSŲ KOLONIJOSE istams nustatyti ąirdies ligas Akstino. Susilaukė 1 dukters ir 
į pacientų, esančių už didelių 1 sūnaus. Po 10 taikaus sugy-

Fort Davis, Texas 
Graži dovana kun. A. Bertašiui

Kun. Ant. Bertašius, klebo
naująs Fort Davis, Šv. Juoza
po parapijoje ir aptarnaująs 
tikinčiuosius Marathon misijo
je, birželio 12 d. švenčia savo 
kunigystės 25 metų jubiliejų. 
Į šventę yra pakviesti jo gimi
nės, pažįstami ir visi lietuviai 
kunigai, dirbą pastoracinį dar
bą EI Paso diecezijoje. Šven
tėje dalyvaus minėtos diecezi
jos vysk. M. S. Metzger. Kun. 
A. Bertašius kiekvieną sekma
dienį turi važiuoti 60 mylių at
laikyti šv. mišias ir kitus dva-

nuotolių.

OLANDŲ PARAMA 
BAŽNYČIAI

Gavėnios metu pravestos 
rinkliavos 'Olandijos katalikų

TELEFONU PERDUODA 
NEGIMUSIO ŠIRDIES 

PLAKIMU

gražią ir brangią dovaną. Mrs. į 
Stella Rymsza gyvena Chica-1 
go, 7027 S. Washtenaw, sun- į 
kiai sirgusi, pamažu sveiksta. |
Ji norėtų, kad draugai ir pažįs
tami ją aplankytų. Kun. A. Ber
tašius savo maldose prašo Die- bažnyčiose davė $900,000 aukų 
vo jai ilgo gyvenimo, kad ga- i pasaulio katalikų Bažnyčios 
lėtų dar daug gero padaryti reikalams.
Dievo garbei ir artimo gerovei, i

Kun. r. Jokūbaitis Lavvrence, Mass.
Pasišventusi darbininkė

1832 m. lietuvių šv. Pranciš
kaus bažnyčioj Lawrence, Mass., 
kun. klebonui Pranciškonui Ju
rui kviečiant, altorių puošėjų ir 
liturginių lininių skalbėjų dar
bo savanoriškai, be atlyginimo

Marąuette universiteto moks
lininkai ištobulino įtaisą, ku- 

siniu3 patarnavimus atlikti ne-' riuo dar negimusio kūdikio šir- 
turtingiems misijos tikintie- dies plakimą galima perduoti j ėmėsi Ona Akstinienė ir T. Au- 
siems. Jo teta Mrs. Stella Rym- telefonu. Tie mokslinnkai iš Mil rilienė.
sza, kunigystės jubiliejaus pro- waukės ligoninių telefonu prii- jų pareigos buvo skalbti kam

ma negimusių kūdikių širdęs 
plakimo impulsus ir padaro kar

ga, padovanojo jam naują 
Chevrolet automobilį. Jubilia-

Kas tik turi g e r ą skonį, 
Viską perka, pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES GHICAGOJE:

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

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

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė *
SS

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956“! 061 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją.

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

Telef. WAIbrook 5-5121

GAUKIT NAMŲ PAGERINIMO IR MORGIČIŲ 
PASKOLAS PAS MUS!

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą Imėnesį.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. „ 9 iki 1

AND LOAN ASSOO7AT7ON 
3!$0 South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside Jf-OlOft 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

tas yra nepaprastai dėkingas diogramas. Galutinai ištobulin- 
savo geradarei tetai už tokią tas šis aparatas padės speciali-

žas, albas, rankšluostukus ir 
lininius altorių užtiesalus bei 
papuošti gėlėm altorius Kalė
dom, Velykom ir kitom šven
tėm.

Po keletos metų T. Aurilienė 
nuo to darbo pasitraukė, liko 
viena Ona Akstinienė, vadinasi, 
darbo jai atiteko daugiau, o 
juk ji dirbo audykloj, turėjo 
užsidirbti duoną sau ir dviem 
vaikam, nes buvo našlė.

Bažnyčioj darbo nemažėjo. 
Dažnai nebūdavo zakristijono, 
tai tekdavo lemputes - žvakutes 

Į kaitalioti, jų stikliukus valyti, 
kurių po šventadienių prisirink 
davo iki 200. Ka'fe savaitę rei- 

■ kėjo valyti presbiteriją, nudul- 
j kinti altorius, stovylas. Prieš 
; dideles šventes reikėdavo visą 
' eilę žvakidžių nuo vaško nuva
lyti ir nušveisti. Vėliau O. Aks
tinienė kreipėsi į dosnesnes ir 
susipratusias parapietes, rinko 
lėšas ir nupirko keletą porų gra 
žiu paauksuotų vazų. Keletą to
kių vazų pati viena nupirko ir 

(paaukojo. Rūpinosi įgijimu nau 
i jų lininių uždangalų altoriams.
1 Prieš dideles šventes susikvie 
: čia keletą uolesnių moterų, mer 
gaičių, kurios porą šventadienių 
padeda rinkti aukas gėlėms prie 
bažnyčios durų. Ona jau ruošia- į 
si švęsti 75 gimtadienį, šiemet 
tai pasišventusiai moteriškei, 
tikrai darbo skruzdėlei, sueina 
jos darbuotės bažnyčiai 30 me
tų.

Ona Lukoševičiūtė-Akstinienė 
gimė 1888 m. Biržuose. Jos tė
vas škaplėrininkas pardavinė
jo okupantų rusų draudžiamas 
lietuviškas maldaknyges, kalen
dorius ir kitokią literatūrą.

Buvo rusų kalintas. Iš kalė
jimo paleistas spruko Ameri
kon. Ona buvo vos 4 metų.

Onai sulaukus 8 m. amžiaus, 
pasimirė motina. 1903 m. vie
nas giminė vyko Amerikon, tai 
ir keturiolikos metų Oną atve
žė tėvui.

Čia ji tuojau ėmėsi darbo. 
Sukakus 19 metų ištekėjo už 
patinkamo jaunikaičio Julijono !

A. -Į- A. 
PETRAS MEILUS

Gyveno 4525 
Mirė birželio

S. Boekwell Avė. 
2, 1962, 6:05 vai.

rytą, sulaukęs 55 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Uk

mergės miesto.
Amerikoje Išgyveno 13 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Grasilija (mergautinės 
pavardė Sereiėikaitė), du sū
nus: Giedrius ir marti Vida. 
Romas, duktė Aldona Kark- 
lys ir jos vyras Henrikas, anū
kas Linas, švogeris Peliksas 

Sorelčikas ir jo šeima, dvi 
seserys Lietuvojo — le.va Va
linskienė, Kotryna Rcklaitie- 
nė ir jos šeima, kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Priklausė švč. P. Marijos 
Nekalto l’rasidėjiino parapijos 
šv. Vardo draugijai. Mokytoju 
sąjungai, Lietuvių Bendruome
nei.

Kūnas 
Kuleikio 
romia.

Laidotuvės įvyks antrad., 
birž 5 d., iš koplyčios S-45 v, 
lyto liūs atlydėtas į švč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa- 
i.ap. bažnyčia, kurioje įvyks 
godu'ingos pamaldos už velio
nio si-si i. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširlžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę; žmona, sūnus, duk
tė ir kili giminės.

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

pašarvotas John F. 
kopi., 4330 S. Cali-

venimo metų — pasimirė vy
ras. J. Sk.

CHILES STUDENTAI

10,000 KUBIEČIŲ VAIKŲ

Net 10,000 kubiečių vaikų 
nuo 1961 m. sausio mėnesio 
pasiekė JAV. Už biletą lėktu
vu reikia užmokėti ir vaikams 
po $25. Castro yra taip reika-

Pravedus apklausinėjimą sep- lingas dolerių, kad jis išleidžia
tyniuose Chilės universitetuose, 
kuriuos lanko 30,000 studentų, 
susekta, kad didžioji jų dau
guma yra palankūs krikščio
niškosios demokratijos idėjoms.

vaikus išvykti. Amerikoje juos 
globoja valdinės ir privačios 
įstaigos, ypač katalikų labda
ra, kadangi dauguma atvyks
tančiųjų yra katalikai.

A. "Į" A.

PETRUI PARULIUI mirus, 
p. Titią Parulienę, sūnų Leopoldą, p. Kriau- 
čeliūnų ir p. Kučiauskų šeimas gilaus skaus
mo ištiktus nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

MARIJA ir JUOZAS ROČKAI

Mielus Reginą ir Viktorą Kučiauskus, 
brangaus tėvelio ir uošvio

A. -f A.
PETRO PARULIO

netekus, nuoširdžiai užjaučia
S. ir D. Šatai 

A. ir E. Kaminskai

Liūdesio valandoje, mielą draugę
REGINĄ KUČIAUSKIENĘ SU ŠEIMA

ir artimuosius, jos tėveliui
A. -Į- A.

PETRUI PARULIUI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame

MIKUTAIČIŲ ŠEIMA

Dr. inž. ALEKSANDRUI VAITEKŪNUI 
mirus, žmoną Marytę ir sūnų Algimantą liū
desio valandoje nuoširdžiai užjaučiu ir kar
tu liūdžiu

KLEMENSAS DUNDULIS

A. -Į- A.
PETRUI PARULIUI mirus, 

mielai Irenai Kriaučeliūnienei, p. Tinai Parulienei, 
Reginai Kučiauskienei, Leopoldui Paruliui ir jų šei
moms liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia

A. IR A. RUIBIAI 
IR P, LENKAUSKIENĖ

Mielus prietelius

O. ir M. SUMANTUS, jų dukrai 

A. + A.

MARIJAI ALEKSANDRAVIČIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame

A. ir V. PLIOPLIAI

Dėl
A. -j- A.

Dr. Inž. ALEKSANDRO VAITIEKŪNO 

mirties, žmonai Marijai, sūnui Aleksandrui 

ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Aid. ir J. Valukoniai, J. ir Ign. Skirgaudai, 
M. ir Jurg. Mikailai, Jadv. ir A. Damušiai
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GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nno kapinių

.k F. EUDEIKIS

O
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

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

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS vfe;

MARQUETTE FUNERAL HOME V*Z '
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhaII 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

MOEMYANS
6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASINOM® VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 VV. G9th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

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

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

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

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tei. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIH
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1139

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

Pasinaudokite “Draugo” (lassificd skyriumi
I
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A. A. ONA ALEKSIENE

Ona Aleksienė-Skaisgirytė bu 
vo palaidota Šv. Kazimiero ka
pinėse praeitą šeštadienį. Ji iš
gyveno Marąuette Pk. virš 30 
metų. Mažai tos apylinkės žmo
nių ją matė ir ji nė vieno iš

X Cicero Šv. Antano para- tų žmonių nėra mačiusi, nes ji 
pijos karnavale galima gauti į- tą visą laiką neturėjo regėji- 
vairių lietuviškų valgių, taip mo. Ponia Aleksienė kantriai 
pat galima laimėti gražių dova- , nešė savo kryželį. Ne vien čia 
nų. Yra įvairių pramogų, ypač yra jos gyvenimo nepaprastu- 
jaunimui. mas. jos gyvenimas yra suriš-

X Kun. Mykolas Tamošiūnas, tas su kita a. a. Jono Ciniko 
apie mėnesį laiko išbuvęs Chi-1 šeima. Kai Antanina Činikienė

jos Chicagoje karnavalo darbininkės prie žaislų. Karnavalas pra
sidėjo birželio 1 d. ir baigsis birž. 10 d.

DVIEJŲ ORGANIZACIJŲ ŠVENTĖ

L.V.S. Ramovė ir L.D.K. Bi
rutė K. Š. d-jos suvažiavimas 
įvyko gegužės 26-27 d. Chiea- 
goj, Jaunimo Centre. Žuvusiųjų 
ir mirusiųjų dėl Lietuvos lais
vės pagerbimas įvyko šeštadie
nį 10 v. prie Laisvės kovų pa
minklo Jaunimo Centre. Nors 
oras buvo nepalankus, lengvai 
lynojo, bet dalyvių buvo ne
mažas būrys. Iškilmėse daly
vavo savanorių, Chicagos ir Cle 
velando ramovėnų skyrių ir 
Chicagos šaulių vėliavos. Muzi
kui Br. Jonušui trimituojant,

S. Phillips (kairėje), J. Staek ir Bieschki, šv. Kryžiaus parapi- J pakeliamos JAV ir Lietuvos tau
cagoje ir čia aplankęs eilę savo 
bičiulių, sekmadienį išvyko į 
Wašhingtoną, D. C., kur porą 
dienų išbuvęs vyks į New Yor- 
ką. čia susitiks su mūsiškiais 
Laisvosios Europos komiteto 
veikėjais. Kun. Tamošiūnas va
dovauja lietuviškai radijo va
landėlei, turimai galingoje Me-

mirė prieš 40 m., Antanas ir 
Ona Aleksai su dukrele Teofi
le persikėlė gyventi pas Cini
kus, kad pagelbėtų Cinikui au
ginti ir auklėti trijų vaikų šei
mą. Aleksienė buvo ypatingai 
uoli ir nuoširdi tame auklėjimo 
darbe. Kai J. Ciniko šeima pa-

IŠ ARTI IR TOLI

tinės vėliavos. Ramovėnas P. 
Plechavičius, padedant 2 biruti- 
ninkėms — M. Tumienei ir O. 
Gradinskienei, uždegė aukurą. 
Kun. tėvas K. Krištanavičius, 
SJ, atkalbėjo maldą už žuvu
sius. Ramovėnas (Clevelando 
atstovas) K. Tallat-Kelpša ta
rė šia proga žodį. Giedant Ma

1. A. VALSTYBĖSE į išsirinko jog valdybą ir nustatė 
— Kun. Justinas Steponaitis, j giedojimų repertuaro projektą, 

augo, ji su šeima išsikėlė gy- Worcester, Mass., Aušros Var- j kuris dar kartą bus persvarsty- 
dellino radijo stotyje, ir atvy-1 venti į Marąuette Parką. Tuo tų parapijos vikaras, birželio 17-tas vargonininkų seime Chica- rija, Marija, buvo uždėta ramo 
kęs į JAV renka medžiagą ra- metu ji prarado savo vyrą An-'d. mini savo kunigystės 25 me- g°3e- De to, buvo nutarta pra-,venų ir birutininkių vainikai.
fija programoms. Aplankęs dar 
Bostoną, birželio antroje pusėje 
vėl grįš į Medelliną. Kolumbi
joje dabar yra keletas šimtų 
lietuvių. Yra atvykusių lietuvių 
iš Venecuelos, Australijos, Bra
zilijos.

X Solistas J. Vaznelis dai
nuos, o prof. Jakubėnas akom
panuos masinio deportavimo mi 
nėjime, kuis įvyks birželio 16 
d. miesto centre Hamilton vieš
bučio salėje. Šį iškilmingą mi
nėjimą ruošia Pabaltijo Komi
tetas, kurį sudaro lietuvių, es
tų ir latvių organizacijų atsto
vai. šiais metais komitetui pir
mininkauja teis. Alg. Aglins
kas, sekr. žurn. St. Semėnienė.

X Komp. Aleksandras J. Alek- 
sis, kuris parašė muziką ALRK 
Moterų sąjungos himnui, atvy
ko į Chicagą penktadienio rytą 
diriguoti A. L. Vargonininkų s- 
gos ju'bilėjiniam koncertui.

X J. Ciuberkis, “Dirvos” re
daktorius, Kultūros kongreso 
spaudos sekcijoje sutiko būta 
koreferentu paskaitos “Pokario 
mūsų išeivijos spaudos nueitas 
kelias”; paskaitą laikys U. Kar
delis, “Nepriklausomos Lietu
vos” (Montrealyje) redakto
rius.

X Charles ir Charlotte Su-
kur ir šeimyna ir uošvienė Bar 
borą Bartkienė, rengiasi išva
žiuoti į Miami Beach, Fla. Ten 
bus kelias savaites.

X Dr. Gediminas Dalukas, 
akušerijos ir moterų ligų spe
cialistas, buvo pakviestas Loyo- 
los universiteto medicinos deka
no pravesti diskusijas baigian
čio kurso studentams apie gim

šyti tėvą Leonardą Andriekų, 
Bernardą Brazdžionį ir Kazį

taną ir neteko regėjimo. Per J tų sukaktį. Iškilmingos šv. mi- 
visą tą laiką a. a. Aleksienė gy- j šios bus laikomos tą dieną 11 
veno labai nuoširdžioj globoji vai. Aušros Vartų bažnyčioje. I Bradūną parašyti Šv. Kazimie- 
savo dviejų dukterų — Onos | Vakare 6 vai., parapijos salėje jro gargsi kantatai tekstą, kurių 
Gribinienės ir Teofilės Brewer. įvyks pagerbimas su vakariene j vienam prof. Jtuozas Žilevičius 

ir programa. Visi Worcesterio1 pasižadėjo parašyti muziką. Su 
ir apylinkių lietuviai kviečiami1 važiavimo proga gautas pluoš'

Taip praeitą savaitę baigėsi 
didžiai kantrios moters kry
žiaus nešimas ir nuoširdžių dūk 
terų pasiaukojimo darbas.

Laidotuvių šv. mišias Gimimo 
P. Švč. bažnyčioje atlaikė kun. 
Petras Cinikas, MIC, iš Niaga
ra Falls, N. Y. Jam irgi teko 
sakyti paskutinį atsisveikinimo 
žodį.

gausiai dalyvauti pamaldose ir 
pagerbime ir prašomi bilietus 
įsigyti iš anksto.

— Katalikų muzikų suvažia
vimas, įvykęs gegužės 20 d., 
Brooklyn, N. Y., sudarė Religi
niam kongresui ruošti laikiną 
organizacinę muzikos komisiją,

S. Williams (kairėje), H. Kauffman ir B. Dambrauskienė, šv. 
Kryžiaus parapijos Chicagoje karnavalo kpmitcto narės bedirban
čios virtuvėje, kurią įrengė kontraktorius Jurgis Jerutis, daryda
mas parapijai auką ir jai sutaupydamas daugiau kaip $5,000.00.

(Sugiedojus JAV ir Lietvos him 
nūs, iškilmės prie paminklo bu 
vo baigtos ir visi iškilmių daly
viai rinkosi į Jaunimo Centro 
did. salę, kurioj įvyko iškilmin
gas posėdis.

Iškilmingas posėdis

Iškilmingą posėdį atidarė L- 
VS Ramovės c. v-bos p-kas 
prof. St. Dirmantas, asistuoja
mas LDK Birutės KSM d-jos 
centrinio Chicagos skyriaus p- 
kės L. Stasiūnienės. Pavergtos 
tėvynės prisiminimą perskaitė 
J. Gaižutis, Chicagos skyriaus 
v-bos p-kas. Sudarius garbės 
prezidiumą, invokaciją skaitė J. 
E. vysk. V. Brizgys ir kun. A. 
Trakis. JAV himną giedojo so
listė I. Motekaitienė, pianu pa
lydėjo M. Motekaitis. Lie-

„ ... .. , . ,tuvos himną giedojo visi daly-Califomuos Montrealyje pas . . m „J. . , . viai.- Toliau seke s-gos c. v-bosartimus gimines —brolius ir se , ,TT . x i p-ko S. Dirmanto žodis, kuria-sens. Uršule Sulmistraite-Venc I .. , .,. _ ,me jis trumpai pažymėjo nuei-kienė JAV gyevna nuo 1929 m. A „ . Vn f. , ,.J .° tą Ramoves 10-cio kelią ir pa-įr savo artimųjų ilgą laiką ne- , ,__ x. breze svarbesniuosius momen
tus darbe. Visiems garbės sve-

tas sveikinimų bei pasižadėji
mų aktyviai bendradarbiauti 
ruošiant kongresą, už ką valdy
ba nuoširdžiai dėkoja. Sekantis 
suvažiavimas buvo numatytas 
sušaukti rugsėjo mėnesio pabai 
goję.

KANADOJ
— Skulpt. J. Dagys buvo pa

kviestas pasirodyti televizijos 
programoj “Around tihe World”. 
Skulptorius atsakė į pranešėjo 

j klausimus ir parodė keletą sa- 
I vo kūrinių.

U. Venckienė lankėsi iš

buvo mačiusi.
Mūsų bendradarbis Hamil- ( čiamg buvo įteiku Ramovės iš_ 

tone Kl. Giedaugas lanko Que-1Jeista knyga; «LV1S Ramovė>

linkė pažadėjo Lietuvių fondui 
$1,000 ir nutarė tuoj įnešti 
pradinę sumą.

Nutarimas buvo padarytas 
visais, posėdyje dalyvaujančių, 

dos kaklelio vėžį. Diskusijos me balsais. Fondo administratoriai 
tu buvo nagrinėjami vėliausi tiki, kad šis ciceriškių žestas

CICERIŠKIAI PASKYRĘ TŪKSTANTINĘ 
LIETUVIŲ FONDUI

L. Bendruomenės Cicero apy dailininkų ir architektų. Išlaidų
numatoma turėti $3,500. Pini
gams sutelkti birželio 10 d. 
Tėvų Marijonų sode rengiama 
didžiulė gegužinė.

Kiti apygardos, kuriai vado
vauja K. Drunga, užsibrėžti

gimdos diagnostikos ir gydymo 
metodai.

X šv. Pranciškaus vienuoly
no Rėmėjų 2 sk. rengia pikni
ką liepos 22 d. 1 v. p. p. Vy
čių darželyje, 2453 W. 47th St. 
Bus gardžių užkandžių, gėrimų 
ir dovanų. Malonėkite atsilan
kyti. Rėmėjai visus maloniai 
priims ir pavaišins.

X Dainavos ansamblis, baig
damas šių metų sezoną turės 
išvyką birželio 16 d. į Juozo 
Bacthuno vasarvietę Tabor 
Farm, Sodus, Mich., kur gra
žioje gamtoje dainavieeiai ras 
poilsį plačiuose golfo laukuose, 
teniso aikštėse, didžiuliam mau 
dymosi baseine ar žvejodami 
St. Joseph upėje bei prūduose. 
Didžiuliame savininkų restora
ne - valgykloje (250 vietų) bus 
vaišinami skaniu ir gausiu mai
stu. Į Chicagą grįš sekmadie
nį.

X Aukščiausios kokybės ita
liškų ir vokiškų pianų, o taip 
pat ir vartotų, rasite lietuvių 
pianų krautuvėje, 6134 W. Roo- 
sevelt Road. Krautuvė atdara: 
Ketv. 1-9 v., Penkt., šešt. ir 
Sekm. 1-5 vai. p. p. (Sk.)

Meninė dalis
8 v. v. Jaunimo Centro did. 

salėje įvyko pobūvis su meni
ne dalimi, į kurį atsilankė dau
gelis svečių, ramovėnų ir biru- 
tininikių. Buvo parodyta filmas 
“Garbė žuvusiems”, scenoje ke
letą dainų padainavo Liorentas, 
pianinu palydėjo ir atskirai pa
skambino keletą dalykų Vasai
tis. Geroje nuotaikoje buvo pa
sidalinta įvairiais įspūdžiais, pa 
šokta ir linksmai praleista ke
letą valandų.

Antroji suvažiavimo diena

Sekmadienį už žuvusius ir mi 
rusius dėl Lietuvos laisvės 10 
vai. Jėzuitų koplyčioje buvo at
laikytos pamaldos. Pamaldas 
laikė ir pamokslą sakė kūn. 
tėvas J. Kubilius. Po pamaldų 
sekė darbo posėdžio tąsa Jau
nimo Centre. Nutarta visoke
riopai remti ir platinti vieninte
lį pasauly betuvių karių žurna
lą “Karį”. Priimta s-gos statu
to papildymai bei pakeitimai ir 
keletas rezoliucijų.

Šio suvažiavimo metu buvo 
pasiųsta sveikinimai Vasario 16 
d. akto signatarams — Biržiš
kai, Kairiui, prel. Šauliui — ir 
kitiems asmenims.

Nauju s-gos garbės nariu iš
rinktas Lietuvos gen. kons. 
dr. P. Daužvardis. Už gerą dar
bą C. V-bai, o specialiai jos sek 
sekt. A. Rėklaičiui, “Kario” re
daktoriui ir administratacijai, o 
taip pat už gražų bendradarbia 
vimą birutininkėms, suvažiavi
mas pareiškė padėką. Sugiedo
jus Lietuvos himną, suvažiavi
mas buvo baigtas. J. G.

bono “Žalgirio mūšis” liet. kal
ba, K. Jurgėlos “Tannenberg” 
anglų kalba, Ramovėnų 10-čio 
apžvalgos išleidimas, Žalgirio 
mūšio 550 metų (1950) minė
jimas, įvairių tautinių ir kari
nių švenčių minėjimas, koncer
tų, paskaitų rengimas, lietuviš
kų patriotinių organizacijų bei 
mokyklų (Vasario 16 d. gim
nazijos) rėmimas ir kt. Prane
šimas buvo svarbus ir įdomus 
ne tik ramovėnams, bet ir visai 
liet. visuomenei. Vėliau kalbė
jęs J. E. vysk. V. Brizgys šį 
pranešimą siūlė paskelbti spau
doje ištisai, kad visuomenė pa
matytų, kas ramovėnų yra nu
veikta. »

Po Lietuvos R. gen. konsulo 
dr. P. Daužvardžio žodžio, ku
riame jis palinkėjo geros kloties 
kovojant dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės, sekė eilė 
sveikinimų iš diplomatinio kor
puso, įvairių organizacijų ir pa
vienių asmenų.

Atskiri posėdžiai

Po iškilmingo posėdžio buvo 
trumpi užkandžiai ir 2 v. po 
pietų prasidėjo darbo posė
džiai: ramovėnai ir birutininkės 
posėdžiavo atskirai.

Darbo prezidiumą sudarė Jur 
skis — p-kas, Šlepetys ir Bud
rys, pavad., J. Stankūnas ir A. 
Repšys. Buvo sudaryta manda
tų ir rezoliucijų komisijos. Pa
tvirtinus s-gos ir skyrių gar
bės narius, išklausius kontrolės 
ir garbės teismo pranešimų 
(nei vienos bylos neturėta), po 
trumpų diskusijų, buvo patvir
tinta C. V. ir piniginės apyskai 
tos pranešimai. Senai v-bai ir 
garbės teismui pasitraukus, 
slaptu balsavimu išrinkta nau
ja C. V. 4 metams šios sudė
ties: K. Dabulevičius, St. Dir
mantas, J. Gaižutis. VI. Mieže
lis, K. Oželis, J. Švedas ir J. 
Variakojis. Į garbės teismą iš
rinkta: Šlepetys, Noakas ir 
Kiaunė. Kontrolės k-ja liko ta 
pati. Skyrių atstovų praneši
mai buvo įvairūs ir įdomūs, 
nors labai trumpi, kadangi pla
čiau yra aprašyta išleistoje s- 
gos knygoje.

Patvirtinus s-gos savišalpos 
ir premijų fondus ir padarius 
platų pranešimą žurnalo “Ka
rys” reikalu jo redaktoriui Z. 

i Raulinaičiui, posėdis buvo nu
trauktas iki sekančios dienos.

VIENI TIKĖJIMO IEŠKOJO,
KITI OPEROS KLAUSĖSI
Evangebstas pamokslininkas 

Billy Graham į McCormick vie
tovę sutraukė 33,500 žmonių 
minią, kuri 'klausėsi jo pamoks
lo. Iš minios 450 žmonių pakilo 
ir priartėjo prie jo sakyklos, iš
pažindami Kristų. Chorui iš 3,- 
000 balsų’ giedant giesmes, ki
toje McCormick salėj Metropo
litan operos dainininkai daina
vo Toscos operą. Billy Graham 
ten pamokslaus 19 dienų.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 2», III. 

Tel. 434-4660
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.

toeco provincijos lietuvių kolo
nijas ir sustojo Montrealyje, iš 
kur teiks “Draugui” vietinių 
žinių.

— Kapinių lankymo diena
Toronto lietuvių kapinėse da
roma birželio 3 d., sekmadienį, 
4 v. p. p. Kapinių aikštėje at- 
giedama birželinės pamaldos, 
tariamas žodis ir gale sugieda- 
ma Lietuvos himnas. Prieš po
ra metų įsisteigusiose lietuvių 
kapinėse jau palaidota 52 lietu
viai. Kai kurie jų perkelti iš 
JAV ar tolimesnių Kanados vie 
tovių. Vieno lietuvio palaikai1 
giminių buvo atvežti net iš Vo-darbai yra:

Dalyvavimas Chicagos mies- Ikietijos ir palaidoti šiose kapi- 
to 125-tųjų metinių minėjime, nėse. Kapinės oficialiai vizituo- 
jaunųjų dailininkų parodos jama du kartus metuose: pava- 
Čiurlionio galerijoje surengime, sarį, kapinių puošimo dienos 
premijų davimas Chicagos Auk proga ir rudenį — per Vėlines.

išjudins naują aukotojų grupę,
Bendruomenės vienetus, pana- 

; šiai kaip dr. A. Razmos auka 
išjudino gydytojus. JA Valsty
bėse yra maždaug 70 apylin- 
kių.

Cicero sprendimas aukoti pi
nigus yra dar ir tuo svarbus, 
kad kaip tik šiuo metu apylin
kės iždas smarkiai ištuštėjo, 
daugiausiai dėl paramos vietos 
Aukštesniajai Lituanistikos mo 
kyklai. Ir su paskutiniu Moti
nos dienos minėjimu apylinkei 
finansiškai nepasisekė. Išlaidų 
tūrėta $60.58, o pajamų tik 
$27, iš aukų.

Iždui papildyti ir duoti pro
gai apylinkės nariams paben
drauti valdyba planuoja gegu
žinę, kuriai datos dar nenus
tatė.

Šviesi ugnelė per posėdį bu
vo Chicagos apygardos aplink
raščio skaitymas, iš kurio pa
aiškėjo, kad šįmetinė, kaip ir 
pernykštė apygardos valdyba 
dirba didžius darbus.

Gal didžiausias tų darbų yra 
Lietuvos paviljono įrengimas, statuto neliestas, yra, ar gali Inu.
Chicagos Pramonės ir Preky-

štesniosios lituanistikos mokyk 
los mokiniams ir fondo šuor

— Lietuvių mokykla Toronte 
praėjusiais metais turėjo 472

pirmas dešimtmetis 1950 — 
1960”, o “Kario’’ redaktoriui 
Z. Raulinailčiui buvo įteikta lai
mėta premija už straipsnį “Ka
ry” 1961 m. “Aisčiai karinės is
torijos šviesoje”.

Birutininkių p-kė L. Stasiū
nienė savo trumpam žody nu
švietė svarbesniuosius momen
tus pirmame dešimtmety. A. 
Rėklaitis, c. v. sekretorius, pa
darė ilgesnį pranešimą apie s- 
gos 10-čio veiklą ir veiklos gai
res ateičiai. Nors ir labai su
glaustai, bet gana vaizdžiai bu
vo nušviesta 10-čio bėgy ramo
vėnų atliktieji darbai, o jų bū
ta nemažai, kaip pvz.: Laisvės 
kovų paminklo pastatymas Jau 
nimo Centro sodely, žurnalo 
“Kario” leidimas, knygų O. Ur

ui osios išpažinties. Tikybos pa- 
ganizavimas mokyklos metraš-Į mokinius, veikė 10 skyrių sep- lmokos vyko sekmadieniais vi- 
čiams remti, krepšinio pirme-1 tyniolikoj klasių. Darbavosi 17
nybių parėmimas ir, apygardos I mokytojų ir 4 tikybos dėstyto-
apylinkių lankymas, kurio vie
nas tikslas yra “įtraukti veik- 
lon visas apylinkes”, nes apy
gardos filosofija nepaisant tų 
visų užsimotų darbų, yra apy-

jai (3 katalikų ir 1 evangeli
kų). Mokyklai vadovauja su
daryta speciali mokyklos tary
ba, susidedanti iš abiejų para
pijų klebonų, Liet. Bendruome-

linkių darbą tik koordinuoti ir' nės atstovo, mokyklos vedėjo 
skatinti, o mažiau patiems reik j ir tėvų komiteto pirmininko. 10- 
štis 'jo skyriaus mokiniams baigimo

! pažymėjimus įteikė naujasis 
Tame pat ciceriškių posėdyje Lietuvos konsulas Kanadoj dr.

iškilo keletas įdomių, statuto ne 
numatytų, procedūrinių klausi
mų, kuriuos greitai Clevelande 
susirinksianti Taryba turėtų iš
spręsti.

Vienas tokių klausimų yra, ar 
pirmininko balsas nusveria,

sus mokslo metus. Katekizaci- 
jos pamokas pravedė Nekalto 
Prasidėjimo seserys, Toronte 
vadovaujančios vaikų namams.

— A. a. Adelė Adomavičienė, 
grįžusi iš pamaldų, staiga susir 
go ir tą pačią dieną mirė. Ve
lionė, 68 metų amžiaus, kilimu 
vilkaviškietė, vysk. V. Padols- 
kio seserėčia.

— Federaliniai rinkimai į
Kanados parlamentą įvyksta 
birželio 18 d. Stipriausi varžo
vai yra progesyviųjų konserva
torių valdanti partija, su min. 
pirm. J. Diefenbaker ir libera
lų opozicijos partija, vadovau
jama L. Pearson. Šiuo metu 
rinkiminė agitacija eina visu 
smarkumu. Konservatorių par-

Jonas Žmuidzinas. Mokyklos 
vedėjas — Jonas Gustainis.

— Jaunimo kongresas Kana 
doje, organizuojamas Kunigų 
Vienybės, įvyksta birželio 30 d.
Niagaros pusiasalyje, arti gar
siojo Niagaros krioklio. Meninę

posėdžio dalyvių balsams lygiai, programą išpildys jaunimo cho
pasidalinus. Kitas neaiškumas, ! rai, kartu išpildydami daug dai, įįja kandidatais yra įstačiusi 

į keletą ukrainiečių, vokiečių bei 
kinų kilmės kandidatų, libera
lai— lietuvį Kroną ir lenkų kil
mės dr. S. Haidasz.

valdybos dauguma priversti ma | — šv. Jono Krikštytojo lie
tos mugėje. Paviljoną meniškai žumą pasikeisti pareigomis. 'tuvių parapijoj Toronte 34 vai- 
apipavidalins net dešimt mūsų V. Zalatorius ! kučiai gegužės 27 d. priėjo pir-

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual OeJl&ial Savings
anJ dPoan {^Association

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

MERGA1ČIŲ VASAROS 
STOVYKLOS

vedamos Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų

19-ji IMMACULATA stovykla 
P U T N R M , CONNECTICUT 

vyksta nuo liepos mėn. I d. iki liepos mėn. 2 9 d.

6-ji stovykla DAINAVOJE 
M&NC HE S T E R, MICHIGAN

(Chicagos, Clevelando ir Detroito trikampyje)

vyksta nuo liepos mėn. 8 d. iki liepos mėn. 22 d.
Į abi stovyklas priimamos mergaites rtuo 7 iki 16 metų imtinai. 

KAINA $25.00 SAVAITEI

Kreipkitės:
Immaculate Conception Convent
PUTNAM, CONNECTICUT




