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Lietuvio dalia okupuotoje Lietuvoje (II)

PER VIENERIUS METUS VILNIUJE PADIDĖJO 
20,000 SOVIETINIU KOLONIALISTU

Rūkau cigaretę “Vilnius”, pa
gamintą Vilniaus tabako fab
rike, vadinamame Dzeržinskio 
vardo fabriku. Ant tų cigare
čių pakelio toks įrašas: “Ciga
retės antros rūšies “parašiutis- 
tas”. 20 št. kaina 10 k.” Fab
riko pavadinimas, o taip pat 
cigarečių pavadinimas dviem 
kalbom: lietuvių ir rusų. Taigi 
ir įrašais vykdomas gyventojų 
mokymas rusų kalbos...

Tačiau pačios cigaretės netu
ri įpakavime nurodyto įrašo 
“parašiutistas”. Cigaretė atžy
mėta visai kitu įrašu: — stili
zuotoje tulpėje matyti raidės 
T F, o po jomis įrašas “Vil
nius”.

Dažnoje cigaretėje pastebima 
stoka tabako. Rūkant nudegusi 
dalis nemėgsta peleno pavidale 
laikytis. Tuojau pat pelenai 
krenta ir sunku juos laiku da-- 
nešti ligi peleninės. Dėl to sta
lo užtiesalas netrukus daro 
vaizdą, lyg būtų kaminkrėčio 
pareitas...

Tas cigaretės pobūdis tampa 
tema pokalbiui su atvykusiais 
apie darbo sąlygas Lietuvoje.

— Ar yra bedarbių Lietuvo
je?

Taip, yra. Darboviečių parei
gūnams tatai sudaro pagrindą 
daryti įspėjimus dirbantiesiems, 
jog už “vartų laukia nemaža 
darbininkų.”

Ypač į įmones, mokančias 
kiek pakenčiamesnius atlygini
mus, patekti sunku. Be pažin
čių bei be kyšių beveik neįma
noma. Turį kiek įtakos sten
giasi pirmiausia sudaryti sąly
gas savo pažįstamiems bei ar
timiesiems.

Nestinga atvejų, kad vieno
je ar kitoje dirbusį darbininką 
atleidžia iš darbo tik dėl to, 
kad būtų po to galima priimti 
pažįstamą ar giminaitį bei di
desnį kyšį davusį.

Atleistieji iš darbo negauna 
jokios pašalpos.

Rusai lengviau priregistruojami, 
negu lietuviai

Besikalbant darbo klausi
mais, atvykusieji pasakoja ypač 
apie sunkiai teįsivaizduojamą 
sunkmetį į kolehzus suvarytų 
žemdirbių. Jų būklė yra sun- 
kiausia už visų dirbančiųjų. Be 
to, žemdirbiai skaudžiai pergy
vena sovietinę apgaulę. Oku
pantui užėmus Lietuvą pokari
niais metais, buvo pakartotas 
žemių dalinimo spektaklis. Že
mės buvo duota visiems buvū- 
siems žemės ūkio samdiniams. 
O po to visi suvaryti į kolcho
zus ir visi padaryti šitų bolše
vikinių dvarų samdiniais. Di
džiuma kolchozų ligi šiol ne
įstengia išbristi iš negerovių. 
O pirmoje vietoje daugiausia 
nukenčia patys žemdirbiai. Ne-

ORAS
Birželio 11 d.: šv. Barnabas, 

apaštalas, Dainius.
Birželio 12 d.: šv. Anupras, 

Ramūnas, Rūta.
KALENDORIUS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— truputį pasikeis oro tempe
ratūra.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:24.

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

retas atvejis, kai už darbadie
nius atlyginama vienu kitu 
svaru šiaudų. Kolchozai, stig- 
dami tikrojo šeimininko, dažnai 
tiek nusigyvena, kad gyvuliai 
šeriami nuo stogų nuimtais su
puvusiais šiaudais. Dėl to nuo
lat pasitaiko gyvulių kritimai. 
Gi žemdirbiai, o ypač jų vai
kai, pamatę tėvų vargą, deda 
pastangų sprukti iš kolchozų. 
Ieškosi darbo miestuose, fabri
kuose. Bet į miestus patekti 
nėra lengva. Sovietinės san
tvarkos vykdytojai apsitvėrę 
įvairių patvarkymų tvoromis, 
kad sulaikytų žmonių veržimą
si iš kaimų į miestus. Štai, pa
vyzdžiui, norint patekti į Vil
nių ar kitą miestą, pirmiausia 
susiduriama su įsiregistravimo 
sunkumais. Neįsiregistravus, 
negalima mieste apsigyventi. O 
registruoti vengte vengiama. 
Be pažinčių, o dažnais atvejais 
ir be kyšių neįmanoma įsire
gistruoti.

Tačiau rusams įsiregistravi
mo sunkumų atrodo nėra. Jų 
skaičius ypač Vilniuje ir kituo
se didesniuose Lietuvos mies
tuose metai iš metų didėja. 
Vien tik 1961 metų eigoje Vil
niuje buvo įregistruota 20,000 
naujų sovietinių kolonistų. Tuo 
tarpu tų pačių metų eigoje 
Vilniuje tebuvo įregistruota tik 
apie 3,000.

Sunki ir miestuose dirbančiijjų 
būklė

Specialybes turį darbininkai 
atlyginami kiek geriau, negu 
neturintieji specialybės. Jei spe
cialisto metalo apdirbimo ar ki
toje srityje atlyginimas per mė
nesį siekia iki 100 rublių, tai 
paprastas darbininkas turi ten

Užsieniečiai, ju teisės Vakaru 
Vokietijoje

STUTTGARTAS, Vokietija. 
— Šiom dienom Stuttgarte įvy
ko vokiečių ir užsieniečių — 
tremtinių Wuerttemberg - Bade
no krašto įstaigų atstovų pasi
tarimas tremtinių teisių klausi
mais. Lietuvius atstovavo PLB 
Vok. Kr. V-bos atstovė ir Stutt 
garto apyl. pirmininkė S. Jau- 
niškytė.

Pasitarime paaiškintos pabė
gėlių nevokiečių kilmės teisės, 
skirtumas teisių tarp užsienie
čių ir tremtinių užsieniečių (hei- 
matlose Auslaendtfr). Išsiaišr 
kinta, kad ne vokiečių kilmės 
tremtiniai turi tas pačias teises

Pagerbtas Bob Hope
WASHINGTONAS — Prezi

dentas Kennedy pasirašė nuta
rimą, suteikiantį komedijų ak
toriui Bob Hope specialų auk
sinį medalį dėl jo nuopelnų 
linksminant Jungtinių Ameri
kos Valstybių karius visame pa
saulyje.

—Kanadoje parlamento rin
kimai bus birželio 18 d. Prem
jeras Defenbakeris naudoja rin
kiminėje agitacijoje ofenzyvinį 
metodą.

kintis už ištiso mėnesio darbą 
gavęs apie 35—40 rublių. Fab
rikų bei kitų įmonių sargai te
atlyginami už mėnesio darbą 
30 rublių. Taip pat žemi atly
ginimai pagalbinio ligoninių ir 
kitų žinybų personalo. Pavyz
džiui, sanitarės mėnesio atly
ginimas: 35 rubliai. Gailestin
goji sesuo gauna 45 rb. Tuo 
tarpu sovietinių pareigūnų at
lyginimai visiškai neturi san
dėrio su bolševikų skelbiama 
lygybe. Nestinga pareigūnų, 
per mėnesį gaunančių po 3,000 
rublių, arba per dieną daugiau 
kaip dvigubai tiek, ką darbinin
kas gauna ištisą mėnesį dirbęs.

Pažymėtina, kad darbinin
kams atlyginimai mokami ne 
už darbo valandas, bet už atli
kimą nustatytų darbo normų. 
O jos didelės. Dėl to dirbantie
ji priversti skubėti, kad tas 
normas įvykdytų. To pasėkoje 
nestinga vadinamo “broko”, 
tai yra blogos rūšies gamybos. 
Žemus atlyginimus gaunantie

ji darbininkai negali pragyven- 
i ti iš gaunamo atlyginimo. Ly
giai tą patį galima pasakyti ir 
apie žemesniųjų kategorijų tar
nautojus. Atsižvelgiant dabar
tinių kainų, žmogui vien tik iš
simaitinti per mėnefcį reikia 
mažiausiai 40 rublių. Ir tik vie
nam asmeniui. O įskaitant ap
sirengimą, apavą, ir su 60—70 
rublių sunku išsiversti. Dėl to 
nenuostabu, kad žmonės pri
versti ieškoti būdų savo paja
mas padidinti. Tikrovėje besi
reiškiančius vadinamuosius grob 
stymus bei kyšininkavimus ska
tina ne kas kitas, kaip pati so
vietinė santvarka, skriausdama' 
dirbančiuosius skurdžius atlygi
nimais.

, socialinei pašalpai gauti, kaip ir 
i vokiečių piliečiai. Aukšt. Komi
saro pabėgėlių reikalams atsto
vas pranešė, kad jų įstaigoje 
yra gauta atlyginti nukentėju- 
siems nuo nacių 40,000 prašy
mų. Tai daugiausia buv. kace- 
tininkų bylos. (E.)

Rusk — teisių garbės daktaras
LONDONAS — Valstybės 

sekretorius Dean Rusk gaus ci
vilių teisių garbės daktaro laip
snį Oxfordo universitete birže
lio 27 dieną. Tai pranešė parei
gūnai.

Japonijos diržai 
Rusijon

TOKIO — Japonų guminių 
diržų pramonės bendrovė užva
kar pranešė, jog Sovietų Sąjun
ga užsakė $2,200,000 vertės dir
žų.

Suimtas prokuroras
JERUZALĖ — Izraelyje šiom 

dienom suimtas prokuroras, ku
ris kaltino Adolfą Eichmanną.

BERLYNAS — Vokietijoje 
per metus suimama po 3,000 
šnipų.

issasa

Kcmunista! stato naują Rytų Vokietijoje sieną —Komunistai pradėjo statyti 10 aukšt. p. sieną prie 
Vacha, palei Rytų Vokietijos — Philippsthal, Vakarų Vokietijos pasienio. Berlynas jau turi ne
laisvės sieną.

Areštuoti trys ispanu 
opozicijos vadai

Dalyvavo susirinkime Miunchene, Vokietijoje

MADRIDAS — Trys žymūs- 
politinės opozicijos nariai, kovo- 
ją prieš Ispanijos generalissimo 
Franco režimą, areštuoti užva
kar, atvykus jiems į Bara jas a- 
erodromą, Madride.

Jie sugrįžo iš suvažiavimo 
Miunchene, Vokietijoje, ku
riame dalyvavo 100 opozicijos 
vadų, gyvenančių Ispanijoje ir 
už jos ribų.

Įtarti opozicijos asmenys esą 
areštuoti Madride ir kituose 
miestuose.

Jose Maria Gil Robbes, slap
tojo dešiniojo sparno demokra
tų — krikščionių sąjūdžio va
das, areštuotas ir jam pasiūly
ta apsigyventi paskirtoje vieto
je arba pasirinkti tremtį užsie
niuose. Anksti užvakar ispanų 
vyriausybė paskelbė dekretą, 
jog ji turi teisę paskirti įtarta
jam ar priešiškos veiklos asme
niui apsigyventi bet kurioje 
krašto dalyje.

Advokatas Robbes pasirinkęs j
tremtį. Jis vakar turėjo palikti' jAy kacĮetaį Ispanijoje 
Ispaniją. i j j

Taipgi areštuotas Joaųuin ' MADRIDAS — 124 JAV avia 
Satrustegui, žymus Union Espa-
nola vadas (liberalų monarchis- 
tų sąjūdžio), norįs atgaivinti 
monarchiją. ,

Trečiasis areštuotasis yra dr.
Jesus Prados Arrarate, ekono
mistas ir ekonominės Banco

STEBINA VAKARU VOKIETIJOS KANCLERIO 
ADENAUERIO ENERGIJA IR PAJĖGUMAS

BONNA — Tiems Vakarų Vo
kietijos gyventojams, kurie pra
deda abejoti jų kanclerio Ade
nauerio sugebėjimu ir pajėgu
mu valdyti dėl jo seno amžiaus, 
šiom dienom įrodė ir išbloškė 
jų abejones. Krikščionių demo
kratų partija buvo sukvietusi 4 
dienų konvenciją, kurios metu 
kancleris visus stebino savo e- 
nergija, gyvumu ir ištverme, 
nors jo pečius slėgio 86 metų 
amžius. Adenaueris vienos die
nos bėgyje pasakė 2 kalbas, tru
kusias po valandą. Po to dar at
sakinėjo į žurnalistų suktus 
klausimus spaudos konferenci
joje. Pažymėtina, kad kancleris 
kalbas sako, o ne skaito, kaip 
dauguma valstybininkų. Prieš a- 
kis jis turi tik ištraukas, pas
tabas ar detales. Jo pagrindinė 
kalba buvo pertraukta 36 kar
tus plojimais ir 18 kartų iššau
kė smarkų juoką.

Centro studijos skyriaus pirmi- 
nikas. Prados Arrate metinės 
ispanų ekanomijos apžvalgos 
dažnai atspausdinamos Ameri
kos laikraščiuose ir finansiniuo
se laikraščiuose.

Prados pasirinkęs tremtį ir 
išvežtas lėktuvu į Amsterdamą.

Ispanijos pareigūnai nekalba 
apie arfeštus, bet jie įsitikinę,
jog tai yra generalissimo Fran- rą. Manoma, kad tos teatro 
cisco Franco naujas žygis už- j g-rUpės sugebėsiančios aplanky- 
gniaužti bet kurios rūšies opo
ziciją.

Visi laikraščiai užvakar pas
kelbė daugelio asmenų pavar
des, dalyvavusių Miuncheno su
važiavime, ir jos buvo paskelb
tos per radiją. Išeivio leidiniai spaudos 

parodoje LondoneIrako ir Sirijos derybos
DAMASKAS, Sirija — Irakas 

ir Sirija užvakar pradėjo dery
bas papildyti neseniai pasira
šytą ekonominę — prekybos su
tartį.

cijos akademijos kadetai atskri
do lėktuvu į Madridą penkių 
dienų vizito.

Vėliau kadetai vizituos Pran
cūziją, Vokietiją ir Italiją prieš 
sugrįžtant į akademiją Colorado 
Springs, Colo.

Vyrai, kurie buvo su kancle
riu šioje konferencijoje nuo 8 
valandos ryto ligi vidurnakčio 
ir matydami jo energiją ir iš
tvermę, tiesiog negali įtikėti, 
jog tai yra įmanoma tokiame 
amžiuje. ,

Paprašytas paaiškinti kaip 
ten yra su jo koalicijos bendra
darbiais — laisvaisiais demok
ratais, ar jie nepaskelbs spau
doje, jog jis pasitrauksiąs 19- 
63 metais, Adenaueris nusišyp
sojęs atsakė: „Argi neteko jums 
skaityti netikro pranešimo spau

doje.”
Krikščionių demokratų parti

jos vadai pripažįsta, kad Ade
naueris buvo perrinktas, nes 
partija neturinti jam lygaus 
kandidato. Kai užsimenama apie 
Adenauerio įpėdinį, minimi šie 
gerai žinomi vardai: ekonomi

(UPI)

OKUP. LIETUVOJ

Šiuo metu ir vasaros sezone o- 
kupuotoje Lietuvoje lankosi ir 
lankysis svetimų kraštų teat
rai su gastrolėmis. Neseniai lan
kėsi Daugpilio dramos teatras, 
birželio pradžioje atvyksta mol
davų muzikinės dramos teatras. 
Gegužės mėn. antroje pusėje 
Lietuvos rajonus, kolchozus lan 
kė visų Lietuvos dramos teat
rų aktorių grupės. Gastrolių 
metas tik prasidėjęs ir jis nu
matomas vykdyti ir visą vasa-

LONDONAS. — Rugsėjo 10 - 
15 d.d. Londone Olimpijos pa
rodų rūmuose rengiama spau- 

idos paroda, kurioje šalia didžių 
jų pasaulio spaudos organų ga
lės pasirodyti ir egzilų spauda 
laisvajame pasaulyje.

Lietuvių laikraščių leidėjai 
kviečiami šioje parodoje daly
vauti su savo eksponatais. Iš
eivių spaudos paviljonas parodo 
je parodys pasauliui, kas vyks
ta komunistų pavergtuose kraš

jos ministeris L. Erhardas, už
sienio reikalų ministeris G. 
Schhoederis ir gynybos minis
teris Fr. Straussas. Pats gi kan
cleris neei viešai, nei privačiai 
niekada nesuminėjo kandidato 
pavardės, kuriam linkėtų užim
ti jo vietą ir kuriuo pasitikėtų.

Vakarų Vokietijos politinia
me gyvenime kyla naujas var
das, nauja jėga Joseph Dufhu- 
es, 54 metų amžiaus, Vokietijos 
provincijos vidaus reikalų mi
nisteris. Adenaueris pirmą kar
tą dalį savo galių jam perda
vė. Jis priėmė Dufhues į naują 
sukurtą postą — egzekutyvinio 
pirmininko darbą, nes kanc. jau
čia, jog partijai reikia, kaip sa
koma „naujo kraujo” (arba 
kaip dabar madoje sakyti „ati
daryti langus”). Partija užtai 
dabar akylai stebi J. Dufhues 
asmenybę: jei jis sugebės įro
dyti savo politinius ir organiza

Naujausios
žinios

—Traukinio nelaimė. — Trau
kinys, važiavęs iš Seattle, 
Wash., į St. Paul, Minn., nu
ėjo nuo bėgių; keli žuvo, apie 
100 asmenų sužeista.

—Massachusetts valstybės 
demokratai Springfielde savo su 
važiavime nominavo Edward 
Kennedy, JAV prezidento brolį, 
kandidatu į JAV senatą prieš 
Edward J. McCormack. Pirmi
niai (primary) balsavimai bus 
rugsėjo 16 dieną, kurie tars ga
lutinį žodį: Kennedy ar McCor
mack.

—Komunistų sargybiniai prie 
Berlyno pasienio vakar atiden
gė ugnį į du bėgančius Rytų 
Berlyno jaunuolius, sužeisdami 
vieno bėglio koją du kartus. A- 
bu paspruko į Vakarų Berlyną. 
Nors Jungtinių Amerikos Vals-

Svetimų kraštu teatrai. komendantas maj. gen.
Albert Watson perspėjo rusų
komendantą griežtais žodžiais 
prieš komunistų pasienio sargy
binių šaudymus į pabėgėlius, 
bet Kremlius visai nepaiso per
spėjimų.

—Trys laosiečių princai — 
premjeras Boun Oum, ,,neutra
lus” Sauvanna Phouma (numa
tytas koalicinės vyriausybės 
premjeru) ir prokomunistas So- 
uphouvong — šiandien vėl ban
dys sudaryti koalicinę vyriausy
bę, kuri pasitarnaus tik raudo
niesiems paimti visą kraštą į 
savo rankas.

—Argentinos vyriausybės pa
reigūnai penktadienį buvo areš
tavę beveik 100 asmenų. Vėliau

ti beveik visus Lietuvos rajo-j pOĮįcįja juos paleido, išskyrus 
nūs. (E.) i 25 raudonųjų šalininkus.

tuose ir pademonstruos laisvos 
spaudos reikšmę. Visi lietuvių 
laikraščių leidėjai laisvajame pa 
šauly kviečiami iki liepos 1 d. 
prisiųsti po 3 egz. savo leidinių 
ir apie savo leidinius suteikti 
daugiau žinių •• (adresas, kaip 
dažnai ir nuo kada eina, tira
žas ir pan.). Lietuvių ekspona
tus parodai pavesta surinkti 
DELS Valdybai, 1, Ladbroke 
Gardens, London, W. 11, En- 
gland. (E.)

cinius sugebėjimus — jo politi
nė karjera gali būti labai švie
si.

Bet Adenaueris dar tebežino, 
kaip užburti audienciją. Atida
rydamas konvenciją, jis pasakė: 
„Eikime prie darbų — jūs žino
te (rusų premjeras Nikita) 
Chruščiovas mus seka.” Visi 
prapliupo juoku, atsikvėpę ki
bo darban...

Straussas patenkintas
JAV pagalba

WASHINGTONAS —- Vaka
rų Vokietijos gynybos ministe
ris Franz Josef Strauss „nepap
rastai patenkintas” Jungtinių 
Amerikos Valstybių kooperavi- 
mu su jo tautos karinėmis pas
tangomis.

Strauss ir prezidentas Kenne
dy svarstė Berlyno situaciją ir 
kitas Vakarų Europos gynybos 
nroblemas.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

GYDYTOJAS UŽ PREZIDEN
TO KENNEDY SVEIKATOS 

PROGRAMĄ

Dr. Benjamin Spock, Wes- 
tern u-to prof., savo pareiški
me spaudai sako, kad jis kaip 
gydytojas turėjo galimybių ap
lankyti daugelį jaunų šeimų. 
Jis patyrė, ką reiškia senelio 
ar senelės ligoninės išlaidos vi
sai šeimai. Tos ligoninės są
skaitos yra didelės, turint gal
voj, kad už ligoninę kainos per 
kelerius metus pakilo nuo $9 
iki $32 dienai. Ir dėl t03 papra
stos priežasties šio krašto 17 
mil. pensininkų negali pakelti 
ligoninių išlaidų. Šių asmenų 
pusė teturi $1,200 per metus 
pajamų, kurių vos pakanka bu
to ir maisto išlaidoms apmokėti.

Prez. Kennedy sveikatos pla
nas numato gydytojo arba li
goninės laisvą pasirinkimo tei
sę. Už 1 dol. per mėn. papildo
mą mokestį per soc. draudimą 
pensininkai galės būti aprūpinti 
ligonine ir sanatoriniu gydymu.

KOMPENSACIJA NEŽMONIŠ
KUMO AUKOMS

Jungtinių Tautų organizaci
jai V. Vokietijos valdžia iš Bon 
nos prisiuntė 2,900,000 dol. iš
mokėti kompensaciją II pasau-

jlinio karo metu vokiečių įvyk
dytoms nežmoniškumo aukoms.

— Kiekvienam švedui nuo 16 
m. amžiaus veikia sveikatos ap 
drauda.

NEDARBAS SUMAŽĖJO
WAiSHINGTINAS, D. C. — 

; Daugiau amerikiečių gegužės 
mėn. turėjo darbo, negu bet 
kuriam gegužės mėn. praeity,— 
pareiškė Darbo sekr. Arthur 
Goldberg. Jis pabrėžė, kad 
68% mil. vyrų ir moterų dirbo, 
apie ly3 mil. daugiau, negu ba
landžio mėn. Nedarbas pr. m. 
gegužės mėn. buvo apskaičiuo
jamas 7% visų dirbančiųjų, gi 
š. m. balandžio mėn. tas pro
centas nukriti iki 4%. Nuo pr. 
metų vasario mėn. nedirbančių
jų skaičius sumažėjo 2 milijo
nais. Apie tai praneša JAV 
Darbo dep-tas. pr. š.

SOCIALINIS DRAUDIMAS 
KITUR

Italija. Apdrausti dirbantie
ji asmenys, skaitant dirban- 
č:uosius žemės ūkyje, vyrai 
nuo 15 iki 49 metų amžiaus, o 
moterys nuo 14 iki 54 metų 
amžiaus. Apdraustieji nuo savo 
uždarbių moka. 3.85%, o darb
daviai — 7.75% nuo išmokamų 
dirbantiesiems uždarbių, plūs 
dar moka mažą algos - klasės

Močiutė Shale, 67 m., turinti 
keturis vaikus ir 11 vaikaičių, 
baigė West Virginia. universitetą, 
gaudama bakalauro laipsnį iš bib
liotekos srities. Mokslus pradėjo 
1948 m. (UPI)

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, Į 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men 
garantiją.

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

UETUVUJ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted Sf., VIctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom 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

mokestį —. 0.2<~-; nuo išmoka
mų uždarbių. Valstybė paden
gia i/, visų apdraudos išlaidų.

Japonijoj socialinis draudi
mas apima dirbančius pramo
nėje ir prekyboje, kur dirba 5 
ar daugiau nuolatinių darbinin
kų. Apdraudai nepriklauso že
mės ūkio darbininkai, namų tar 
nai, sezoniniai ir pripuolami 
darbininkai. Veikia speciali ap
drauda jūrininkams, mokyto
jams ir viešojo naudojimo įmo
nėse dirbantiesiems.

Apdraustieji moka 1.5% nuo 
uždarbio (kasyklų darbininkai 
— 1.75%); tiek pat moka ir 
darbdaviai. Vyriausybė primo
ka 15% (20%) pašalpoms iš
mokamų išlaidų.

Pensijų dydis — 2,000 yenų 
per mėn., plūs 0.5% mėnesinio 
uždarbio vidurkio uždirbto per 
metus.

Priedas — kievienam išlaiko
mam vaikui 400 yenų per mėn.

Pensijon išeinama 60 metų 
(vyrams), ir 50 (moterims ir 
kasyklų darfoininkams) ; turi 
'turėti 20 metų apdraudos arba 
15 metų darbo po 40 metų am
žiaus vyrams ir po 35 m. am
žiaus moterims ir kasyklų dar
bininkams. Pr. šul.

! IŪS KLAUSIATE —
MES ATSAKOME

AR GALIU PAKEISTI PAVARDE
NATŪRALIZACIJOS METU?
Kl. Artimiausiu laiku rengiuosi 

įgauti pilietybę. Mano vyras, kuris 
( dar dabar neturi teisės į pilietybę, 
1 sutiko, kad galiu prašyti pakeisti 
! pavardę pilietybę imant. Ar tai yra 
įgalima? — V. J.

Ats. V. J. Negalima. Nors Įsta
tymas leidžia svetimšaliams pakeis
ti pavardes natūralizacijos metu, 
bet jei žmona natūralizuojasi anks
čiau už savo vyrą, natūralizacijos 
teismas neleidžia žmonai pakeisti 
pavardės. Patartina jums atidėti 
savo natūralizaciją, kol vyras įgys 
teisę, tada galėsite gauti pilietybę 
kartu ir tuo pat metu galėsite pa
keisti ir pavardę.
Ar aš galiu pataisyti klaidingą 

pranešimą?
Kl. — Kai aš kreipiausi dėl 

imigracijos vizos vykimui į JAV,
1 aš pranešiau, kad esu 10 m. jau- 
1 nesnis, negu ištikrųjų esu. Dabar 
'aš, norėdamas gauti JAV pilietybę, 
■noriu žinoti, ar aš galiu duoti tei
singą amžių? Ar turėsiu dėl to 
sunkumų? — J. M.

1 Ats. J. M. — Jeigu viza yra. iš
duota kaip išdava asmens, mela
gingo pareiškimo, viza yra nega
liojanti ir jos turėtojas yra de- 
I portuotinas. Tačiau minėtas jūsų 
I pareiškimas nebuvo medžiaginiu 
pagrindu, t. y. tai nepadėjo gauti 

i vizą, tuomet tai gali būti pataisy
ta aplikanto natūralizacijos metu 
ir tucmet jis nėra deportacijos 
subjektas. Jūsų atveju amžiaus 
sumažinimas neturi materialinio 

(pagrindo nusikaltimui įžiūrėti. Ta
lžiau kas padarė misreprezentaciją 
i savo vizos aplikacijoj, turi pasi- 
| tarti su žinovu.
Ar užsienio studentas gali gauti 

darbą?
Kl. JAV-bėse aš gyvenu su stu

dento viza ir studijuoju universi
tete. Aš manau studijuoti dar vie- 

j nerius metus, bet mano piniginiai 
ištekliai sumažėjo ir dėl to aš tu
riu vasaros metu gauti darbą, kad 
užsidirbčiau kiek tolimesnėms stu
dijoms. Aš girdėjau, kad turiu 

I gauti Immigration and Naturali- 
įzation įstaigos leidimą. Tas gali 
kiek laiko užtrukti, o aš norėčiau 
pradėti dirbti kaip galima grei
čiau. Ką aš turiu daryti? A. N.

Ats. A. N. The Immigration and 
Naturalization įstaiga ir JAV Emp 

' lovment tarnyba sutiko leisti už- 
jsienio studentams, esantiems JAV- 
, bėse, priimti vasaros darbus, nepa
kenkiant jų statusui ir be aplika- 

i cijos Immigr. and Nat. įstaigai pa- 
įgal tam tikras aplinkybes, Toks 
leidimas duodamas, jei užsienio 
studentų patarėjas arba bet kuri 
kita švietimo institucija, kurią jis 

j lanko, patvirtina. Tačiau studen- 
I tas turi būti įstojęs studijuoti rug- 
Isėjo mėn. ir įrodyti, kad jam bū
tinai reikalingos papildomos lėšos, 

į Studentas, kuris atitinka šias kva
lifikacijas ir kuris gauna tokius 
leidimus, gali vasarą dirbti (įsidar- 

(binti) be kreipimosi į Immigr. and 
Nat. įstaigą.

Ar užsieny gimusi duktė yra 
JAV pilietė?

Kl. — Aš ii- mano žmona esame 
JAV gimę piliečiai. Mes jau keletą 
meti} gyvename užsieny, nes aš ten 
tarnauju. Pagaliau mano žmona 
susilaukė dukterės. Mudu norime 
žinoti, ar mudviejų dukrelė yra 
JAV pilietė, nors užsieny gimusi?

T. V.
Ats. — Jūsų duktė yra JAV pi

lietė. Iš JAV piliečių tėvų, užsie
ny gyvenančių, gimęs asmuo yra 
laikomas JAV piliečiu. Jūsų atve
ju klausimas yra lengvai atsako
mas. Daug sunkiau yra atsakyti, 
kai abu tėvai nėra JAV piliečiai, 
tuo atveju daug priklauso nuo vai
ko gimimo datos. Jei kas turi to
kiais atvejais klausimų arba abe
jojimų, jie turi pasitarti sociali
nėje agentūroje a’i'Ba su advakatu, 
pilietybės žinovu.

Ar aš galiu išlaikyti eilę 
imigracijos kvotų sąraše?

Kl. Esu inžinierius ir noriu imig- 
ruot į JAV. Prieš keletą metų JAV 
inžinerijos firma išpildė aplikaciją 
dėl mano pirmenybės vizos, kas 
buvo patvirtinta. Jau kuris laikas, 
kai esu laukiančių kvotos sąraše, 
bet mano eilė dar neatėjo. ‘Toji fir
ma pranešė, kad sukomplektavo 
reikiamą skaičių inžinierių. Tačiau 
aš galiu gauti peticiją iš kitos fir
mos. Ar aš galėsiu išlaikyti savo 
eilę kvotos sąraše? A. Sk.

Ats. A. Sk. Gaila, bet negalima. 
Pirmo pirmumo (preferencijos) 
statusas priklauso nuo prašytojo. 
Jei peticija pranyksta, svetimšalis 
iškrinta iš kvotų sąrašo eilės ir tu
ri būti naujai įtrauktas, lygiai kaip 
kai naujas prašytojas tai prašo 
padaryti. Todėl asmenims iš kraš
tų1 su perviršytomis kvotomis, ku
riems pirmumas yra patvirtintas, 
patartina taip pat registruotis į 
be pirmumo kvotų sąrašą arba. į 
žemesnio pirmumo kvotų sąrašą, 
jei jie turi teisę į tokį statusą, 
tuo pačiu laiku, kad jie nepriklau
so įeiti nuo prašytojo. — Pr. š.

skelbia “Occupational Out
look Handbook”, JAV Darbo | 
dep-to leidinys. THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

4545 WEST 68rd ST., CHICAGO 29, ILL., Tel. LU«How 5-8

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.

M P. ŠILEIKIS, 0. P.Įgį Orthopetlas. Protezistas
Į 4paratai-F*roteza! M“«i bai I
I % dažai. Spec. pagalba kojoms
( (Areli Supporta) ir t.t
I -'ai 9-4 ir 8-8. šeštadieniais 9-1 
! orthopedijos technikos r,ak

’850 W 63rd St., Chicago 29. II' 
Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
j lYDVTO.IAI rR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal sūaitarirną 

1 D81 valandos ..kambtnti telefonu 
■ HEmlock 4-163 2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 

kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES LR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.' kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
■•ak šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
'•»1> uždaryta Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas PR 8-3228 
Rez. telef. W4lbrv.fi k 5-5078

Rez. HE 8-1070

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
atsiliepia. skambinti MT 3-0001

Ofisas: 3148 \Vest OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 VVest IMlth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S; treč. 
į uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
j nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Į 2801 VV. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 
Ofiso telef. 470-4042 
Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

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

Valandos pagal susitarimą
I Tel. ofiso HE 4-584#. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West lįst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.«št. pagal sutarti 
sekm. uždary ta.

I
Cel. ofiso HE 4-5758: Res. HI 5-3223

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9
•ai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v 

šeštad. 10 v. r ik' 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarlmą.__________

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

2737 VVEST 71st STREET 
\ Vuandos tik susitarus

Tel. GRovehiU 6-3409
Tel. Ofiso 247-1002 Namų PR 8-6000

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervinės ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

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

Catholic Press Society.

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

Prenumerata: Metams metų
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00
JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00

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

3 mėn. 1 mėp. 
$4.00 $1.75
$3.50 $1.50

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

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

Telefonas: GRovehell 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuette Rd
Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. paga! 
susitarimų. išskyrus trečiadienius 
uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F, V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4.7 Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
756 West 35th Street

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 

Trečiad. susitarus.
Tel. Ofiso — BT 7-0400. 

Dienos metu tel. CA 5-5010

Tel.: REliancr 5-1811
DR. WALTER L KIRSTUK

(įlietu vis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8:30 
vai. vak. šeštad 1—< vai., trečiad.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm.
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broad’-vay. Gary, Indiana 
Valandos — šeštad. 9 vai.

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

Res. Chicago BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS-
2745 VVest 69th Street 1 

Spec. ORTHOPED1NJ5S LIGOS 
Priešais s>\. Kryžiaus llgoptpe

VAL.: Pirmad., antr., ketv:,' penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6Atil!val v 
šeštad. nuo 2-4 Trečiadienlajs h 
kitu laiku susitarus telefonus1''

Telef. REpublic 7-2296.

DR. ART. RUDOKAS, Opt
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
1455 S. California Avė. s'Ą ?-7S8i
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečlad
uždaryta. Šeštad. 10 v r. tkl ’'l p p

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. pr 9-0730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstų, pūsles ir Slapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė tel. 
GR 6-0091; 892 E. lf,9th St.S Kfarvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 80 N Mi
gau Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

— Daugiau negu 2% milijono
vyrų JAV-se yra šoferiai, per
vežant kelevius ir prekes. Tai

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su 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 — 
Marųuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4%%

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

Rez. GI 8-0878

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

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos

2454 West 71st Street
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:80 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius orlimn nagai susitarimą

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. Iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8; 

i šešt. nuo 1 iki 4 vai
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

si, ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.. Kasdien popiet uuo 12—-J vai 
vak. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALI STE 
MEDICAL BUILDING 

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

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

__ Res. tel. IVAibrooi 5-3705

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO DR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITARIMA

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd St
Tel. PR 8-7773

Vai.: pirmad. ir ketv. 5 iki 8 v. v., 
antrad. ir penkt. 1 iki 4 p. p.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — 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 IK SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną.. išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA-CHIKUEG® 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, HI 

Telef. offiso: PUllman 6-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

PriSm. 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. ir 6-8
p. p., šešt. 16-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. Ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGASfc-

3844 VVrst 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6 f
Iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta. 1

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak 
Trod. Ir fthkmad. tik «uAlto.ru(i

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tek MU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Eorest, UI. 

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

neatsUiepia skambinti TE

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63dJ St, 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rez. tel. GRovehiU 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. u< 

Penkt. tik 1—8 p. mO'^i-
Trečlad. Ir šeštad. pagal autartj.

Ofiso telef. CLiffside 4-2^96 
Rezid. telef. IVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
B—B val- vak. Trečiadieniais 1r sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susi tarimą. šeštadieniais- nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
•>JtLl2.TTOJA8 IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-557
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 1 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
y. v. šešt. 2—-4 v. popiet Ir klt 
laiku — pagal susitarimą.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

Del valandos skambinkit tel.s, HE 
4-23 28 nuo 1 Iki 8 vai. popiet', kas
dien, išskyrus trečiad. Ir šeštad:

Telefonas GRoyehill 6^2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTER 

LIGOS
-alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vai 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIAII’S

(VAfiKlSl
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

6248 South Kedzie Avfe.
Ofiso vai, kasdien: 2-4: 6-8'. 

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm 
tik akublate atvejate Ir susltariia.

Tet ofiso PR B-B44B, pe>. HE 4-8l&B

DR. F. 6. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v 

Trečiad.' ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto Iki S v. p.p., 6-7 ▼.».

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

W4lbrv.fi


Mūsų veiklos tikslas —

JAUNOSIOS KARTOS SIELA
Niekas taip žmogaus ne

kankina, kaip atėmimas iš jo 
veiklos, kurioje jis matė aukš
tuosius savo egzistencijos 
tikslus, savojo gyvenimo pras
mę ir idealą. Dar labiau gali
ma žmogų kankinti, kai lei
džiama jam veikti, bet nelei
džiama pasiekti veikimo tiks
lo.

Nėra prigimtyje jokio paju
dėjimo be tikslo. Betikslis pa
judėjimas, jeigu toks būtų, 
būtų judėjimas prie nebuvi
mo. Tokios beprasmės ir to
kios tuštumos prigimtis kra
tosi ir nepakenčia.

Šio regimojo pasaulio ne
protingieji kūriniai visi juda 
iš anksto jiems pramatyta 
kryptimi prie savo prigimties 
tikslo. Tik vienas žmogus, bū
damas laisvas, svarsto, kas 
yra jam gera ir kas bloga, ir 
laisvai renkasi sau gyvenimo 
idealą. Jeigu jam atimtum tą 
idealą, jis taptų labai nelai
mingu. Dar tragiškesnė būk
lė susiformuoja žmoguje, kai 
jam lieka tas pats veikimas, 
bet jau pasikeitęs gyvenimo 
idealas: yra tada tas pats 
judėjimas, bet jau ne į tą patį 
tikslą. Toks betikslis, gal ge
riau, be aiškios prasmės vei
kimas žmogaus sielą ir kūną 
nepaprastai vargina.

Šių svarstymų šviesoje ga
lima regėti žmogų, kurį žiau
rioji gyvenimo tikrovė labai 
smarkiai palietė. Jam atėmė 
gimtąjį kraštą, jį atskyrė nuo 
šeimos, persodino jį dvasinėje 
aplinkoje, kuri jam yra visai 
svetima. Išvietintam žmogui 
pasaulis visai apsivertė. Jis 
turi veikti ir veikia, nematy
damas išeities. Jis veikia iš 
namų atsivežtajam idealui, 
kai visas gyvenimas visiškai 
yra pasikeitęs. Jo pasąmonė
je glūdi mintis, kad jis yra 
benamis. Jis vis dar ruošiasi 
namo."'

Gal dėlto mūsų lietuviška
jame visuomeniniame gyveni
me atsiranda nesuprantamų 
kivirčų, piktos pagiežoj savo 
artimui. Mat, vieni ir kiti vei
kia, bet gerai nežino, kuriam 
tikslui. Tada veiksmas pasi
daro tikslu pačiam veikėjui. 
Jeigu tą patį darbą kitas at
liks ir gal dar geriau už jį, 
tai prasidės šauksmas, kad 
padaryta skriauda. O kam tą 
skriaudą padarė, niekas ne
žino.

Šiame krašte mūsų visuo
meninis gyvenimas yra mūsų 
visų veikla. Bet toji veikla 
mus labai vargina, nes neturi 
aiškaus tikslo. Jei tiktų pa
lyginti, mes kiekvienas brė
žiame liniją, o nematome taš
ko, kuriame ji turi baigtis. 
Tada tos linijos dažnai susi
tinka, ir mes pykstame, kad 
vienas kitam esame sustabdę 
veiklų- Jeigu būtų aiškus taš
kas, į kurį linija taikoma, tai 
tos linijos nesusitiktų, o jei 
susitiktų, tai eitų ta pačia 
kryptimi.

*
Iš šalies žiūrint, kai kurie 

lietuviškieji ar vadinamieji po

Katalikų pasauly

STRATEGINĖS STUDIJOS
Georgetovvn universitet a s, 

esantis Washingtone, vadovau
jamas tėvų jėzuitų, įsivedė nau 
ją skyrių — strateginių studi
jų. Jų tikslas — tirti JAV au
gimą ir pasiekto pajėgumo su
naudojimą. Tam skyriui vado
vaus buvęs admirolas Arleigh 
Burke, anksčiau ėjęs laivyno 
operacijų šefo pareigas. Kur
sas bus pradėtas rūgs. 1 d. Ja
me vyks tyrimai karinių resur
sų, ūkinio pajėgumo, komunis
tų strategijos ir vakariečių stra 
tegijos tikslų.

PAGALBA VARGE
Katalikų labdaros Šv. Vin

cento a Paulo draugija JAV-se 
1961 metais suteikė pagalbos

litiniai nesusipratimai atrodo 
kaip vaikų žaislai. Visi vai
kai moka iškasti duobutes. Ir 
jie tarp savęs susipyksta, kai 
vienas kitam tą kasimą su
trukdo.

Nė viename mūsų lietuviš
kos veiklos nesutarime ar iš
kilusiame kivirče nebuvo pik
tų ginčų dėl aukštųjų veikimo 
tikslų, bet aštriai spaudoje 
buvo pasisakyta dėl pačios 
veiklos. Vienas kitas sunkiai 
turi pergyventi, kad anas, ka
žin iš kur atvykęs, ar tik ne
bus pasikėsinęs paveržti tą 
veiklą. Vadinasi, abudu brė
žėme linijas, ir jos susikirto. 
Jeigu rūpėtų veikimo tikslas, 
o ne pats veikiantysis, tai ši
tų kivirčų nebūtų.

Kas gi iš to veikimo, jeigu 
jame nėra idealo? Ar nege
riau duoti mūsų veikimui gy
venimišką prasmę ? Kai žmo
gus sau gyvena, jis gyvena 
sunykimui. Egoistas ieško sa
vęs, bet savęs neatranda. Šia
me pasaulyje yra didžiausias 
pasitenkinimas, kai gali kita
me atrasti save.

Nelaimingos yra šeimos, kai 
tėvai savo vaikuose neatran
da savęs. Kai kurie sugebėjo 
šitai suprasti. Jie pradėjo rū
pintis, kad ne tik jų vaikai, 
bet ir šimtai kitų būtų auklė
jami tėvų religinėje ir tauti
nėje dvasioje. Tokiam aukš
tam tikslui buvo įkurtos sto
vyklos, įsteigti lituanistiniai 
centrai ir t. t.

Reikia pasakyti, kad jau
nimo stovyklų kūrėjai šešta
dieninių mokyklų steigėjai, pe
dagoginių institutų vadovai 
davė lietuviškajam veikimui 
šiame krašte aukštą tikslą. 
Jų darbas nėra tuščias.

*

Visa kultūra prasideda ir 
baigiasi žmogaus sieloje. 
Mums lietuviams, kaip lašui 
svetimuose vandenyse, šiuo 
metu svarbiausia savąją kul
tūrą įvesti į mūsų jaunimo 
sielą.

O sielai reikia duoti tai, be 
ko ji negali gyventi. Ji nelai
minga be savo Kūrėjo pažini
mo ir be Jo meilės. Ji yra pa
simetusi, kai mato, jog jos 
prigimtis išsigimusi, kai jos 
tėvai gyvenime tampa jai 
svetimi. Auga nelaimingi žmo
nės ir bręsta pasimetusi jau
noji karta, jei jų sieloje, vie
toj meilės, turės būti neapy
kanta, jei jų lūpose tėvų kal
ba neturės garso, jei tėvynės 
vardas liks tik karčiam nusi
šypsojimui.

Mūsų visuomeninis veikimas 
turi orientuotis į jaunimo sie
lą, kuri tam veikimui gali 
duoti gyvenimišką prasmę. 
Krikščioniškąja pasaulėžiūra 
remiantis, mūsų veikimo tiks
las visuomeninėje aplinkoje 
turi siekti, kad auganti nau
joji karta Dievo vardą tartų 
su meile, pamaldžiai ir savo 
tėvų kalba. Mūsų veikimo 
tikslas turėtų būti kova už 
jaunosios kartos sielą.

V. Rim.

463,615 asmenų. Draugija ple
čia veiklą ir dabar joje yra 27,- 
076 aktyvūs nariai.

BILLY GKAHAM APIE 
MARIJĄ

Baptistų pamokslini n k a s 
Billy Graham savo vadinamame 
Chicagos kryžiaus žygyje pa
brėžė: “Aš tikiu, kad mes, pro
testantai, permažai skiriame dė
mesio Marijai. Ji buvo Dievo 
parinkta priimti mažąjį Kūdikė
lį, kurį siuntė Jo tėvas — Die
vas; o Kristus gi mirė ant kry
žiaus už mūsų nuodėmes”.
VIETINĖ KALBA

ŠV. MIŠIOSE
Busimasis visuotinis Bažny

čios susirinkimas Vatikane, be 
kitų dalykų, svarstys, ar nerei
kia įvesti kai kurių šv. mišių 
dalių kalbėjimo vietine, ne lo
tynų, kalba.

“Tiesa” plūsta JAV-es ir skundžiasi laisvės stoka
Nuolat kelia tariamąjašizmo kilimą Amerikoje. Esama daug laisvės, bet dejuojama 

dėl komunistų "persekiojimo", varžymų žurnalistams.

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. birželio mėn. 11

Kasdienybės kronikos

Pietryčių Azijos kraštaiV. ALSEIKA, Veldėti ja

sekiojamą George Rockvvellį. 
Vad. “bireininkų” (John Birch 
Society narių) veikla, dar ir 
gen. Walker vis dažnesnis sve
čias komunistinėje spaudoje ir 
vis labiau kelia jos apmaudą. 
Bet ir dar daugiau: dabar Lau
rinčiukas “Tiesoje”, teigdamas 
apie spaudos ir tariamai “fašiz
mo simpatikams teikiamą laisvę, 
dabar padarė išvadą, kad sena
toriai Goldvvateris, Turmond ir 
kt. norį karo. Tad skaitytojai 
Lietuvoje įtaigojami, kad, jei 
žymūs žmonės, parlamento at
stovai Nevv Yorke kvietę į karą, 
tai kaip tenka galvoti apie pa
čias JAV?
JAV “gėdingai” persekiojami 

komunistai
“Tiesai” beveik kiekviename 

numeryje,, o Alb. Laurinčiukui 
dažnu atveju vis knieti noras pa
liesti ir atskleisti tariamai Ame 
rikoje paneigiamas žodžio, min
ties laisves (tuo tarpu, kai vie
nu kitu sakiniu anksčiau kalbėta 

[apie per didelę spaudos ir įvai
rių organizarijų laisvę...) Vie- 
,nas laisvės pažeidimo įrodymų 
Į esąs tai, kad “Baltųjų rūmų 
; valios valdytojai” pradėję “gė- 
■ dingą” susidorojimą su JAV ko- 
munistų partija. Lietuvos parti
jos bei valdžios organas Laurin- 
čiuko lūpomis dejuoja, kad iš 

įviso Amerikos gyventojai netu
rį laisvės, tačiau turi galvoje tik 
komunistus, kurie “pasirenka ko 
vos už šviesių žmogaus idealų

Kelis mėnesius praleidęs Lie
tuvoje, “Tiesos” koresponden
tas Albertas Laurinčiukas savo 
pirmame ilgesniame straipsnyje 
“Tiesoje” (105) kiek įstengda
mas juodesniais dažais puolė 
JAV-es, jos institucijas, politi
ką, iškėlė tariamą laisvės stoką 
Amerikoje.
.Komunistai kalba amerikiečių, 

tautos vardu
Išgyręs komunistų leidžiamą 

“The Worker” laikraštį (šis, gir 
di, kalbąs visos amerikiečių tau
tos vardu...), Laurinčiukas, 
įprastiniu komunistams stiliumi 
puolė “monopolistus”. Tai jie 
puolą ir persekioją “pažangią
ją” Amerikos spaudą. Jei “The 
Worker” redaktorius atsisakąs 
tyrinėjimų komisijai papasakoti 
apie savo laikraščio politinę li
niją ir, žinoma, apie šaltinius, 
kurių dėka laikraštis leidžia 
mas, tai reiškia, pasak “Tiesos”, 
žodžio ir minties laisvės panei
gimą..

Patogiai Nevv Yorke įsitaisęs 
sovietinis žurnalistas nusiskun
džia vis sunkėjančia “pažangio
sios” (suprask, komunistinės) 
spaudos padėtimi JAV-se, spau
dos kioskų reiškiamu boikotu to 
kio pobūdžio leidiniams. Jam 
pikta, kad vis, esą, atkakliau 
skaitytojui brukama “didžiojo 
biznio” spauda ir jį kramto pa
vydas, kai jis kalba apie kasdien 
išleidžiamus 18,000 pavadinimų 
JAV dienraščių.

Maža išimtis “N. Y. Times” 
dienraščiui

Visus laikraščius Amerikoje 
(žinoma, tik ne komunistinius), 
“Tiesa” per savo atstovą Lau- 
rinčiuką laiko nuodų skleidė-; 
jais. Jam ypatingai užkliuvo 
Nevv Yorko “Daily Nevvs”, pa
skelbęs, kad kiekvienam sovietų 
piliečiui sudaromos asmeninės 
bylos. Menkai vertina ir “Mir- 
ror” dienraštį tame pačiame 
Nevv Yorke (šis skelbęs, kad so
vietų gyventojai vasarą vaikšto 
basi...). Kiek geresniu laikraš
čiu “Tiesos atstovui jau atrodo 
New York Times”, kuris, esą, 

kategoriškai nenuneigiąs komu
nistinių laimėjimų, bet... visvien 
iš kapitalizmui nepalankių fak
tų padaro “socialistines idėjas” 
neigiančias išvadas.

Sekdamas Maskvos propagan
dinę liniją apie tai, kad Ameri
koje vis labiau atgyja “fašisti
niai gaivalai”, ir vilniškė “Tie
sa nuolat mini JAV įstaigų per-

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Tada ir šeimininkas susigriebė. Dėkojo už gerą j 
širdį, ėmė už alkūnių ir vedėsi skalbyklon, kur viskas; 
taip dailiai buvo paruošta, jog nežinąs nebūtų spėjęs,, 
kad čia yra skalbykla. Ant stalo vartėsi kumpiai ir 
gražiausi pyragai, o tarp jų stiepėsi bonkos lyg ger-: 
vės, kaimynų jau slapčia suneštos, ir jų buvo tiek 
daug, kad Matukonis net aikterėjo, jas pamatęs. Žmo- j 
nės pastoviniavo šnekučiuodamiesi, kol pasirodė Juli- j 
ja su Matukoniene — Juškelienė dar prie vaiko pali
ko, — ir sėdosi prie stalo, kur kam papuolė. Tik Pa
siaurienė žvalgėsi, kad jai kiek galima toliau nuo Zi- 
nevičienės atsidūrus. Prie Jasaičių vietos taip pat 
liko tuščios, nes visi juos laikė už save aukštesniais ir 
nedrįso arti atsisėsti, už tai patys Matukoniai jas 
užėmė.

Greitai griebėsi užkandžiauti, raginimų nelaukę, 
nes per ruošimąsi net valgyti buvo pamiršę. Kitas ir 
tyčia susivaldė, kad krikštynose daugiau tilptų, o 
varžytis nebuvo ko, nes visi buvo gerai pažįstami, 
ir kiekvienas kuo prisidėjęs. Ir kur neprisidės ? Laimė, 
jei kieme pasitaiko nelauktas įvykis kaip krikštynos, 
o šiaip gi būtų darbuose paskendę iki ausų, prislėgti 
užsiėmimų bei rūpesčių, nė nosies iš kiemo negalėda
mi iškišti. Gal tik Zinevičius vogčiomis užsuka resto- 
ranan, o kiti dirba, pluša, plėšosi, kad niekas kita ne-1 
rūpi, kaip tik poilsis. Bet jei pasitaiko kas, kaip šian
dien, tai atsiima už visus metus.

Pirmasis alkis nurimo greitai. Vyrai jau raudo

sindavo mūrai, jog iš lauko atrodė, kad skalbykloje 
šnypščia tik ant ugnies garuodami dideli virinamų 
baltinių katilai.

— Ne taip, kaip namuose,, ir gana. Lyg kas už 
gerklės smaugtų — nusiskundė siuvėjas. — Ten bal
sas stangom dangun kyla, kaip vieversys šauna vir
šun.

— O gi mūrai viską daro, — paaiškino brolis. — 
Ir oras dar gi nečystas mieste.

— Kai pagalvoju apie tėviškę, net saldu daros. 
Dar pabūsiu čia, užsidirbsiu kiek ir važiuosiu atgal.

— Girdėjau, kad judu nuo lenkų pasienio parei
nate. Dar lenkai kada užims, — įspėjo Zinevičius.

— Pabučiuos jie mums, prakeiktieji šlėktos! Jei 
galėtų, visą Lietuvą užgožtų. Bėda tik, kad bijo.

— Pats pirmas eičiau dantų kulti!
— Geriau galą gauti, kaip po svetimu gyventi.
— Vieną kartą atgijom, tai jau niekam nepasi- 

duosim! — Broliai šaukė vienas per kitą, grasė kumš
čiais ir net šokinėjo iš užsidegimo.

— Ir aš prie jūsų, prisidėčiau, — ramiai prita
rė Pasiaura.

— Už ką taip šoksi? Turto prisikrovei, tai jo eisi 
ginti? — šaipėsi Zinevičienė.

— Už tvarką! Supranti? Už tvarką! — atsakė 
Juškelis. — Tegul turto ir neturim, bet gyventi ga
lima, ir tvarka gera. O savas vis savu palieka.

— Tokia čia tvarka. Vieni apsiriję, viskuo perte
kę, o kitiems duonos trūksta. Vežioju ponus, tai žinau, 
ir tu man nepasakysi. Toli nejieškok, o tik čia pasi
žiūrėk, — Zinevičius parodė nykščiu mūro pusėn. — 
Man kad ir pats velnias valdžioj sėdėtų, svarbu, kad 
būtų geras gyvenimas.

— Pačiam vis blogai, ir doro žmogaus dar nesi 
matęs.

— Šito nesakau. Va, kad ir Matukonio kūmas. 
Auksas, ne žmogus. Ar kitas eitų su darbininku gi
miniuotis? Ale ne tokie valdžioj sėdi.

XBus daugiau!

VYTAUTAS VOLERTAS

kelią” ir... čia glūdi visa blogy
bė, jie rizikuoją netekti ne tik 
pragyvenimo šaltinio, bet ir fizi
nės laisvės.

Skundžiasi su/varžymais 
sovietiniams žurnalistams

Kitas laisvės Amerikoje sto
kos įrodymas, kurio ypatingai 
piktai griebiasi “Tiesos” atsto
vas, tai reikalas sovietiniams 
žurnalistams JAV-se registruo 
tis, kaip “užsienio valstybės a- 
gentams” ir svarbiausia du kar
tus per metus atsiskaityti dėl vi 
sų pajamų ir išlaidų. Dar jie tu
rį trejus metus saugoti ' savo 
straipsnių ir susirašinėjimo nuo
rašus. Tokių, anot Laurinčiu- 
ko ‘diskriminuojančių” sąlygų 
tiems žurnalistams statoma per 
šimtus. Jų tarpe, dejuoja “Tie
sos” atstovas, dar esąs reikala
vimas žurnalistams iš Sovietijos 
judėti tik tam tikrame plote.

Ką įrodo sovietiniai plūdimai, 
rašyti Amerikoje?

Visi tie iš okup. Lietuvos į 
Nevv Yorką pasiųsto žurnalisti
nio agento nusiskundimai lietu- 
vos “Tiesos” skaitytojams gal 
ir atrodytų turį kiek tiesos, ta
čiau jie aiškiai nežino, kad Mask 
voje gyvenantiems ir dirban
tiems ne tik spaudos atstovams, 
bet ir diplomatams taikomi dar 
didesni suvaržymai ir apriboji
mai judėti ar važinėti. Ameriko
je įsitaisiusius sovietinius agen
tus ar žurnalistus suvaržymai

Marijos Nekalt. Prasidėjimo seserų vedamojo bendrabučio Putnam, Conn., mergaitės prieš išsiskirstant 
j namus.

navo, ant moterų kaktų rasa pasirodė, ir kiekvienas 
darėsi šnekesnis, judresnis.

— Tai Vytautu pakrikštijot ? — kreipėsi Juškelis 
į Matukonį.

— Vytautu, taigi.
— Dabar madoj visokie nauji vardai. Senesnius 

žmonės baigia užmiršti, — įsiterpia kepėjas.
— Kas žino, gal užaugs vyras, kaip Vytautui pri

tinka, gal Lietuvai daug pasidarbuos, — prasitarė To
mas.

— A a. Bet ta Lietuvėlė tokia maža, kad bied- 
nesniam žmogui sunku ir išsitekti. Iš visų pusių spau
džia, — padejavo Juškelienė.

— Tai jau dabar! O ko tau trūksta? Valgyt ne
turi, nuo šalčio drebi? — sudraudė vyras.

— Tegul ir netrūksta, bet pyragų nėra. Šiaip 
taip išsiverti tik per sunkų darbą, — ji nenusileido.

— O kas nedirba? Šneki ir nežinai ką. Visi dir
ba. Mokytas galva, o darbininkas rankom.

— Ale jau ne taip sunkiai, kaip mes. O jie ir 
svieto pamato, ir išeina, ir pailsi. Gaspadoriai ir tie 
geriau gyvena už darbininką, nes iš svetimų rankų 
nežiūri

— Gaspadoriai! Jie ant žemės sėdi. Ir tai pra
kaitą lieja, kad javas augtų.

— Ponų užtenka, — sumurmėjo Zinevičius po 
nosim, tačiau niekas jo negirdėjo, nes Juškelių ginčą 
pertraukė vienas iš siuvėjų:

— Mano tėvas žemės neturi, bet gyvenom be 
vargo. Kai uždainuosim, būSavo, visi broliai, tai net 
dangus keliasi. O darbas! Na, kas čia tokio dirbti? 
Svarbu, kad linksma būtų. Va, užtraukdavom šitaip... 
— ir jis ėmė dėstyti meliodiją, o prie jo pamažėli 
jungėsi visas stalas.

Nors dainos buvo visiems žinomos, nors traukė 
iš visų jėgų ir gerklių negailėjo, balsai blaškėsi, su
kosi ir vėlėsi kaltūnais po skalbyklos kampus, o at
simušę į mūro sienas, krito ir mirė. Jei kokia gaida ir 
išsprūsdavo pro lango plyšį kieman, ją tuojau uždu

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

“Mūsų Lao rasė Azijoje ka
daise pergyveno didelį atgimi
mą”... Tai pirmieji žodžiai Lao
so valstybės himno, kuris pri
mena viduramžių Lan Xang ka
ralystės laikus, kada Laosas bu 
vo didelė ir stipri karalystė, o 
Europa dar tik kėlėsi iš vidur
amžių.

Dabar Laoso gyventojai per
gyveno kitą istorijos tezę,—ne 

1 kaip nugalėtojai, bet kaip pa- 
I prastos šachmatų figūros di- 
i džiajame Rytų — Vakarų loši- 
I me.

Kinai dairosi į Laosą
! Pagal beplanį, geografinį iš
dėstymą šie švelnūs, draugiški 
pietryčių Azijos gyventojai at
sirado pasaulinio konflikto cen-

palietė tik patyrus apie jų kole 
gų bei diplomatų varžymą Sovie 
tuose. Kai Laurinčiukas skun
džiasi, kad JAVse esama lais
vės viską užgniaužti, tai jo 
straipsnis vilniškėje “Tiesoje” 
kaip tik liudija ką kita — bū
tent, tik laisvės sąlygose tėra 
galimi tokie sovietinio žurnalis
to plūdimai prieš kraštą, kuria
me gyvenama ir kurį juodinti 
jam įsakyta. Maskvoje dirbą Va 
karų spaudos atstovai tokių “tei 
šių’” neturi ir apie jas negali 

i net svajoti.

tre, konflikto, kuris juos mažai 
įdomauja. Laoso gyventojai yra 
vieni iš didžiausių ryžių augin
tojų, pagrindinio tolimųjų Ry
tų maisto, tuo būdu tapdami 
skaniu kąsniu peralkusiai rau
donajai Kinijai.

Dalis Pietryčių Azijos, šiauri
nė Vietnamo dalis — jau komu
nistų rankose. Du trečdaliai 
Laose komunistų Pathet Lao 
partizanų valdomi.

Raudonąjį potvynį bando 
stabdyti stiprūs prieškomunisti- 
nių nuotaikų Thailando, Pietų 
Vietnamo ir Malajų kraštai. 
Pavyzdžiui, 1950 metais mala- 
jiečiai sudarė vieną iš stipriau
sių smūgių komunistų partiza
nams.

Kambodija ir Burma Rytų- 
Vakarų kovoje bando išlaikyti 
abejotiną neutralumą, o aštun
tasis pietryčių Azijos kraštas, 
Singapūras, yra vadovaujamas 
britų užsienio politikos.

Gyventojų susigrūdimas
Kaip atrodo šie pietryčių Azi

jos kraštai, kur neseniai atsira
do JAV kariai, sustiprinti vie
tos karius ir pagelbėti antiko
munistinei kovai?

Tai yra kraštai neapsakomai 
gyventojais prigrūstų miestų. 
Bangkok, Thailando sostinė, ir 
Saigon, Pietų Vienamo sostinė, 

lyra didesni už visus, išskyrus 
keturis Amerikos didmiesčius. 
Toliau nuo miestų, kurie yra ly 
gumose, apsupti nesuskaitomų 
ryžių laukų, kraštas kyla į miš
kais ir džiunglėmis apaugusias 
aukštumas, kurios šiaurinėje 
Burmoje pasiekia net 20,000 pė 
dų aukščio.

Kiekvienais metaais, maž
daug šiuo laiku, vėjai pradeda 
pūsti iš pietvakarių, kartu at
nešdami karščius ir lietų. Vė
juoti lietūs, vadinami monsū- 
nais, sukelia metinius potvy
nius, kurie yra vieni iš pagrin
dinių ryžių ekonomijos fakto
rių.

Visi, išskyrus vieną, iš aštuo
nių pietryčių Azijos kraštų turi 
kolonializmo praeitį — britai 
Burmoje, Malajuose ir Singa
pūre; prancūzai Loase, Kombo- 
dijoj ir abiejuose Vietnamuose, 
kurie anksčiau sudarė Prancū
zijos Indokiniją.

(Nukelta į 5 psl.)



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. birželio mėn. 11'

MINTYS PRIE TAURAUS LIETUVIO 
‘ KAPO

A. a. J. Mackus

Pačiame pavasario gražume, 
gegužės 25 d. netikėtai užgeso 
dar viena jautriai plakusi tau
raus lietuvio Jono Mackaus šir
dis. Gegužės 28 d. su šiuo tau
riu lietuviu atsisveikino plati 
Cicero apylinkės laietuvių visuo 
menė, jo darbo draugai, buvę 
profesijos kolegos, artimieji, 
mylimoji žmona ir vienintelis 
sūnus. Šv. Kazimiero kapinių 
kalnelyje dar išdygo naujas ka
pas. Susimąstome svetimoje ša
lyje amžiams atsisveikindami 
velionį ir mintimis bandome lyg 
grįžti į jo gyvenimą ir tartum 
norime išsikalbėti apie daug 
ir daug dar nedasakytų daly
kų. Bet veltui būtų mūsų pa
stangos iš amžinybės susigrą
žinti tuos, kurie nors ir be galo 
mums buvo brangūs ir mieli. 
Tad nors trumpu a. a. Jono ta
keliu perbėkime jo, gal būt la
bai sunkų, gyvenimo kelią.

A. a. Jonas Mackus ateina į 
šį pasaulį 1903 metais gegužės 
7 d. Latvijoje. Vėliau mažas Jo 
nukas grįžta į nepriklausomą 
Lietuvą ir apsigyvena Kėdainių 
apylinkėje. Čia jis bręsta ir 
mokosi.

Atlieka Lietuvos kariuome
nėje, kariuomenės teisme, kari
nę prievolę. Grįžęs į civilinį gy
venimą, pasirenka vieną iš kuk 
liausiu ir nepelningiausių, bet 
garbingiausių pareigų — tar
nauti kitiems. Baigia specialius 
pašto kursus, įgyja valdininko 
laipsnį ir pradeda dirbti pašto 
žinyboj. Velionis Jonas pasižy
mi darbštumu, teisingumu ir kil 
niomis 'būdo savybėmis. Ir dėl 
šių savybių jį matome Pagėgių 
pašto viršininko padėjėjo parei 
gose, gi atgavus Vilnių,—Vil
niaus 6 pašto viršininku.

Atspėdamas nuo tarnybos, 
velionis Jonas Mackus jungiasi 
į plačią organizacinę veiklą. My 
lėdamas dainą, jis dalyvauja 
Pagėgių Vyrų Chore ir vėliau 
Vilniaus Čiurlionio ansamblyje.

Jis visą savo gražų jaunys
tės gyvenimą paskyrė mielai 
šeimai, valstybinei tarnybai ir 
tėvynei Lietuvai.

Iškeliauja į tremtį, pergyve
na karo audras ir trumpam po- j 
ilsio tarytum sustojo Wuerz- 
burgo stovykloje, kurioje taip 
taip pat savo gražias valandas 
paskyrė pašto darbui. Pagaliau 
1949 m. pasiekia šią svetingą 
šalį — Ameriką, kurioje prade 
da gyventi iš naujo, čia visą 
savo tėvišką meilę ir širdį pa
aukoja šeimos gerovei. Moksli
no vienintelį sūnų Algimantą, 
kuris dabar taip gražiai reiškia 
si lietuvių visuomeninėje veik
loje.

Atrodė, kad dabar jau bus 
galima ramiai pagyventi, nes 
didieji gyvenimo rūpesčiai pra 
ėję. Bet a. a. Jono sveikatą lai
ko tėkmė vis daugiau ir dau
giau ėmė griauti. Bet jis buvo 
atsparus, kovojo ir mažai kam 
guodėsi.

— O dar taip norėtųsi pama
tyti mieląją Lietuvą, — dar 
taip neseniai jis kalbėjo.

Deja, Aukščiausiojo buvo 
taip skirta ir šis eilinis, bet , 
daug ir daug atidavęs savo svei I 

i katos savajam kraštui, taurus 
Į sūnus nebesulaukė naujojo Lie
tuvos prisikėlimo.

Tavęs, brangus kolega Jonai,
I šiandien giliai liūdi ir tavo pa
liktą mylimą žmonelę ir bran
gų sūnų užjaučia išeivijoje ir j 
tėvynėje gausi bendradarbių pa ' 
štininkų šeima, tavęs liūdi tavo , 
mielas gimtinės kraštas, tavęs : 
liūdi šeimos nariai, draugai ir 
gausi lietuvių visuomenė, ku- 

' rioje palikai savo gyvenimo ir 
darbų gražų pavyzdį.

Ilsėkis ramybėje, brangus ko 
lega Jonai. J. Janušaitis

MŪS KOLONIJOSE

Philadelphia, Pa.
BIRŽELIO ĮVYKIŲ 

MINĖJIMAS

Birželio deportacijos minėji
mas įvyks birželio 17 d. sek
madienį, 12 vai., tuoj po pamal
dų, Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 324 Wharton Street, pieti
nėje Philadelphijoje. Dr. Juozas i 
Pajaujis iš Washingtono pasa
kys pagrindinę kalbą. Bus me
ninė dalis. Lietuviškoji visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti.

L. BENDRIOMENĖS diena

Lietuvių Bendruomenės diena 
įvyks sekmadienį, birželio 24 d., j 
12 vai. Ciapo (Czapkewiecz) 
sode, 121 Stanley Avenue, Bell- 
mawr, New Jersey. Bus bufe
tas, šokiai ir žaidimai. Važiuo- 

; ti iš Philadelphijos per Walt 
’ Whitman tiltą, North - South 
Preeway maždaug 5 mylias iki 

j Creek Road išvažiavimo, nuo 
i ten sekti ženklus: Važiuoti iš 
tolimesnių vietovių: New Jer
sey Turnpike iki Exit No. 3, 
iš ten į Bellmavvr, New Jersey, 
tik apie 5 min.

Lietuviškoji visuomenė ne tik 
iš Philadelphijos, bet ir iš visų 
artimesnių ir tolimsenių vieto
vių kviečiama į šį tradiciniai 
malonų ir jaukų parengimą at
vykti. Visi atvažiuokite — ne-
pasigailėsite J.

KARIUOMENĖ GRAŽINA 
PARKĄ

i
Kairuomenė, turėjusi prieš-1 

lėktuvinius pabūklus paežerės 
parke Chicagoje, ties 28 gatve, 
dabar iš čia nuo gruodžio mė- 1 
nėšio išsikraustė, bet pastatė 
sargybas, kad nenaikintų pastai 
tų ir kitų įrengimų. Dabar eks
pertai reikalauja, kad greičiau 
būtų nugriauti visi kariški pa
statai bei įtaisai ir tas ruožas 
būtų vėl grąžintas žmonių po
ilsiui.

AUKOS TJ2 KALENDORIŲ

Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

Dargis Stanley................... $2.00
Fabyonaitis P....................... 2.00
Juodakis Juozas................... 2.00
Milienė K................................ 2.00
Naujokas Ona ................... 1.50
Delnickas V........................... 1.00
Pesys Algirdas ................... 1.00
Leslie E. T............................ 1.00
Pranėnas Stasė ................... 1.00
Jasūnas A............................... 1,00
Ivanauskas Adolfas ........... 1.00
Griūnas Domininkas .... 1.00
Paulaitis Uršulė................... 1.00
Jurkėnas J........................... 1.00
Švarcas Vincas ................... 1.00
Sisas Juozas ....................... 1.00
Stulpinas A........................... 1.00
Blazauskas Pranas ........... 1.00
Vaičaitis P........................... 1.00
Kazimieraitis B...................... 1.00
Janušauskas Juozas ........... 1.00
Girdvainienė Marija ........... 1.00
Slavis Joseph ....................... 1.00
Pečkaitis Juozas ............... 1.00
Petruška J............................... 1.00
Keiba Vladas ....................... 1.00
Telyčėnas A. L....................... 1.00
Mogenis K.............................. 1.00
Majauskas Jonas ............... 1.00
Jurgelaitis 'Tomas ............... 1-00

Kacevičius M....................... 1.00 į
Mikšionis M........................... 1.00
Norkus Br. ....................... 1.00
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

mūsų geradariams.
“Draugo” Administracija

I’ARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” Klos reikalams 

atsiuntė šie asmenys: ,
Narukynas Jonas ........... $5.00
Rūtos Ratelis ................... 5.00
Jankauskas Vincas ........... 4.00
Rudaitiene M....................... 4.00
Rimas A............................... 2.00
Žadeikis J...............................  2.00
Rėklaitis M........................... 2.00
Drevinskienė A..........................1.00
Bacevice B........................... 1.00
Rimavičius A. J................... 1.00
Nedzinskas Martynas .... 1.00
Janulis P............................... 1.00
Ačiū spaudos rėmėjams.

“Draugo” Administracija

AUKOS KLIŠIŲ MAŠINAI
Šie asmenys aukojo klišių ga

minimui mašinos fondui:
Kun. T. Norbutas ............. $10.00
Manelis Pr........................... 4.00
Dainis B................................ 3.00
Morkūnienė Antanina .... 2.00
Zjanonas Pranas ............... 1.00
Norkus Br........................... 1.00
Stulpinas A............................ 1.00
Sisas Juozas ....................... 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

Daina ELECTR0HIC5
Į TV - R AOlOAr-3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam temiausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St - CLIFFSIDE 4-56651

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais Ir sekmadieniais nuo 8 Iki 
0:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IS W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2418 
7159 So. Maplewood Avė.. 

Chicago 29, IU.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated)
EDVARDAS ŲLIS, sav.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumu
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

i iifihiiiiiiiiiiiiiiiiimiimimiiiiiimuiiiiii

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

I. MIGLINAS
2540 w. 09t,h St. II a. PR 6-1003

iiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimm

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienas valomos ir 
dažomos — J. Radis

Tel. CLiffside 4-1050
Atostogose.birž. S—24 <1. imtinai.

(.KAIMYNUAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

♦♦♦♦♦♦« ♦ ♦ ♦ » » »
M O V I N G

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toi>- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, 111.
---- ;

llO%, 20%, 80% pigiau mokėsite! 
luž apdraudą nuo ugnies ir auto-Į 
|mobillo pas

FRANK ZAPOLIS
3208 % west 95th Street 

'Jhicago 42, Illinois
jTel.: GA. 4-8654 ir GR. 0-4339.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
R E AL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Prie- parko 7 metij. 4 kamb. mūras 
su augšta pastoge. Garažas, $20,200. 
0 kamb. didelis namas. Naująs Šil
dymas. Arti 7lst ir VVestern. $15,900.
2- Jų butų namas. 7 Ir 3 kamb. Nau
jas šildymas. Alumin. langai. Gara
žas. $17,'200.
Galvojate gerai pirkti? 5 kamb. mo
dernus namas. Alyva šildymas. Ga
ražas. $12,900.
žavus 5 y2 kamb. mūras. Karpetai. 
alumin. langai. Įrengtas rūsys. Gara
žas. $22,000.
Ar svarbu kaina? Tik $30,800 už mū
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 G 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.

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

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis visiškai naujas — 2 butai 

po 3 mieg., angliškas rūsys, įmon
tuotos keptuves ir virimo plytos, 
karšto vandens šild., 2 atskiri gazo 
pečiai, 2 pilnos vonios kiekvienam 
bute, atskiri įėjimai j kambarius, 
(galimos 4 nuomos), “Termopane”

■ stiklai, daug įvairių priedų, tik 2 
I blokai nuo Marąuette p. bažnyčios ir
mokyklos. Kaina prieinama.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151 
IlETŪVIaTpLEŽIAŠĮ LEMONT

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akru 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 18% investavę J pirmus mortgage.
Pulkus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, DĮ., CL 7-6675

REAL ESTATE

6432 S. FAIRFIELD AVĖ.
Didelis 6 kamb. bungalow, plieno 
konstrukcija. Karštu vand.-alyva. 

I apšild. Spintelės, plytelių virtuvė 
ir plytelių vonia. Savininkas. Kai
na $20,000, arba geriausias pasiū
lymas. Tel. 778-7291.

HELP WANTED — MOTERYS

I REIKALINGA SEIMININKE.
Lengvas namų ruošos darbas ir pri
žiūrėti vaiką. Kambarys, maistas ir 
geras atlyginimas. 5 dienos sav. Rei
kia nors kiek angliškai kalbėti. 
Skambinti —

OReliard 5-4251

H CLP MANTUI) VYRAI

bendras fabriko darbas
POPIERIO FABRIKE

Geras pradinis atlyginimas 
Daug priedų

W. A. JOHNS PAPER CO., 
2201 S. Union

PROGOS-OPPORTUNITIES

MEDINIS. 2 butai po 4 kamb. 
45 p. lotas. Apylinkėje 28th St. ir 
Austin Blvd. Pilna kaina $10,500. 
Tik $1,500 įmokėti. OLympic 
6-2234 ______________ ____ _____
. Savininkas parduoda moderni
zuotą 6 kamb. mūr. namą, arti 
Maria High School. IIE 6-0809.

CICERO. 5 butų namas. Origi
nalus, butai neperdalyti. 37y? P- 
lotas. Reikalingas vidaus remonto, 
ūžtad pilna kaina tik $16,500. Tik 
$1,500 jmokėti.OLympic 6-2233.

PASINAUDOKITE 
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63fd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

3-jų butų mūras. Garažas. Reikalas 
parduoti; žema kaina. 320.200.
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. 
$0,000 pajamų ir mažos išlaidos. 
$3 2,500.

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.

1 y2 auk.št. mūras. Prieš 12 metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

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

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

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

Mūrinis 2x0 naujai plesteriuotas, 
2 šild. gazu, garažas, platus lotas, 
a-ukšta pastoge, 44 ir Talman, sku
biai už $27,900.

Mūrinis pajamų namas ant dvi
gubo loto, virš $10,000 jeigu 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 rūsysį virš 30 p. lotas, mo
dernizuotas vidus, $14,900.

Medinis namukas, 8 miegamieji,
! gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus
sodelis. Tik $12,000.

Medinis bungalow, 6 kamb. Arti 
mokyklos, švarus Ir gražus. $14,900.

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
1 ar 2 asmenim. $18,900.

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 ir Įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tai.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

CICERO—BERWYN
1. Medinis 5 hutų: 4 po 4 Ir vie

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

2. l’arkholme mūrinis 4 butų: 8— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

S. 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—3— 
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. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

OL 2-9589

' RIVERSIDE, geriausioje vietoje 
2-jų butų bungalovv. Gazu apšild. 

j 4 ir 3 kamb. pastogėje. Pajamų 
$65 per mėn., modern. virtuvė, 

(pilnas rūsys. $16,900; įmokėti 
, $4,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. Cicero, Blshop 2-2162.

Remkit dien. “Draugę” i ^«niJrprojektC

2-jų butų mūr. 5 ir 0 kamb. Gazu 
karštu vand. šildymas. Garažas. Ar
ti 61-o.< ir Richmond. $28,'450.

1 y2 aukšto mūr. 5 kamb. apačioj 
ii- 3 kamb. viršuj. Rūsys. Gazu šil
dymas. Arti 04os ii- Francisco. 
$17,500.

5 kamb. mūr. Uždaras porčius. 
(Alyva šildymas. Garažas. Arti 00-os 
' ir Washtėnaw. $17,900.

0 kamb. mūr. octagon. Moderni
zuotas. 1 % vonios. Nauja karštu 
vand. šiluma. Garažas. Arli 03-os ir 
Pulaski. $21,500.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
REAL ESTATE

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

MARQUETTE 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 05-os. Mūr. 2
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19,500.

VAINA REALTY
6540 S. 1YESTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639
0 kamb. 10 m. rezidencija ant 

40 p. iot. Gazo šildymas. $18,000.
2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil

dymas alyva. Garažas. $35,000.
3 aprt. 5, 4 ir 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

22 Al’ART. 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. Maplewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

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.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes tis plačiausiai skaitomas lieti, 
vių dienraštis. Gi skelbimų knur 
visiems prieinamoji

KERELIS BROS.’
CONSTRUCTION CO- [

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS i 
MEDICINOS ir PRE K Y B 0 9 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 W. 69th St., Chicago

STANKUS!
CONSTRUCTION C0. |

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 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 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westera Ava, 
Chicago 9. U.
Tel. VI 7-8447

kandi. mūr. 3 mieg,: m. se-
• numo, 6 0 p. sklypas. Gazu šildymas. 
Arti 72-os ir Hariem. 16,500.

0 butų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko, apylinkėje $59,900.

I butų mūr. Visi 
butai po 3 mieg.).

po 5 ikatnb. (2 
Alyva, karštu 

vandeniu šildymas. Mūr. garažas. 
Arti 60-os ir Washtenaw. $4 9.900.

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalovv Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
už $18,000.

1 METŲ 2 BUTŲ MŪR.
Po 5% kmb. (po tris miegamus). 

Rūsyje dar 3 atskiri kambariai iš- 
nuomuomavlmui. Oro vėsinimas. Vi
si įrengimai iš geriausios medžiagos. 
2 šildymo sistemos. Gražiai sutvar
kyta aplinka. $48.000.

TIK 817,900.
5 kmb. 13 metų mūr. rezidencija 

Marąuette pk. Platus sklypas. Gazo 
šiluma. 2 auto garažas.

4 ir 2 kamb.
Mūr. Gage Pk. Alyvos šiluma. Že- 

m i taksai. $15.500.
5 METŲ MŪR. BUNGALOVV

4% kmb. Gazo šiluma. Apsaugt 
nuo "potvynio. Daug vertingų priedų. 
2 auto garažas. Tik 2 blokai nuo 
Marąuette Pk. $19,000.

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukšti} mūras Marąuette 

Pk. Pirmame aukšte krautuvė Ir 4 
kamb. butas: viršuje — 6 kamh 
gražus poilsio kambarys rūsyje 
$3 80 mėn. pajamų. Kaina $48,000.

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly ShC 

res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry 
no Į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAlbrook S-6015

Nanj. mūr. 2x5 ĮĄ (S m.)—$30,500 
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 Ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., dld. lotas—$16,900 
Didelis pasiriiTK. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. IA 3-3384 

I —---------------------------------- į-----------
I Per 4 m. galite išmokėti šią nuo- 
I savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo- 
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa-

I jamos $12,300. Parduodama už 
| $33,000.

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

Perskaitę “Draugą *, duoki-
ii kitifiTOR oa si skaityti

CONTRACTORS

V. SIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 VVEST 7 Ist STREET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-55S1

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dowuspouts, Slogai, Dum-
tvaulkiai Pataisomi, Išsmalihami ar
ba dedamo naujus. 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 1-0047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR Via SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS

Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), alr conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki 8 metų išsl- 
mokėjimas

CICERO IIEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenna
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIt

2501 West 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 CL 7-2094 Chicago, Hl.



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. birželio mėn. 11

Nepaprastam pasiuntiniui ir Lietuvos įgaliotajam 
ministeriui
A. + A. DR. KAZIUI GRAUŽIMUI 
Urugvajuje mirus, vilnietėms sesutėms Šlapelytėms, 
Laimutei, Graužinienei, Gražutei Sirutienei ir gimi 
nėms nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Vilniaus Krašto Lietuviu Sa jungos 
Chicagos Skyrius

rozaitė. Solo dainavo I. Galinai- 
tytė. Smuiku grojo A. ir T. 
Timmermanai. Pianinu skambi
no L. Federaitė, P. Stankevi- 
čūis, Daiva ir Dina Čingaitės.

Išraiškos šokį pašoko O. Jau- 
niškytė, akordeonu grojo Br, 
Mališauskas, T. Markus ir V. 
Virkutis.

L. šešt. mok. mokiniai pašo
ko Noriu miego ir Suktinį, pia
ninu pritarė D. Januškaitė Su
augusiųjų tautinių šokių šokė
jų grupė pašoko Rugelius, Ku
bilą ir Kalvelį.

Tautinius šokius moko mok. 
J. Kriščiūnienė, vadovauja T, 
Lukas ir groja K. Stonkus.

Winnipeg, Man.
•*

Gražiai pasirodė jaunimas

Motinos dienos minėjimas į- 
vyko gegužės 13 d. Rytą buvo 
atlaikytos ta intencija pamal
dos ir po pietų parapijos salė
je įvyko minėjimas, kurį atida
rė ir pravedė L. šešt. mok. mo
kytojas St. Ramanšauskas. Pas 
kaitą skaitė L šešt. mok. mo
kytojas agr. J. Činga.

HILLS G&LINYČIA
Geriausio* ge!< - lėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
«448 MEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834
Jaunieji programos dalyviai Winnipe:Meninėje dalyje pasirodė pra 

džioje L. šešt. mok. mokiniai, 
jaunimas ir suaugusieji. De
klamavo I. Rutkauskaitė, I. Ma

binių išlaidų kraštas labai sun
kiai ir lėtai modernėja. JAV į 
Pietų Vietnamą yra investavu
sios 2,5 bilijono dolerių.

Paskutiniu laiku 190,000 vy
rų Pietų Vietname kariuomenė 
yra įsivėlusi į partizaninį karą 
prieš komunistų vadovaujamą 
Viet Kongą.

Apie 80 procentų krašto dar
bininkų dirba ryžių auginime 
prie Mekeng upės. Krašto tiky
bos susideda iš budizmo, taoiz- 
mo ir konfucionizmo.

Pietryčiu Azijos kraštai
PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

M R. N E L S 0 N
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

torijos yra komunistų Pafchet 
Lao rankose. Princas Soupha- 
nouvong 1951 metais suorgani
zavo Pathet Lao. Jo vyriausias 
sūnus studijavo Maskvoje. Bu
dizmas, pagal įstatymą yra vals 
tybinė religija.

Šiaurės Vietnamas

laaieciai, vietnamiečiai ir įvaru- Kraštas apima 55,910 ketvir-
bodijos khmers yra stipriai tainių mylių, truputį mažesnis
sujungti su kiniečiais, prieš ku- kaip Wisconsin valstija. Turi
riuos jie kovojo nuo imperato- 13,300,000 gyventojų, tris kar-
riaus Kublai Khar laikų. , tus daugiau kaip Wisconsin.

Prancūzų buvo valdomas iki
1954 metų. Prezidentas Ho Chi

Laosas — kraštas apima 88,- Mich (“tas kuris šviečia’’) —
780 ketvirtainių mylių, truputį komunistas, raudonųjų pajėgų
didesnes už Utah valstiją. Turi vadas prieš prancūzus 1946—54
apie 1,700,000 gyventojų — dvi; Indokinijos karo metu, kuris
gubai daugiau kaip Utah. Pran- baigėsi prancūzų pralaimėjimu
cūzijos vadomas kraštas, o nuo prie Dien Bien Phu.
1049 metų nepriklausoma vals- T, v. , , . , ,, Kraštas atskirtas nuo Pietų
,, _ . , . !Vietnamo 17 paralele, 1954 me-Valstybes vyriausybe suside- x , ... „

, ,v , r. • c tuos Ženevos konferencijoj. Nuoda iš karahaus Sri Savang .... ... v, , _,. T to laiko nuslinko uz bambukinesWatthana su sostine Luang i. v, . .„ . . .į uždangos, tapęs raudonosiosPrabang. Premjeras princas k. .. . . . ,
KiniJ°s sąjungininku.

.k F. EUDE1KIS
Paskiri kraštai LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

....."■** TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

O L 4605-07 South Herntifage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

F 4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3.9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

GAUKIT NAMŲ PAGERINIMO IR MORGIČIŲ 
PASKOLAS PAS MUS!

Musų turtas viršija $21,000,000.00
ANTANAS J. BERNOTAS

Gyveno 4453 So Hono.re Str.
Mirė birželio 10 d., 1 962 m. 

IrilO vai. ryto, sulaukęs senat
vės.

Gimė Lietuvoje. Amerikoj iš
gyveno 48 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
artimi draugai: Vincenta ir Jo
nas Diciunas ir jų sūnus Ste
ponas, viena sesuo Lietuvoje 
ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Priklausė Utenos Apskrities 
Draugiškam Klubui ir Zarasiš- 
kių Klubui.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 6 vai. vak. John F. Eu- 
deikio koplyčioje. 4605 S. Hcr- 
inilage Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, birželio 13 d. Iš 
koplyčios 8:3(1 vai. ryto bus at
lydėtas į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Artimi draugai.
Laid. direkt. John F. Eudėi- 

kis, Telefonas YArds 7-1741.

Santaujios, atneštos prieš kiekvieno 
menesio 15 dieną, gaus dividendus 

už tisą mėnesį.

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

Piety Vietnamas
Kraštas apima 65,000 ketvir

tainių mylių, truputį mažesnis 
kaip Washingtono valstija, turi 
12,800,000 gyventojų — dau
giau kaip keturis kartus dau
giau už Washingtono valstiją. 
Prancūzų valdomas iki 1954 
metų.

Prezidentas Ngo Dinh Diem, 
1956 metais uždraudęs komu
nistų veiklą. Dėl aukštų gyny-

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME NC-U-lK.. 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7įsi Sf. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
141D S. 50ih Avė., Cicero. T0wnhaiI 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. -f A. 
SOPHIE WESLEY

ŠOPAGAITĖ
Gyveno 535SAND LOAN ASSOCIATION 

3į.3O South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside ^-010fy 
ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

Mirė birž. 7 d., 1962, G v. 
v., .sulaukus 45 m. amžiaus.

Gimė Chicagoje, TU.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Kazimieras, sūnus Anta
nas, duktė Yvonne, sesuo Juli
ja žičkus_ su šeima, pusseserė 
Barbora Čepauskiene. ir jos 
vyras (Kanadoje), pusbrolis 
Pranas šopaga (Kanadoje), įr 
kiti giminės, draiigai ir pažįs- 
stami.

Lietuvoj liko sesuo Ona Ur
niežiene su šeima.

Priklausė šv. Kazimiero Se
serį} Rėmėjų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks antrad., bir

želio 12 d., iš koplyčios S.30
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią., ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę; Vyras, sūnus ir 
duktė.

j EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

i krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
į ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 

kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith Sf., PR 9-1355 ir 9-1356KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS A. -f- A.

KONSTANCIJA VALAVIČIUS
Laidotuvių Direktoriai(WELL1TČH, MERGAUTINES PAVARDE TRIBUTŠAITE)

Gyveno 4017 Ogden Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė birželio mėn. 10 d., 1962 m., 2:30 valandą ryto, sulau

kusi 77 metų amžiaus.
Gimė .Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 49 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Isabelė Srp ir žen

tas Fdwa.rd. Ameiia Niekia ir žentas Arthur, šeši anūkai: Ednard 
Srp, Norene Catellanos. Andreiv, Daniel, Joseph Jr.. Janice Niekia, 
giminės — Joseph Gnžauskas, Stasė Kurshienė su šeima, ir kiti gimi
nes, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Marijona Petrauskienė ir brolis Mikalojus 
Tribuišis.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 6 vai. Lackavriez koplyčioje, 
2314 W. 23rd Place. Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 13 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta, į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą, l’o pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šjose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Dukterys, žentai ii- anūkai.
Laid, direktorius Steponas Lackaivicz. Tel. VIrginia 7-6672.

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASINOM* VIETAAND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

A '/2% .A

REpublic 7-8609 REpubHc 7-8601
Laid. direkt. Jurgis Rudmi 

nas, Telef. YArds 7-1138.

Sy Wui «tTmc$ M LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Naujas aukštas dividendas numatomas 511 
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 men. 1 r.
VAI KlinflCi PIRM. ir KETV.............................. 9 v. r. Iki 8 p. p.VHLHnUUda ANTRAD. Ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p

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

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

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

PETRAS BIELIŪNASGyveno 3429 S. AVallace St.
Mirė birželio 8 d., 1962 m., 

6:30 vai. vak.. sulaukusi 75 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 57 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
giminaičiai. Raymond J. Bu
rokas ir jo žmona Josephine, 
Tvene .T. Muelle.r ir jos vyras 
Juozapas. Chernauskienės šei
ma, Kazimieras Petronis, John 
D. Burokas ir jų šeimos, ir 
daug kitų draugų bei pažįs
tam ų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje. 3354 S. Hals
ted St. Laidotuvės įvyks šian
dien, birželio 11 d. Tš koply
čios 10:30 vai. ryto bus atly
dėta į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldi! bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Giminaičiai.
Laid. direkt, P. J. Ridikas — 

Tel. YArds 7-1911.

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-8572(MERGAUTINĖS PAVARDĖ PALLIULTS)

Mirė birželio 9 d., 1962 m. 3:30 vai. po pietų, sulaukusi 
51 metų amžiaus.

Gimė Chicagoje; gyveno 4812 W. 15tb Street, Ciceroje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stanley, duktė Barba

ra Hickey ir žentas John, trys sūnūs: Stanley Jr., Peter ir 
Albin, anūkė Anne Marie, brolis Peter Paliulis, uošvienė Bar
bora, švogeris Charles Rocush ir jo žmona Nancy ir jų šeima, 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčičoje, 1410 So. 
50th Avenue, Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 13 dieną. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, duktė, sūnus ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Ant. Petkus ir Sūnus, Tel. TO 3-2108.

ANTANAS M. PHILLIPSB U I C K ’ A S - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

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

Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba UBE

MILDA B U I CK , INC.
907 W. 35fh Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

3307 LITUANICA AVĖ. Tei. YArdi 7-8401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138—1139

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

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

INSUK[D



6 DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. birželio mėn. 11 Chicagos žinios

X Tėv. dr. T. žiūraitis, OP,
birželio 14-23 dienomis Chica
goje, Marąuette Parke, ves se
serims kazimierietems metines 
rekolekcijas.

X Jonas Šimutis, karinės avia 
cijos kapitonas, su žmona Mar
cele, sūnum ir dviem dukterim 
šiuo metu vieši pas savuosius 
Chicagoje ir East Chicago, Ind.

X Vasaros atostogoms ge- 
rausia dovana Liet. Knygos 
klubo naujai išleistos knygos: 
dr. J. Prunskio “Vyrai klyst
keliuose” ir K. Grigaitytės no
velių rinkinys “Veidu prie že
mės”. Galima gauti “Drauge”.

X šv. Pranciškaus vienuoly' 
no rėmėjų 2 sk. rengia pikniką state Road> Oak Lawn>'
liepos 22 d. 1 vai. p. p. Vyčių Rj
daržely. Maloniai visi kviečiami
gausiai atsilankyti, svečiai bus 
maloniai priimti ir pavaišinti.

X Kun. Antanas Sabaliaus
kas, misionierius, salezietis, bir 
želio 13 d. (savo vardinėse) iš
vyksta į New Yorką vienuoly
ną metinėms regulekcijoms ir 
grįš į Chicagos apylinkes birže
lio pabaigoj.

X P. Matiukas, jr., žinomojo 
smuikininko sūnus, baigė La 
Šalie aukšt. mokyklą. Baigimo 
diplomų įteikimo iškilmės įvyko 
Chicagos Amfiteatro patalpose, 
tėvams ir svečiams dalyvau
jant. Daugiau negu 300 jaunuo 
lių (jų tarpe — keletas lietu
vių) gavo diplomus. Programa 
su mokyklos orkestru užsitęsė 
pora valandų.

X Rožė ir Eta'o Campo, ilga 
mečiai Marąuette Park gyven
tojai, išvyko į Eagle River, 
Ont., Kanadą. Jie ten statosi 
vasarnamį. Jų sūnus kun. Ro
naldas Campo, Šv. Monikos pa 
rap. asistentas, Carpentersville, 
III., savo tėvelius Kanadoj ap
lankys liepos mėnesį.

X Dr. J. Jakštas sutiko JAV 
ir Kanados II Kultūros Kong
reso metu istorijos sekcijos po 
sėdžių dalyviams skaityti pas
kaitą “Šiaurės Amerikos lietu
vių istorijografija ir jos atei
ties uždaviniai”. Kongresas į- 
vyks šių metų lapkričio 22—24 
d. Chicagoje.

X Juozas Olšauskas, Amster 
dam, N. Y., lietuvių parapijos 
vargonininkas, buvo atvykęs į 
Chicagą dalyvauti jubiliejinia
me Lietuvių Vargonininkų są
jungos seime. Ta proga pasima 
tė su savo draugais bei bendra
darbiais, kurių jis čia turi 
daug, nes yra buvęs čikagietis 
ir daug darbavęsis muzikos ir 
dainos meno srity su a. a. kom
pozitorium A. Vanagaičiu ir 
kitais. Ta pačia proga muz. Ol
šauskas aplankė ir dienraščio 
“Draugo redakciją.

X Amerikos Liet. Inž. ir Ar
chitektų s-gos suvažiavimas į- 
vyks rugsėjo 1-3 d. Detroite. 
Pasaulio inžinierių suvažiavi
mas dar neįvyks. Kiekvienas 
klausimas suvažiuoti trijų Ka
nados skyrių ir Clevelando at
stovams, svarstyti Kanados ra
joninės sąjungos sudarymo ga
limumus.

X Leonardas Kimont, 7115 
S. Maplewood Avė., birželio 9 
d. Pan American lėktuvu iš
skrido į Angliją aplankyti savo 
sesers. Jo sesuo gyvena Liver- 
pool mieste ir jiedu nesimatė 
daugiau 50 metų.

X Nuo nacių nukentėjusiems 
atlyginti komisijai padavę pa
reiškimus, pradeda iš Genevos, 
Šveicarijos, gauti atsakymus, 
kad jų pareiškimai dėl kom
pensacijų svarstomi ir greitu 
laiku bus išspręsti.

X Inž. H. Lapas su šeima 
iš Toronto, Ont., lankėsi Chi
cagoj, viešėdami pas savo tė
vus, įbrolį ir seserį. Taip pat 
buvo iškeliavę ilgesnėn kelionėn, 
aplankydami Meksiką, Califor- 
niją ir kitas JAV vakarų val
stybes.

X Kasselio gimnazijos buvu- ; 
šių mokinių suvažiavimas yra J 
kviečiamas Darbo dienos savait 
galy rugsėjo 1-2 d. Chicagoje. 
Dalyvauti gali visi buvę moki
niai, o taip pat ir mokytojai. 
Suvažiavimo dienomis bus pa
minėta 15 m. sukaktis nuo H- l
sios gimnazijos abiturientų lai- i 
dos. Suvažiavimo . iniciatoriais J 

yra II laidos abiturientai: A. j 
Kazakevičius ir Ed. Šulaitis. 
Jie suinteresuotiems gali suteik 
ti daugiau informacijų suvažia
vimo reikalu.

X Sigmund Sutkus, laidotu
vių direktorius, atidarė naują 
koplyčią Lawn Funeral Home

X Susivienijimo Lietuvių Na
mu Savininkų Bridgeporte prieš 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, birželio 12 d. 7:30 
v. v. Lietuvių Auditorijoj. Bus 
filmas, vaišės ir proga užsimo
kėti mokesčius. Vasarą susirin
kimų nebus.

X Jau galima gauti “Drau
ge” mūsų rašytojų Algirdo 
Landsbergio, Aloyzo Barono, 
M. Katiliškio ir Igno Šeiniaus 
novelių rinkinys angliškai “Li
thuanian Quartet”. Kaina 4.95 
dol.

Brid-eporto Tautinis Moksleivių ansamblis ir Lituanistinė mokyk
la abiturientų išleistuvių programoje gegužės 27 d.

Motinos dienos minėjimo programos išpildytojai.
Foto N. Mileišio

LITUANISTIKOS MOKYKLOS 
IŠLEISTUVĖS

Bridgeporto Lituanistinės mo 
kyklos abiturientų išleistuvės 
ir Moksleivių Tautinio ansamb
lio Motinos dienos minėjimas, 
įvyko gegužės 27 d. Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

Salėn susirinko gausus būrys 
tėvelių ir svečių. Prie įėjimo 
visos mamytės buvo pagerbtos, 
prisegant joms rūtos šakelę su 
tautiška vėliavėle.

Pradedant pirmąją progra
mos dalį, atestatų įteikimą, tė
vų k-to pirm. J. Spaškauskas 
pakvietė prel. Ant. Martinkų 
sukalbėti maldą ir tarti žodį. 
Savo kalboje jis pabrėžė, kad 
norint būti gerais žmonėmis, 
pirmoj eilėj reikia mylėti Die
vą. Kada turėsime širdy Dievą, 
mokėsime ir savo artimą my
lėti.

Švietimo Komisijos atst. J. 
Vedegys savo sveikinime jauni-

mi gerų mokytojų pavyzdžiu, 
niekad neklysite, įsigydami dau 
giau meilės mokslui.

Mokyklą baigusius sveikino 
ir svečias, B. Račkauskas, vie-
nas pirmųjų Lituanistinės mo- į jo mokytojams, prel. A. Martin 
kyklos steigėjų Bridgeporte. jkui ir seselem kazimierietėm 
Savo kalboje jis vaizdžiai nupa- i už nuoširdų bendradarbiavimą,
šakojo visus anų pirmųjų dienų 
vargus, besikuriant mokyklai. 
Pasak jo, pirmieji žingsniai vi
sada yra sunkūs. Taip pat su
minėjo visą eilę garbingų var-

K. Donelaičio mok. Chicagoje mokinių choras.

IS ARTI IR TOLI
ARGENTINOJE lėj. Prieš tai toj pat bažnyčioj kurias joms įteikė mažos mer-

— A. a. Vincas Ramanauskas, 
radijo technikas, ilgametis Lie
tuvių Centro veikėjas, mirė, pa .
likdamas žmoną Oną Vilčinskai ’ Minėjimą, i kurį susirinko 
tę - Ramanauskienę ir dukrą apie porą šimtų žmonių, atida- 
Konstanciją su šeima. i rė tos apylinkės buv. pirm. A.

— A. a. Joana Matulienė mi- Kairys, kviesdamas tarti žodį 
rė gegužės 18 d. Velionė kilimo' kun. V. Šarką. Po to, jautriais 
nuo Trakų, iš Perlojos km. Li- žodžiais susirinkusias į minėji- 
ko du sūnūs: Jonas Le'bedny-1 mą motinas sveikino Kr. valdy- 
kas ir Albertas Matulis. Palai-i bos sekretorius I. Apyrubis. Mi

rusios, žuvusios ir raudonojo 
i okupanto nukankintos motinos 
'buvo pagerbtos atsistojimu. Mi

— Ld Jenstedt. Iš LB apylin- j nėjimas baigėsi, sugiedojus mo
kės valdybos pasitrakus A. ir finoms Ilgiausių metų.

dota Sarandi kapuose.

VOKIETIJOI

E. Kairiams, pirmininko parei
gas prisiėmė Kazys Masiliūnas
ir iždininko — Irena Kotkytė. ! kės pirmininkas A. Kairys, Ni- 

Apylinkės valdybos rūpesčiu jolė Ališauskaitė ir Irena Šiugž
Motinos dienos minėjimas čia daitė.
buvo gegužės 6 d. Šv. Juozapo 1 Visos motinos buvo apdova- 
katalikų bažnyčios parapijos sa notos gražių gėlių puokštėmis,

dų, kurie įsikūrimo dienose 
daug padėjo.

Mokyt. P. Tarulienė, sveikin
dama abiturientus, linkėjo ir 
toliau siekti mokslo, pabrėžda
ma, kad atestatas, — tai esąs 
jų darbo vaisiai.

Šiais metais mokyklą . baigė 
6 mokiniai: Bumeikytė Zita, 
Blankutė Marytė, Babarskas 
Petras, Stankevičiūtė Silvija, 
Vaičeliūnaitė Aušrelė ir Žebrau 
skaitė Kristina.

Tėvų komitetas abiturientus 
apdovanojo lietuviška knyga.

Septinto skyriaus vardu kal
bėjo Jūratė Šuopytė. Abiturien
tų vardu, padėkos ir atsisveiki
nimo žodį tarė Z. Burneikytė. 
S. Stankevičiūtė ir P. Babraus- 
kas įteikė mokyt. F. Tarulienei, 
kaipo padėkos ženklą, — gražią 
puokštę gėlių.

Keliami į vyresnius skyrius, 
mokiniai gavo pažymėjimus, 
daugelis pagyrimo lapus už ge
rą mokymąsi ar mandagumą,

mui priminė, kad mokytojų dar kitus vienaip ar kitaip mokyto- 
bas yra sunkus ir reikalingas J ja rado progos išgirsti, 
daug pasiaukojimo. Kad sekda- Jonas Spačkauskas linkėjo 

jaunuoliams nepamiršti, kad 
jie yra lietuviai, mokytis ir bū
ti žmonėmis, kuriais galėtų di
džiuotis jų tėvai ir buvę moky
tojai. Komiteto vardu, jis dėko-

už teikiamas sąlygas lituanisti- 
stinei mokyklai, tęsti savo dar
bą.

Taip pat jo nuoširdi padėka 
Lietuvių B-nės Bridgeporto, apy

kun. V. Šarka atlaikė pamal
das su pamokslu, pritaikytu Mo 
tinos dienai.

Pritaikytus Motinos dienai 
eilėraščius pasakė bhv. apylin-

linkės valdybai, ne tik už glau
dų bendradarbiavimą, bet ir pi
niginę paramą (25 dol.), ku- 
iriuos paskyrė šiais metais Mok dalis audinių austi Luebecko gy 
Isleivių ansambliui. ventojos ponios
l Po trumpos pertraukos buvo 

atliko Moksleivių Tautinis an-

. . . ... , . gimnazijos auloje įvyko baltų■ Motinos dienos minėjimas, kur} ~ .j: . muzikos koncertas. Dainavo es
tai J. Kuusk (tenoras) ir V. 

samblis, vad. jauno ir energm- Brfnkmann . Poeldoja (sapra. 
go muz. F. Strolios. Jaunimas
atliko tai progai pritaikintą vai 

įzdeli, kurį parašė St. Visčiuvie- 
nė.

Vaizdelį režisavo E. Vaičeliū

nas) ir Hamburgo latvių cho
ras, diriguojamas A. Cipulio. 
Gegužės 19 d. Baltų draugijos 

; vadovybė buvo priimta Luebe- 
cko miesto burmistro. Iš lietu-

nienė, kuri tikrai daug širdies yįų priėmime dalyvavo dr. p. 
įdėjo, per labai trumpą laiką |Rėklaitis Vakare vėl Šv. Ka- 
paruošusi vaikučius scenai. Dai !įarjnos gimnazijos auloje įvyko 
nų ir šokių pynę akordeonu ; iškilmingas aktas. Paskaitą te- 
palydėjo Strolia. Taip pat gra
žiai pasirodė ir jaunieji dekla
matoriai — apibūdindami naš
laitės vargą be mamytės, nu- i Įeį0 profesorius dr. G. von 
pasakodami motinos rauku švel Rauch Estų> lietuvių ir latvių 
numą ir meilę. Priminė ir parti- poezijos vokiškai paskaitė ak-
zanų motinos sielvartus ir mo
tiną, kuri kryžiaus ženklu lai
mino savo vaikus, apleisdžian- 
čius tėvynę.

Ne vienam jautresniam sa
lėje teko ir ašarą nubraukti.

Tikrai gražiai pasirodė kan-;lo _B Eckardt. (E.) 
klininkių grupė, kuriai vad. E. ! _ Vilniaus radijas, pagal
Vaičeliūnienė, paskambindamos bendrą liniją, gegužės >11 d. il- 
visą eilę liaudies dainelių ir ži- game Kirilos pašnekesyje pla- 
nomų muzikų kūrinėlių. Mūsų čiai aiškino, kodėl Fed. Vokie- 
jaunosios kanklininkės ne tik'tijoje aštrėjanti klasių kova.
daug kartų buvo kviestos į ki
tas parapijas išpildyti progra
mų, bet atstovavo lietuvius — 
Tautų pasirodyme Waukegane.

Taip pat ansamblio vaikučiai 
gražiai prisidėjo prie seselių 
rengto Vasario 16-tos minėji
mo, ir atliko (Maironio šimt- 
meį minint) programą, kurią 
rengė B-nės Bridgeporto apy
linkės valdyba.

Po programos mokytojai bu
vo apdovanoti gėlėmis, o E. 
Vaičeliūnienė įteikė dovaną k- 
to pirmininkui, kaipo padėką 
nuo kanklininkių grupės, su ku 
ria jis nuoširdžiai dirbo, styguo 
damas kankles.

Vaikai ir tėveliai buvo pavai
šinti, o jaunimas turėjo progos 
pasišokti. Visi išsiskirstė pa
tenkinti, išsinešdami gražius
prisiminimus lietuviškoj nuotai kai pailsėjusiems, vėl energin-
koj praleidę gražią sekmadie
nio popietę.

Ir lituanistinė , mokykla ir

gytės. Minėjimas 'buvo gražiai 
organizuotas ir paliko labai gra 
žų įspūdį.

— Baltų Kultūros dienos 
Lueaeke įvyko gegužės 17-20 d. 
Miesto liaudies universiteto pa
talpose 17 d. buvo išstatyta 
Baltijos kraštų žemėlapiai iš 4 
šimtmečių, Baltijos tautų tauti
niai rūbai ir liaudies menais, Sil 
vijos Leitu iš Strockholmo ak
varelės ir piešiniai.

Atidaromąjį žodį tarė dr. H. 
J. Dahmen. Šviesos paveikslais 
iliustruotą paskaitą apie tris 
Pabaltijo kraštus laikė latvis 
O. Bang. Paroda buvo gausiai 
lankoma visas 4 dienas. Lietu
viškąjį tautinių rūbų ir liaudies 
meno skyrių paruošė kun. V. 
Šarka, padedamas tėv. A. Ber- 
natonio ir Kr. vaĮdybos pirmi
ninko kun. Br. Liubino. Ekspo
natai buvo surinkti iš įvairiose 
vietose gyvenančių lietuvių.Tau 
tiniai rūbai buvo paimti iš Va
sario 16 gimnazijos. Didžioji

Bartusevičie-
nės. Gegužės 18 d. Katarinos

ma “Pabaltijo valstybių politinė 
būklė antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse” laikė Kiel universi-

torius Erich von Loevis iš Ber
lyno. Muzikalinę dalį atliko sty- 
rinkimos su užkandžiais, 
ginis kavartetas: I smuikas — 
W. Oddy, n smuikas — L. Um- 
breit, Viola —G. Kummer, Cel-

Pripažinta, kad Vak. Vokietija 
pasiekusi didelio gerbūvio ir 
kad joje pastaruoju metu su
skaityta 10,000 milijonierių. Ta 
čiau Kirilą griebiasi lyg skęs
tantis šiaudelio žinių apie paki
lusias kainas apie sumažėjusius 
užsakymus eksportui ir pan. 
Radijo klausytojams pasakota, 
kad Vokietijoje vykstančiuose 
profesinių sąjungų suvažiavi
muose kai kurie (nurodyta: 
vieni iš nedaugelio) kalbėtojų 
pareiškę, kad jie norėtų revoliu 
cinių prof. sąjungų su masių 
kovos organizacija. Su pasigar-

džiavimu pastebėta, kad buvo 
ir anglų ir amerikiečių atomi
nių sprogdinimų pasmerkimų. 
Iš vso, esą, Vak. Vokietijos pra 
monės ir finansų magnatai 
“čiulpia darbininkų kraują”, 
kalbasi paauksuotais telefonais, 
o Dusseldorfo ir Hamburgo tur 
tuoliai ūžauja savo vilose. Tad 
daroma išvada — klasių kova 
stiprėjanti. (E.)

— Latvių Kultūros dienos. 
Gegužės 24-26 d. Fed. Vokie
tijoje, Muensterio mieste įvyko 
latvių kultūros dienos. Jose da 
lyvavo latviai ne tik iš Voki-e- 

'tijos, bet ir iš Austrijos, Angli
jos, Šveicarijos, Danijos, Pran
cūzijos. šalia -posėdžių, refera
tų, diskusijų, įvyko koncertas, 
teatro vaidinimas, literatūros 

! vakaras ir surengta eilė paro- 
Į dų. Posėdžiams vadovavo Lat- 
j vijos b. ministeris ir v. vyr. 
(E.)

moksleivių ansamblis, po šios 
programos, pradėjo vasaros ato 
stogas.
Tikime ir linkime visiems mo

kytojams ir vaikučiams, gero-

gai grįž-ti prie lietuviškos dai
nos bei šokių ir nenuilstamai 
tęsti pradėtą darbą. EI. S.

STEIGIA NAUJAS PARAPI
JAS

Kard. Meyer paskyrė šešius 
kunigus, kad jie įkurtų naujas 
parapijos Chicagos priemies
čiuose : Oak Lavvn, Stream- 
wood, Berkeley - Bellvvood, 
South Holland, Playfield, Frank 
lin Park.

DAUG SKOLINASI
Cook apskrityje, į kurį įeina 

Chicaga, gegužės mėnesį išduo
ta $100,737,000 paskolų vien 
tik paskolų ir taupymo bendro
vėse. Palyginus su balandžio 
mėnesiu, paskolų išimta 15 pro 
centų daugiau.

35,000 PIRKĖJŲ
Tarptautinėje Prekybos paro 

doje Chicagoje tikimasi turėti 
apie 35,000 pirkėjų ir apie 750,- 
000 lankytojų. Dabar kasdien 
įsiregistruoja maždaug po 300 
pirkėjų. Paroda prasidės liepos 
25 d. McCormick rūmuose. Čia 
bus ir lietuvių skyrius.

TUTANKHAMUNO TURTŲ 
PARODA

Turtai iš Egipto faraono 
Tutankhamuno kapo bus ketvir 
tadienį išstatyti parodon Gam
tos Istorijos muziejuje Chica
goje. Tie gausūs turtai anks
čiau niekada nebuvo išvežti iš 
Egipto. Jie yra kilę iš XIV

Mažieji visais klausimais krei
piasi pas seselę. Marijos Nek. Pr. 
seserys Toronte, 57 Sylvan Avė., 
turi lietuvių vaikų namus ir gra
žiai veda vaikų darželį.

šimt. prieš Kristų. Juos Chica
gos parodai pavyko gauti dėka 
prof. J. Wilsono pastangų.

MAŽINS GYNYBOS POSTUS
Iš Washingtono į Chicagą lie 

•pos mėn. vidury atvyks apie 
pustuzinį nejudomos nuosavy
bės specialistų, kurie turės vie
toje apžiūrėti ir nutarti, ar kar 
tais nereikia sumažinti čia gy
nybos departamento turimų įs
taigų. Ekspertai apžiūrės ligo
nines, aerodromus, naujokų pa
ruošimo vietas, priešlėktuvinių 
pabūklų bazes, sandėlius, rašti
nes, naujokų ėmimo centrus. 
Gynybos sekretorius įsakė vi
sose JAV-se patikrinti iš viso 
apie 6,700 gynybos reikalams 
naudotų įrengimų.

NAUJI AERODROMAI
Chicagos apylinkėse Federa

linė Aviacijos administracija 
nori pastatyti dar keturis aero
dromus. Iš viso Illinois valsty- 

I bėję norima įrengti dar 7 aero- 
I dromus. Darbas užsitęstų 5 me- 
jtus ir kainuotų $78 milijonus; 
j iš tos sumos būtų taipgi pra- 
| vesti reikiami pagerinimai jau 
dabar Illinois valstybėje esan
čiuose 59 aerodromuose.

Visame krašte norimas plėsti 
aerodromų skaičius, kadangi la 
bai plečiasi susisiekimas lėktu
vais. Dabar Amerika turi 1,900 
komercinių lėktuvų, 22,000 ka
riškų. Be to dar turima 30,000 
privačių verslo lėktuvų ir 40,- 
000 privačių sportinių bei asme 
niško susisiekimo lėktuvų. Ypač 
šiems pastariesiems reikia dau
giau aerodromų.

MAUDYMOSI BASEINŲ 
PAVOJAI

Amerikoje yra apie 1,350,000 
privačių maudymosi baseinų. 
Dienraštis “Chicago Daily 
News” perspėja, kad jie gali 
sudaryti pavojų. Nuo to apsi- 
saugant, reikia vandenį dezin
fekuoti. Neturi būti aštrumų 
maudymosi baseino sienelėse, 
nes gali atsitikti rimtų odos su 
žeidimų. -Reikia įtaisyti filtrą, 
per kurį turėtų paros bėgyje 
pereiti visas vanduo. Paprastas 
chloravimas gali apsaugoti nuo 
bakterijų ir kitų žalingų gyvū
nų. Yra nebrangūs įtaisai, ku
riais galima patikrinti vandens 
švara nuo bakterijų. Bent ket
vertą kartų per vasarą reikia 

| maudymosi kaseiną pagrindinai 
j išvalyti, nuleidus vandenį. Ma- 
' žuose maudymosi baseinuose, 
pvz. — vaikaitis braidyti, van
duo keičiamas kasdien.

BAIGĖSI STREIKAS KEPYK
LOSE

Kelioliką valandų be pertrau
kos taręsi, pagaliau kepyklų 
atstovai susitarė su savininkais 
ir buvo baigtas streikas. Dabar 
Chicagos kepyklų darbininkai 
gaus 28 centais į valandą dide- 
nį atlyginimą. Tuo pasinaudos 
13,000 kopyklų darbininkų. Su- 
tartis pasirašyta 3 metams. Ta 
kepyklų darbininkų unija aptar 
nauja 60% Chicagos gyvento
jų. Streikas tęsėsi 5 dienas.

TERRA
P-orcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
8237 W. 63rd St.. Chicago 29, DL 

Tel. 434-4660
Parduotuve atdara Ir sekmadie

niais.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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