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Pabaltiečiii atstovų protesto žodis
PRIEŠ SOVIETŲ KOLONIJAS

Reikšmingos Lietuvos generalinio konsulo dr. P. Dauž- 
vardžio ir Chicago's American redaktoriaus 

Stasio Piešos kalbos

Fidei Castro režimas rengiasi 

beveik viską nusavinti
Pusę milijono kiniečių įsileis į Kubą

CHICAGO — Lietuviai, lat
viai ir estai šeštadienį, Hamil- 
ton viešbutyje, Chicagoj, suren 
gė minėjimą liūdnos sukakties 
— Pabaltijo okupacijos, baisių
jų birželio dienų. Minėjimą ati
darė lietuvių grupės pirm. dr. 
A. Aglinskas, pakviesdamas 
garbės prezidiuman Lietuvos 
generalinį konsulą dr. P. Dauž- 
vardį, red. St. Piežą, St. Semė
nienę, latvių atstovą V. Land- 
manį, estų — U. Juerimą, red. 
J. Prunskį.

Invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Prunskis ir kun. W. Landma- 
nis.
Red. St. Pieža savo konden
suotoj kalboj nušvietė sunkų 
gyvenimą Sovietų okupacijoje, 
iš kur žmonės bėga, nepaisyda
mi kulkų. Sovietų Sąjunga per
gyvena žemės ūkio krizę. Iš 
Helsinkio atėjusiomis žiniomis, 
Lietuvoje paleista 17,000 agita
torių prieš religiją. Red. St. 
Pieža paneigė „Izviestijų” pa
reiškimus, daromus Lietuvos 
katalikų vardu prieš JAV a- 
tominius bandymus.

„Mes galime save sunaikinti 
be komunistų bombų” — kal
bėjo St. Pieža, jei nesuprasime 
savo priešo kėslų.

Pavergtiesiems yra tvirta 
viltis sulaukti laisvės. Pabalti
jo Dovydas sulauks, kad bus 
parblokštas raudonasis Galio
tas. Ragino pabaltiečius puose
lėti savo kultūrą. Turime visur 
klabenti, kad pavergti Pabalti- 
jos kraštai nebūtų pamiršti.

Savo kalboje konsulas dr. P. 
Daužvardis sovietų agresiją 
pavadino nusikaltimu prieš tai
ką ir žmoniškumą. Kremlius 
reikalauja laisvės Afrikos kolo
nijoms, bet tyli dėl savo kolo
nijų. Vakariečiai turi ryžtin
giau kelti balsą dėl Sovietų ko
lonijų. Mes smerkiame sovietų 
imperializmą. Mes šaukiamės 
Jungtinių Tautų sprendimo grą
žinti laisvę Lietuvai, Estijai, 
Latvijai.

Buvo priimta rezoliucija, ku
rioje kreipiamasi į JAV prezi
dentą ir Valstybės sekretorių 
paveikti, kad Pabaltijo kraš
tams būtų grąžinta laisvė.

Dėkojame tiems, kurie Jungt. 
Tautose, kongrese kelia Pabal
tijo laisvės reikalą.

Meninę dalį įspūdingai išpil
dė solistas J. Vaznelis ir komp. 
V. Jakubėnas. Parengimo pa
ruošimas buvo tautiniais dra
bužiais pasipuošusios lietuvės, 
latvės.

Lietuvių Bendruomenės Chi- 
igos apyg. valdyba šeštadienį 
įrengė Lietuvos okupacijos ir 
idžiųjų trėmimų minėjimą Jau 
imo Centre. Minėjimą atidarė 
irm. inž. K. Drunga. Sugiedo- 
is Lietuvos himną, trumpą 
albą pasakė L. Centro valdy-

KALENDORIUS
Birželio 18 d.: šv. Efremas, 

Gimbutas, Žaidrė.
Birželio 19 d.: šv. Gervazas 

ir Protazas, Gegužė, Ramunė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
•— apie 80 laipsn.; rytoj — gie
dra, truputį pasikeis oro tem- 
epratūra.

Saulė teka 515, leidžiasi 8:27.

bos pirm. J. Jasaitis ir apie į- 
teiktas JAV kongresui ir sena
tui rezoliucijas bei laisvės by
los kėlimą svetimtaučių tarpe 
kalbą pasakė svečias iš Los An
geles L. Valiukas.

Meninę programą atliko sol. 
M. Kripkauskienė, akompanuo
jant A. Vasaičiui, aktoriai Z. 
Kevalaitytė, Visockienė ir A. 
Brinką.

Raudonieji apšaudė 
Quemoy

TAIPEI, Formoza — Kinijos 
komunistų artilerija užvakar 
paleido 79 sviedinius į Quemoy 
salas. Tai pranešė nacionalisti
nės Kinijos gynybos ministeri
ja.

'Geležinkelio streiko 
pavojus

NEW YORKAS — Transpor- j 
to darbininkų unija pareiškė, 
jog ji, gal būt, greitai paskelbs 
streiką prieš Pennsylvanijos ge 
ležinkelį.

TWA direktorius Eugene P. 
Attreed pranešė, kad Philadel- 
phijoje derybos nutrūko su ge
ležinkelio atstovais. Buvo tar- 

■ tąsi dėl atlyginimo pakėlimo, 
trumpesnės darbo savaitės ir 
darbo saugumo. i

Garbės prezidiumas lietuvių, latvių, estų suruoštame Pabaltijo okupacijos minėjime Chicagoje šeš- 
* tadienj Hamiltono viešbutyje. Iš kairės: St. Semėnienė, W. Landmanis, kun. dr. J. Prunskis, St. Pie

ža (kalba), U. Juerima, Lietuvos gen. kons. dr. P. Daužvardis, dr. A. Aglinskas.
(V. Račkausko nuotr.)

PIETŲ AMERIKOJE BRESTĄ NAUJI 
NERAMUMAI

Žaibinis žvilgsnis į įvairias valstybes

Centro ir Pietų Amerikoje, 
nepaisant kai kurių ramių vie
tų, bręsta nauji neramumai ir 
auga grėsmė prasiveržti prie
vartos veiksmams. Dienraščio 
“Chicago Daily News” kores
pondentas Gerry Robichaud, 
apžvelgdamas padėtį įvairiose 
valstybėse, nustato šitokią diag
nozę:

Meksikoje, nepaisant kai ku
rių ūkinių “suminkštėjimų”, 
ramu.

Guatemaloje beveik visose 
i opozicijos partinėse grupėse 
stiprus nepasitenkinimas prezi- 

i dentu Miguel Ydigoras Fuen- 
I tęs, kuris kaltinamas režimo 
'stambia korupcija. Dėl to jau

Sol. J. Vaznelis, akompanuojant 
prof. V. Jakubenui, išpildo meninę 
programą Pabaltijo okupacijos mi
nėjime Hamilton viešbutyje, Chi
cagoje, birželio 16 d.

(V. Račkausko nuotr.)

Respublikonai nomi
navo Lodge

WORCESTER, Mass. — Ma
ssachusetts valstybės respubli
konai parinko George Cabot 
Lodge, 34 metų, kandidatu į 
JAV senatorius.

Demokratai nominavo į tą 
patį postą prieš savaitę Edwar- 
dą (Ted) Kennedį, 30 metų, 
jauniausią prezidento Kenned- 
žio brolį.

įvyko sabotažų, kraujo pralie
jimo ir buvo kietų represijų. 
Ydigoro vyriausybės išsilaiky
mas esąs dienų ar mėnesių 
klausimas^ Vienintelis preziden
to ramstis — kariškiai, kurie 
neranda kito kandidato. Gali
mas dalykas, kad Ydigoras bus 
ištremtas ir perims valdžią ka
riškių - civilių koalicija.

Salvadoriuje iš paviršiaus — 
ramu, tačiau Castro ir komunis
tų pasekėjai bei kraštutiniai 
dešinieji, atstovaują turtingas 
Valdančiųjų šeimas, nori nuvers
ti vyriausybę, palinkusią į so
cialines reformas. Dabar ten 
valdžioje karys — politikas Ju- 
lio A. Rivera, išrinktas prezi

MIAMI — Į Kubos laisvės 
kovotojų rankas pateko doku- 
emntas, kuris atskleidžia komu
nistinės Kubos vyriausybės ar
timiausios ateities planus. Tas 
dokumentas buvo pavogtas iš 
vyriausybės archyvo ir perduo
tas laisvės kovotojų organiza
cijoms, jo turinys buvo paskelb 
tas užvakar. Diktatoriaus Fidei 
Castro komunistinė vyriausybė 
artimoje ateityje planuoja:

1. Visiškai panaikinti priva
čią nuosavybę.

2. Leisti imigruoti apie pusei 
milijono komunistų kiniečių.

3. Užkirsti galimybes išvykti 
į užsienį kubiečiams.

4. Įvesti priverstino darbo įs
tatymą piliečiams nuo 14 ligi 
75 metų amžiaus.

5. Pravesti valiutos pakeiti
mą.

Dr. M. de Varona, buvęs mi
nisteris pirmininkas, o dabar 
vienos pogrindžio organizacijos 
(Rescate-atpirkimas) vadas, 
smulkiai paaiškino to dokumen 
to turinį. Privačią nuosavybę 
panaikinus, piliečiai visgi „tu
rėsią teisę pasilikti” asmeninius 
smulkius reikmenis: rūbus, a- 
valynę ir panašius dalykus; 
valstybė rūpinsis piliečių bend
ru aprūpinimu ir pragyvenimu. 
Numatytas kiniečių imigravi
mas būsiąs kuo skubiausiai pra

dentu. Jeigu prezidentą nuvers
tų, atrodo, tuo tik pasinaudo
tų raudonieji.

Hondūre kol kas ramu, ta
čiau Castro komunistų infilt
racija gali pasiekti pavojingų 
proporcijų.

Nicaraguoje yra žymių so
cialinių, ekonominių ir politi
nių neramumų; gali pasikarto
ti prieš Luis A. Somozos režimą 
sukilimas, koks buvo pernai.

Costa Ricoje — ramu, kaip 
visada.

Panamoje — nuostabiai ra
mu, nors kai kurie dešinieji vis
ką daro, kad susabotuotų siū
lomas Progresui Sąjungos re
formas. JAV planas pravesti

vestas. Dabartinė valiuta bū
sianti nuvertinta, ją paliekant 
vien tarptautinei prekybai; pi
liečiai gausią vartotojų pažy
mėjimus, kurie galiosią vidaus 
gyvenime ir atstosią pinigus. 
Vedusioms moterims motinystė 
bus priverstinas dalykas.

Pagal šį planą atrodo, kad 
Castro vyriausybė siekia Kubą 
padaryti komunistiškesnę net 
už pačią savo mokytoją — Ru
siją.

Bolševikai surado
slaptu vienuolyną

VILNIUS, okupouta Lietuva 
— Trisdešimties kilometrų ats
tume nuo Vilniaus sovietai su
sekė ortodoksų vienuolių bend
ruomenę, kuri maskavosi kaip 
kolchozas. Vienuolynas dėl sa
vo pavyzdingo darbo ūkyje bu
vo žinomas kaip pavyzdys vi
siems. Ryšium su šiuomi Mas
kvos laikraštis “Izviestija” nu
rodo, kad sovietinėse sąjungose 
daug ortodoksų kunigų bažny
tines pareigas vykdo slaptai.

Šią žinią paskelbė „Abend- 
post” Nr. 115, Chicago, III.

Kunigas išgelbėjo
25 asmenis iš gaisro
CHICAGO — Užvakar vaka

re vienas žmogus žuvo ir du 
kiti sunkiai sužeisti, kilus gais
rui trijų aukštų Adams viešbu
tyje, 709 N. Clark. Dvidešimt 
penki buvo išgelbėti kunigo.

Užvakar po pietų visa eilė 
sprogimų fabrike sukėlė gaisrą 
pastate ir gretimuose namuose; 
dviejų trečdalių ugnegesių įren 
girnų pareikalavo pašalinti gai
srą, kuris padarė $200,000 nuo
stolių.

Didelis gaisras kilo fabrike, 
2639-51 Grand avė.

North Clarke gatvėje gaisro 
herojus buvo kun. Robert Hag- 
gerty, dirbąs Chicagos arkidie- 
eezijos kanceliarijoje, kuris nu
bėgo į apartamentus, | esančius 
virš tavernos, ir pažadino mie
gančius gyventojus, daugiau
siai jų senesnio amžiaus.

Sudegė teatras
FT. RUSKER, Ala. — Teat

ras šioje armijos stovykloje su
degė keletą minučių prieš pra
dedant rodyti filmą: „Vasara ir 
dūmai.”

naują lygų su jūros paviršiumi 
kanalą, kuris nustelbtų dabar
tinį Panamos kanalą, smarkau
jantiems Panamos gyventojams 
tai įneša daug raminančio ele
mento.

Kuboje — prasideda varžy
bos dėl valdžios tarp senųjų 
komunistų, vadovaujamų Blas 
Roeos, ir tarp naujųjų ■ Castro 
raudonųjų. Ūkis gerokai sužlu
gęs ir miestuose yra alkanų 
žmonių. Tačiau sunku tikėtis 
sukilimo prieš gerai ginkluotus 
režimo dalinius.

Dominikomj respublikoje — 
ramu; jaučiama, - kad kuo il
giau užsitęs sudarymas pasto
vios vyriausybės, tuo daugiau 
vilčių turės Castro komunistų 
vyrai įkelti koją į dominuojan
čias pozicijas krašte.

(Nukelta j 4 pusi.)

Grupė lietinių Pabaltijo okupacijos minėjime Hamilton vieš
butyje, Chicagoje. Iš kairės i dešine pirmoje eilėje: B. Rumšienė, 
S. Toliušienė, E. Vilimaitė ir Kuprionytė; antroje eilėje: Babic- 
kienė, E. Diminskienė, E. Blankienė, M. Peteraiticnė, B. Blankai- 
tė ir B. Dikinienė. (V. Račkausko nuotr.)

Generalissimo Franco priešas 

apie jo vyriausybės ateitį
PARYŽIUS — Ispanijos ge- 

neralissimo Francisco Franco 
vyriausybė krisianti šių metų 
gale. Tai ispanų respublikos vy
riausybės tremtyje kalbėtojas 
pranašauja Paryžiuje.

Kalbėtojas, Julo Just, buvęs 
vyriausybės tremtyje preziden
tas, kuris dabar yra vidaus ir 
imigracijos ministeris Paryžiu
je, kur yra respublikonų vyriau 
sybės būstinė.

Neseniai Franco ištremti Jo
se Maria Gil Robeles, Jesus Pra- 
dos Arrarate ir kiti konserva
tyvūs politikai, dalyvavę kon
ferencijoje Miunchene kaip ro
dantieji, jog Franco politinė 
pozicija silpnėjanti.

„Franco krisiąs penkių ar 
šešių mėnesių laikotarpyje,” — 
pasakė Just.

„Mes turime vyrų, kurie su
grįžta ir išvyksta kiekvieną die
ną,” pridėjo jis. „Mano infor
macija yra specifinė. Niekada 
prieš tai tokių dalykų nepareiš
kiau.”

CHRUŠČIOVO IR ULBRICHTO 

SLAPTAS SUSITARIMAS
BERLYNAS. — Pagal Sovie

tų Sąjungos diktatoriaus Chruš 
čiovo ir Rytų vokiečių komu
nistų partijos vado Ulbriehto 
slaptą susitarimą Rytų Vokie
tija turinti būti įjungta Sovietų 
ūkinėn santvarkom Jai tai ne
bus kokia nors visiška naujie
na, nes Rytų Vokietijos ekono
miją planavo sovietai jau Sta
lino laikais iki 1951 metų. Tada 

i kiekvienoje reikšmingesnėje į- 
monėje ar kasykloje sėdėjo vis 
rusas kontrolierius. Aną padė
tį Bonnos vyriausybės ministe
ris Thedieck piktai apibūdino 
kaip visišką Rytų Vokietijos 
ekonominio gyvenimo išparda
vimą. Tačiau šitaip žiūrėjo į rei
kalą ir Rytų Vokietijos komu
nistų partijos opozicija.

Ulbrichtas, dabar vėl perduo
damas savo kraštą sovietams, 
veikė slaptai, nes žinojo, kokį 
nepasitenkinimą sukels net ir 
jo partijoje. Viskas buvo sutar
ta vasario mėnesį, o viešumon 
iškilo tik dabar. Kažkas iš Ul- 
brichto partijos centro komiteto 
nepajėgė, greičiau nenorėjo iš
laikyti tos bjaurios paslapties 
ir išpasakojo Vakarų žurnalis
tams. Partijos opozicija žino, 
kad tuo padaromas galas bet 
kokioms viltims susijungti vi
sai Vokietijai, jei sovietai per
ims tvarkyti visą ekonominį gy
venimą.

„Negaliu pasakyti tikslios 
dienos, bet galiu pabrėžti: ten 
bus daugiau streikų, universi
tetai žygiuosią prieš Franco 
vyriausybę.”

„Šį kartą Franco kris. Jis 
kris, nes dabar Bažnyčia (Ji 
visuomet gynė darbininkus ir 
gina darbininkų teises ir parei 
gas. Red.) yra su darbininkais; 
nes dabar ten yra daug jaunų 
armijos karininkų, kurie nei
sią į pilietinį karą, kurie nebi
jo nesusipratimų ir kurie mato, 
jog Franco nėra rinktiniaūsias 
vyras Ispanijai — pareiškė 
Jūst. ' * ' ’ ’ ■■■■

„Ir pagaliau, Franco bus nu
verstas, nes krašte vyrauja 
skurdas. Kiekvieną dieną tūks
tančiai ispanų išvyksta — pa
lieka savo kraštą ir vyksta 
dirbti Vokietijoje, Prancūzijo
je ir kitur. Seniau ispanai to ne
darė. Jie dabar palieka savo 
kraštą, nes ten pragyvenimas 
pablogėjęs. Jie žino, jog kitoje 
valstybėje gali geriau gyventi.”

I Nenorėdami susilaukti savo 
Į kraštui tokio rusų kolonijos li
kimo, jie pasistengė išduoti pa
sauliui Ulbriehto susitarimą su 
Kremlium.

Streikas prieš oro 
linijas

WASHINGT,ONAS — Tarp
tautinės organizacijos skridimo 
inžinieriai vakar ruošėsi pas
kelbti 3 vai. p. p. streiką vie
nai ar daugiau iš trijų didžių
jų oro linijų — Pan American 
World Airways, Trans World 
Airlines, Ine., ir Eastern Air 
Lines, Ine. Šios firmos patar
nauja apie 40 procentų Ameri
kos keleivių.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

—Generalissimo Francisco 
Franco vakar pareiškė, kad Is
panijoje darbininkų streikai ap
rimę, be-t tik neramumai kurs
tomi iš užsienių.

—Australijos premjeras Men
zies šiandien atvyksta į Wa- 
shingtoną kalbėtis su preziden
tu Kennedžiu. Menzies neprita
ria Britanijos nusistatymui į- 
sijungti į Europos Ekonominę 
Bendruomenę (Bendrąją Rin
ką), nors prezidentas Kennedy 
ragina būti šios ekonominės
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SOCiALINfS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

SIŪLO ĮVESTI JAUNUO
LIAMS VIEŠUOSIUS DAR

BUS
Raymond M. Hilliard, Cook 

apskr. socialinės globos direk
torius, kalbėdamas darbuotojų 
suvažiavime Chicagoje, atsi
žvelgdamas į nuolatinį jaunuo
menes bedarbių skaičiaus didė
jimą Illinois valstybėje, pasiūlė 
atgaivinti viešuosius darbus jau 
nuoliams. Tie darbai turėtų bū
ti panašūs į tuos, koki savo lai
ku buvo prie prez. F. D. Roo- 
sevelto depresijos laikais.

R. M. Hilliard atkreipė dėme
sį į būtiną reikalą jau dabar 
pradėt kovot su priešmokykliniu 
nedaribu ir ruošti jaunuolius 
darbams fabrikų, kur yra lais
vų vietų.

Be to jis siūlė skirti daugiau 
lėšų pasamdymui socialinių dar 
buotojų (case vvorkers), kurie 
tyrinėtų šeimos problemas, su
rastų vienam kitam šeimos na
riui atitinkamo darbo.

Nereikia bausti “blędnųjų”
Hilliard aštriai puolė tuos 

asmenis, kurie siūlo baust netur 
tinguosius. Ypač šis puolimas 
buvo nukreiptas į asmenis, ku
rie siūlo kalėjimu bausti tas 
motinas, kurios jau turi keletą 
povainikių vaikiį ir dar tokių 
pat susilaųkią.

Hilliard tvirtina, kad kaltę 
už tai užsitarnauja vyrai, bet 
ne motinos. Bet ir tėvai dažnai 
yra atsidūrę blogon padėtin; 
jie netekę darbo, apleidžia šei
mas. A. č.

10S KLAUSIATE —
MES ATSAKOM^

KAIP NUMATOMA TEIKTI
MEDICINOS PAGALBA

Kl. Kokia med. pagalba bus 
teikiama senesnio amžiaus as
menims pagal King - Anderson 
įstatymo projektą?

Ats. a) iki 90 dienų apmoka
mas ligoninės patarnavimas; b) 
iki 180 dienų teikiamas senelių 
prieglaudose aprūpinimas, kai 
pacientas išleidžiamas iš ligoni
nės; cj iki 240 namų vizitų per 
metus; d) diagnostikos ligoni
nėse apmokėjimas.

Kl. Kas turės teisę gauti ne
mokamą medicinos pagalbą?

Ats. Visi asmens, kurie da
bar yra 65 m. amžiaus ar vy
resni, turį teisę gauti išmokė- 
jįmus pagal Soc. Sec. ar Rail- 
road Retirement planą; apytik
riai 13% mil. apdraustųjų pa
gal socialinį draudimą ir % 
mil. geležinkeliečių.

Kl. Kas mokės už medicinos 
pagalbą?

Ąts. Tie JAV dirbantieji, ku
rie. Soc. Sec. ir Railroad Reti-

ninkai mokės papildomai 3/8%. 
Apmokestinama uždarbių bazė 
numatyta $5,200 metinio atly
ginimo.

Kl. Kiek 14,% suma sudary
tų išreikšta doleriais ir cen
tais ?

Ats. Apie $12.50 darbininkui 
per metus arba 26c į savaitę— 
mažiav negu kaštuoja cigare
čių pakelis.

Kl. Kas rūpinsis 2% mil. as
menų, 65 m. amž. ir vyresniais, 
kurie nėra Soc. Sec. apdrausti?

Ats. Tokių asmenų % mil. 
yra apdrausti Fed. Staff senat
vės planu; % mil. — Veteranų 
Ad-jos Ligoninės planu; likutis 
— finansuojamu Fed. Public 
Assistance planu, k. a. Old Age 
Assistance ir Med. Ass. for 
Aged pagal Kerr-Mill įst. (rug
sėjo 13 d., 1960). Pasilieka 
IV2 mil. asmenų, kurie turi pri
vačiai apsidrausti.

(Medžiaga gauta iš Senior 
Citizens dr-jos, Washington D. 
C.) Pr. š.

PILIETYBĖS REIKALAIS
Kl. Į JAV-bes mane tėvai at

vežė kai aš buvau 5 m. amž. 
ir pagal tėvus įgijau pilietybę. 
Po natūralizacijos 16 metų aš 
dėl biznio ir ypač sveikatos 
sumetimų atsidūriau užsienyje, 
tačiau į tą kraštą, kur aš bu
vau gimęs.

Man anksčiau buvo aiškinta, 
kad aš neteksiu pilietybės, jei 
aš pasiliksiu tenai gyventi dau
giau negu 5 metus. Man 5 me
tai jau pasibaigė 1958 m. ir 
man paaiškino, kad aš jau nu
stojęs pilietybės. Ar yra gali
mybių savo pilietybę atgauti?

T. St.
Ats. T. St. Pagal 1959 m. 

Immigration & Naturalization 
akto papildymą, nors penkis; 
metus natūralizuotas pilietis iš
gyveno gimtame krašte, tačiau 
jei jis prieš tai 15 metų po na
tūralizacijos išgyveno JAV-bė- 
se, tai jis turi galimybių at
gauti prarastą pilietybę.

Vyriausybė išaiškino, kad to 
akto papildymas galioja atei
ties atvejams, taip pat lygiai 
nuostatai galioja ir tiems asme 
nims, kurie neteko savo piliety
bės prieš įstatymo papildymo 
įsigaliojimą. Jeigu jūs dar gyve 
nate užsieny, mes jums pata
riame kreptis į artimiausią J. 
AV konsulatą ir pasitarkite sa
vo reikalu arba kreipkitės į 
JA)V valdžios įstaigas užsienio 
pasui gauti. Pastarasis kelias 
ir yra vienas svarbiausių būdų 
prarastos pilietybės sprendimui 
iškelti. Be to tuo reikalu pasi- 
tarkit su tų reikalų žinovu, nes j 
yra įvairių aplinkybių tokiuose

Leitenantas David VV. Swanson (kairėje), 25 metų, iš Galesburg, 
Ilk, ir jo sekretorius lt. Thomas M. Wilde, 25 metų, iš VVord- 
sworth, Ilk, nubausti po S600 ir suspenduoti nuo vadovavimo 
Sevulo kariniame teisme, Korėjoje, kad mušė Lee II—Young, 30 

sučjuptą jų. dalinio apylinkėje gegužės 29 d. Mušimas ko
rėjiečio dėl įtartos vagystės iššaukė masines studentų protesto
demonstracijas.

NAUJAS NAMŲ STATYBOS 
AKTAS

Jis naudingas namų savinin
kams ir pirkėjams

1961 m. Federalinis Namų Sta
tybos Aktas, nesenai pravestas 
Kongrese ir pasirašytas preziden
to, labai priartina tikslą, kurį Kon
gresas buvo numatęs prieš 12 me
tų: “kiekviena amerikiečio šeima 
turi turėti padorius namus įr ati
tinkamas gyvenimo apystovas”.

1960 m. daugiau kaip 5.8 .mili
jonų namų buvo finansuoti išsi- 
mokėjimui ir apdrausti Federalinės 
Namų Statybos Administracijos 
(FHA). Ši federalinė apdrauda bu-

I vo panaudota beveik 900,000 pa- 
I vienių namų ir didesnių butų pa
statų statybai. Daugiau kaip 24 
milijonai paskolų nuosavybių pa
gerinimui buvo apdraustos FHA-

1961 m. Namų Statybos Aktas 
ne tik veikia pagal pagrindines 
FHA programas, bet taip pat pri
pažįsta, kad ši Administracija su 
kėlė pagrindinę kovą prieš ilgai 
besitęsiančias problemas, kaip esa
mų namų nusmukimas, chroniškas 
namų trūkumas vidutinių įplaukų 
šeimoms ir t. t. Be ,to, 1961 m. 
aktas sumažina pagrindinį mokė
jimą ant FHA paskolų, pakelia iš-

simokėjimų maksimumą ir pratę
sia išsimokėjimus nuo 30 ligi 35 
metų.

Vidutinių įplaukų šehnūms 
namų statybą

Jau senai buvo statomi geresnių 
gyvenimo sąlygų reikalavimai vi
dutinių įplaukų asmenims (tiems, 
kurie uždirba per daug, kad nuo
motų žemo lygio butus, arba už
dirba per mažai, kad 'turėtų už
tenkamai pinigų aukštesnio lygio 
butams privačiose statybose). 
Prieš naują statybos aktą tik tos 
šeimos, kurios buvo iškeldintos iš 
savo gyvenamų vietų dėl naujų 
pastatų statymo ar gerinimo, gau
davo specialią pagelbą apsigyventi 
kitur. Dabar ši pagelba yra teikia
mą vidutinių įplaukų šeimoms.

Naujoje programoje dviejų me

tų laikotarpiui draudimas pasko- 
! lai gauti namų išpardavime yra 
į paprastai lengvai gaunamas už 
i esančius, naujai pastatytus ar pa
gerintus vienos šeimos namus nuo 
9,000 ligi 11,000 dolerių lygio. 
Pagrindinis pirminis mokėjimas
(downpayment) gali būti tik. 3% 
dydžio nuo visos namo kainos. Iš 
mokėjimai yra ilgalaikiai ir gali 

: būti daromi 35 metų ar net 40 
i metų perijode. Iškraustytoms šei
moms pagrindinis pirminis mokėji
mas gali būti nedidesnis kaip 200 
dolerių, o išsimokėjimai per 40 me- 

į tų perijodą.

Paskolos nainių gerinimui

Pagal 1961 m. aktą FHA dabar 
gali apdrausti paskolas namų pa
gerinimui ligi 10,000 dolerių su 20 

' metų laikotarpiu išsimokėjimams 
arba trim ketvirčiais ekonominės 
turto vertės. Interesai turi būti 
nustatyti FHA ko.misijonieriaus ir 
jie negali būti didesni, už 6%. šios 

1 paskolos paprastai yra galimos 
gauti nuo vienos ligi keturių šei
mų pastatams gerinti. Didesnių bu
tų pastatų gerinimui paskolos yra 
galimos gauti tik tuo atveju, jeigu 

: jie randasi vietovėse, kurios yra
i numatomos atnaujinti.

Pastatai mažiau kaip 10 metų 
i senumo turi būti gerinami pagrin- 
; dįniąį arba turi būtį, atitaisytos 
• klaidos, nepastebėtos tuo metu, 
j kai jie buvo užbaigti. Nuostoliams 
: padengti dėl gaisro, potvynio ar 
kitos nelaimės taip. pat galima 
gauti paskolos. Šios paskolos turi 
būti atitinkamai užtikrintos arba 
ilgalaikįąis mo.kėjinrais arba Įrito- 

, kiomis raukęjūpo rūšimis. Atvejųo- 
I se, kur įsiskolinimas yra padary
mas užstatant nuosavybę, visa sko
la, įskaitant ir paskolą pastatytų 
gerinimui, neturi viršyti visos su
mosi .lėLŪiĄ ąE^r.ąų^toą.

Namai sęnęliąlųis

Namų projektai sęneliąms pagal 
1961 m. aktą gauna, jabąi didelę 
paramą. Tiesioginių paskolų suma 

i yra pakeliama nuo 50 ligi 125 mi- 
i lijonų dolerių ir statytojai dabar 
gali gauti 100% projektų kainos.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Ąed&icd Savings
and <Jdoan ddfdssocialton

INSURED

Aktas pirmą kartą Įgalina koope
ratyvų vartotojus ir kai kurias 
viešas agentūras pasidaryti skoli-. 
ninkais. — American Coūncil

P. ŠBLEIMES, 0. P.
Ortliopedas. Vrotežistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-5 
ORTHOPEDJ JOS TECHNIKOS IjAB 

2850 W. 63rd St., Chicago 29, 
Tel. PRospect 6-5084

S

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimu 

1181 valandos .skambinti telefonu 
HEmlock 4-1632 nuo 2 iki 9 v. p. p

išskyrus trečiad. Ir šeštad

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PR1TATKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.- Kasdien 1(5—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—i vai. Trečia- 
■1Įen. uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5070

Rez. HE 8-1070

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ ŲIGOS 
6449 So. Puiaski Rd. (Crawfprd 
Medical Building). tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8^0001.

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tei.: REpublic 7-7868

Dr. S. BI£Ž5S
CHIRUF GAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iiki 8.

I

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Vai uas t ien nuo 6—8 vai vak.
Šešt. 2—4 vai.

‘•ečiad. 'r kitu laiku pagal sutartį
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. IVAlbrook 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 
M. ofiso HE 4-58.19- rez. HE 4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 Wėst 71 st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 14 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ešt, pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

Tol. ofiso HE 4-5758: Res, Hl 5-S22G

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 Węst 51st Street
(Bendra praktika ir Alergijai

.Valandos: pirm.', antr., ketvirt j!-? 
ėif; penkt.' l’C> v." f. Iki '9 v v.; 
šeštad.' 10 ' v. r iki 1 p. p. Uigoniue 
priima pagal susitarimą. 1 ’įjli'

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

2737 WEST 71ąt STREET 
V' /andos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3403
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$4.00
$3.50

$1.75
$1.50
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Telefonas: GRovehell 6-1505
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marųnette Rd.
Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, 
uždaryta.

Ofiso tr buto tel. OUympic 2-1381

DR„ F, V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄS 

1407 So. 49th Court., Cięęro
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

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

Dienos metu tel. CA 5-5010

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm. 
Spine & Nerve, Ailmentš 

1428 Broad’.iay. Gary, Indiana 
Valandos —- šeštad. 9 v. r. ilsiai® v. 
dieną. Kitu laiku pagal susitarimą. 

Telef. Office Gary: Gary 885Š68&* 
Res. Chicago BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDIVŪS L1&OS 

2745 West 69th Street n f
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę., 

VAL.: Pirmad., antį-., ketv.. pi-tikt. 
nuo 9 iki 11 .ryte ir nuo 6-8 -Vrtl, v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ii- 
kitu laiku susitarus telefonu. ' ■
___ Tplęf. REpublic 7-2200.'ui->

DR, ANT, RUDOKAS,, ’̂
Tikrina akis ir pritaiko aklunu 

keičia stiklus Ir rėmus 
1455 S California Avė, VA V-7S8i

Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. tki 2 p »,

Tel.: RElianee 5-1811
0R. WALTER i KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ąl, ofiso Ir buto OLynmio 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St.. Cicero 
Kasdien 1- 3 vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštrt/čiėhiaĮa 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle S-2868

0R, EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 4-^30

Dr.W.Ross Dr, L, Setas
Inkstų, pūslės Ir šlapumo takų 

. chirurgija .-(h!
Ofisai: 7958 S. Western Avė tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N, Mi
gau Avė., Suite 8Q8, tel. ČŠ 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS ’
6449 So. Puiaski Rd. Tel. UU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, Hl. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071,

rement įstat. apdrausti; jie ir 
darbdaviai mokės papildomai 
po %% nuo uždarbių; versli-

atvejuose, kaip jūsų, kurie gali 
sudaryti sunkumų teigiamai
•bylai išspręsti. Pr. Šulas

KAINŲ VIDURKIAI KITOSE VALSTYBĖSE
1

Čia pateikiame būtiniausių rierte” gegužės mėn. nr. , kur
dalykų ir produktų kainų vi- kainos atspausdintos DM, o
durklus Anglijoj, Italijoj, Pran- mes paduodame doleriais (4
eūzijoj ir Vokietijoj. Duomenys DM = 1 dol.)
paimti iš “Frankfurtel Illust-

1. fkg. duonos ........................... ,26c ,20c .16c .25c
1 svaras sviesto....................... ,40c .98c .65c .90

10 svarų bulvių......................... '$1.05 .65e .41c ,50c
1 litras pieno ........................... .18c .15 .14c .13c
1 svaras pupelių (konserv.). . ,14c 32c .51o .30c
1 svaras makaronu ................ .59c .32c .22c ,25c
1 .svaras cukraus ................... ,10c .21 .11c .15c
1 vyr. kostiumas ................... $25.00 50.00 72.00 38.00
1 moteriškas paltas .............. $40.00 57.00 41.00 27.50
1 pora moteriškų kojinių .... ,41c .98c .62c .710
1 vyriški marškiniai ............... $ 2.50 7,00 5.00 4.94

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkinta, 
kad galima įsigyti puiku mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metu modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją.

VACYS MOTOR SALES
6516 S. W este m Avenue, Bfošcag® 66, III. 

Telef. VVAlbrook 5-5121

Tel. Ofiso 247-1002 Namų PR 8-6060

DR. E. DEUKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Aveaųe
(Prie California Avė^)

Rez. GI 8-0873

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ilgos

2454 West 71st Street 
(71-oa ir Campbell Avė, kampas) 

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

1 Atostogose iki birželio 24 d.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vidaus ir valkų ilgos
2737 West 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 Iki 2:30 vai. p? .p 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus

Tel. ofiso Ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nriima. nagai ausitarima

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKI U IR VAIKŲ UGI
MED^^Sng ■ 

,Flrm<
nuo- (, vai* 1 ^al. p. p^ir ndo 

,6 v. -- 8 vąf, vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. rytė i-- 1 vai. p šeštad. 11 

v.tįh lyto iki 8 vai p. p. ’
Ofice tel. RE' 7-1168

— V^Aįbrooi 5-3765

DR. MARSU UNAF
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

3317 7ist Street
BjEsnloęk 6-S545 

(OJUSO m REZ.)
VA.LANDOS PA.GĄL SnąiTA.RIM*

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E, N0ERSTER 
CHIRURGAS 

2858 West 63rd St.
Tel. PK 8-7773

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

Ofiso HE 1-1818, Rez. PR 8-9801

DR, J, MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS ¥. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5436 S<;. Kedzie Avenae 
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR, JULIA MONSTAVlilŪi
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
M748 S. BSicMgan, Cfeipago 28, Hl 

Telef. offiso; PUllman 5-8768 
Namų: BEverly 8-3946 

PriSm. vai.: k^adteh 6-9 v. v., šeSt 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

3656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. Iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8;
fiešt. nuo 1 Iki 4 vai
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

Tel. ofisų KE 7-8818, VI 2-1484

DR, ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p, p. ir 6-8
p. p- šešt. 16-12 va,l.

Ofisas 8259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. Ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta

DR, A. JENKINS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

3844 Wfst 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 7— 4 p. p. ir 6

iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RADKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 Iki S vai, vak. 
Trsč, ir aakmad. tik auaitarufl,

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

Adresas: 4255 W. 63d. St. 
Ofiso tel. RElianee 5-4410 ’ 

Rez. tel. GRovęhill 6-06)SL;,į
Valandos: 1-3 p. m. Ir _6-8' p. m.

Penkt. tik 1—8 p. m. 
Trečiad. Ir čežtad, pagal aptart).

Ofiso telef. CLiffside 4-2896, < 
Rezid. telef. VVAlbrook ‘5-2~-~

BR. P, STRIMAITI^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4644 Š. Ashland Avė.' ;
Bendra praktika ir specialiai: 

„ chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 
.6—8 vai. vak. Trečiadieniais iri ai

iiiL
DR. ¥YT. TAURAS

„JiLDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOffRaS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR fi-55 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treti, 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir huo B , įkf 
v. v. šešt. 2-—4 v. popiet ir ki 
laiku — pagal susitarimą. Iii :

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI

DR. ¥. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street ' 
Priima ligonis pagal siisitairimijy*

DS1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-212S nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštai.

,i Telefonas — GRovehiU 6-2823

DR, A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGiįS 

2524 West 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTER 

LIGOS
balandos: nuo 1-4 ir 6-8 val. vai 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
 Trečiadieniais uždaryta,"1

Tel. PRospect 6-9400'5
DR, ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS) '.u- 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

8248 Sonth Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; fS-3.- 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekų 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

urrTel. ofiso PR 6-8446, rez. RE 4-^15

DR. F. e. WINSK«IUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2429 W. Marųnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 Iki 8 v. i 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutĄrŪt

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street , ,
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6631 

Rez. 6600 So. Artesian A vende •
Vai.: 11 v. ryto iki S v. p.p., ę-’įį v.t

DR. STASYS ŽMUIDZIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidua 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien,1 1

t-A_.
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Komunizmo tiesa —

NORAS UŽVALDYTI PASAULĮ
Žmogus yra visa prigimtimi 

palinkęs ieškoti tiesos. Kal
bančiojo žodžiuose norime at
rasti jo mintį. Bet šiuo laiku, 
skaitydami diplomatų pareiš
kimus ir klausydamiesi kalbų, 
pradedame rimtai klausti, kas 
yra jų kalboje tiesa ir kas 
melas. Visi komunistų diplo
matai tais pačiais žodžiais 
vieną kartą tą patį dalyką 
neigia, o kitą kartą teigia. 
Kasgi pagaliau yra tiesa, — 
šiandien klausia komunistinia
me režime gyvenąs žmogus.

* * *

Mes sakome, kad teisingai 
žmogus kalba, kai yra mums 
aišku, jog jo kalba atitinka 
tikrovės įvykiams. Išvados 
yra teisingos, jeigu jos seka 
logiškai iš daromų prielaidų.

Šitos sampratos nepripažįs
ta komunistai. Leninas yra 
pasakęs, kad nėra abstrak
čios tiesos, esanti tik konkre
ti tiesa. Jo supratimu, tiesa 
eina drauge su naudingumu. 
Visi komunistiniai tvirtinimai 
reikia ginti ne dėl to, kad jie 
yra teisingi pagal proto dės
nius, bet dėl to, kad jie komu
nizmui naudingi klasių kovoje.

Komunistai užtat vartoja 
apgaulę ir gudrybes, kai rei
kia suderinti padarytus paža
dus ir pareiškimus su prieš
taraujančiais gyvenimo įvy
kiais. Jiems tiesa yra tai, ką 
partijos vadai įsako tikėti, ne
žiūrint, kad pirma reikėjo vi
sai priešingai tikėti ir kalbėti.

Komunistų betgi pagrindi
nė doktrina nesikeičia. Lenino 
ir Stalino suformuluotas moks 
las yra ir dabar tas pats: jie 
siekia, neatsižvelgdami kokio
mis priemonėmis, blogomis ar 
geromis, paimti į savo rankas 
politinę jėgą visame pasauly
je. Todėl jie veržiasi į visus 
postus ir visur su tikslu lik
viduoti savo oponentą ir pa
naikinti visas žmogaus laisves: 
politinę, ekonominę, intelek
tualinę, religinę ir asmeninę.

Po tokio sunaikinimo komu
nistinės tiesos šviesoje turi 
pasirodyti partijos rinktiniai 
žmonės, kurie visiems žmo
nėms uždės žiauriausios dik
tatūros jungą. Todėl laisvasis 
pasaulis turi nežinoti apie tik
ruosius komunizmo tikslus ir 
tikruosius jų siekimo būdus.

Laisvojo pasaulio apgaudi
nėjimų ir suvedžiojimų ge
riausiai tarnauja kalba. Todėl 
galime suprasti, kodėl komu
nizme yra išvystyta tokia ne
paprasta propaganda. Ir tos 
propagandos žodžiai visai ne
atstoja mūsų žodžių, kurie iš
reiškia vidinę mintį, prisitai
kančią tikrovei ir bendrai gy
venimo įvykiams.

# * *
Niekur taip aiškiai nėra ryš-

kus skirtumas ir prieštaravi
mas komunistų kalbos laisvo
jo pasaulio kalbai, kaip karo 
teorijoje. Beveik visiems ame
rikiečiams ir bendrai laisvam 
žmogui karas yra paskutinė 
baisioji išeitis, kurios reikia 
vengti, nebent be karo ateis 
visai tautai vergija.

Marksas tvirtino, kad kiek
vieno visuomeninio persitvar
kymo išvakarėse socialinių 
mokslų paskutinis žodis yra 
karas. Leninas skelbė savo 
teoriją, kad didieji istorijos 
klausimai yra išrišami tik jė
ga ir smurtu. Stalinas 1952 
m. pareiškė, kad, kol gyvas 
yra imperializmas, tol karas 
yra neišvengiamas. Imperializ
mas jo lūpose reiškė Jungti
nes Amerikos Valstybes. Tai
gi, komunizmo mintimi. Jungt. 
Amerikos Valst. turi būti su
naikintos. Tą patį skelbia ir 
Mao Tse-tung. Jis sako, kad 
tik karas yra visagalis, ir vi
sos problemos yra išrišamos 
tik karu.

Tai ką gi turi mintyje ko
munistai, ypač Chruščiovas, 
kai jis smerkia karus ir neva 
ieško taikos ? Komunistai 
smerkia tik tuos karus, kurie 
neveda į komunizmo pergalę. 
Jie remia ir kursto “išlaisvi
nimo ir komunistų revoliuci
nius karus”. Bet, kur komu
nistai “išlaisvina”, ten įveda
ma didžiausia nelaisvė ir bai
siausia vergija. Komunistų 
supratimu, Jungtinės Ameri
kos Valstybės kovotų neteisin
gai, jeigu jos gintųsi užpul
tos. Komunizmo “taika” yra 
nieko daugiau, kaip tik kvie
timas nesipriešinti Sovietų ag
resijai.

Koegzistencija, apie kurią 
tiek daug šiame krašte kalbė
ta ir kuri naivių žmonių buvo 
kartais propaguojama, komu
nistų mintimi, visai nereiškia 
leisti sau ir duoti laisvę kitam 
gyventi. Koegzistencija komu
nistų propagandos ir politinės 
veiklos žodyne reiškia palaido
ti Jungtinių Amerikos Valsty
bių laisvę, kaip yra grasinęs 
Chruščiovas.

Chruščiovas skelbia, kad 
ieško taikos, o laisvojo pasau
lio žmogui graso ginklais. Jis 
sako, kad pasaulinis karas 
vestų į nesuvokiamą pasaulio 
sunaikinimą. Panaudojimas 
atominių ir vandenilių ginklų, 
balistinių raketų visą žmoniją 
privestų prie didžiausios ne
laimės. Chruščiovo mintimi, 
pasauliui visais atžvilgiais išei
na geriau, jeigu jis nesiprie
šins Sovietų agresijai.

Komunizmo tiesa ir taika 
nieko jiems daugiau nereiškia, 
kaip tik paties komunizmo 
pergalę visame pasaulyje, ne
šant vergiją laisvajam žmo
gui. V. Rim.

Katalikų pasauly

“SUSTABDYKIT ŽUDYMUS”
Šeši Prancūzijos kardinolai 

bendru raštu kreipėsi į prancū
zus, kad būtų sustabdyti tie 
“nesuskaitomi žudymai Alžiri
joje”, kurie nesiderina su krikš 
čionybe. Kardinolų laiškas skir 
tas skaityti visose Prancūzijos 
bažnyčiose.

TELEVIZIJOS SIŲSTUVAS 
APAŠTALAVIMUI

Pasionistai, sėkmingai plečią 
apaštalavimą radijo ir televizi
jos priemonėmis, pasiryžo West1 
Springfielde, Mass., pastatyti 
rūmus, kuriuose bus įkurtos ra
dijo ir televizijos siunčiamosios 
stotys.

PAGERBĖ DU RAŠYTOJU

Prancūzų akademija savo pre I 
mijas už poeziją ir literatūrą 
paskyrė dviems katalikams ra
šytojams: poetei Marie Noel 
(jos tikroji pavardė Rouget) ir 
beletristui Luc Estang, buvu-1 
•šiam literatūros skyriaus redakį

toriui “La Croix” dienraštyje, 
o dabar — “Figaro Litteraire” 
bendradarbiui.

700,000 INDŲ SUSIDOMĖJO 
KATALIKYBE

Daugiau kaip 700,000 indų 
paprašė paštu jiems atsiųsti in
formacijų kursą apie kataliky
bę. Be to — buvo išsiuntinėta 
daugiau kaip 22,000 katalikų 
brošiūrų, kurių indai paprašė, 
atsiliepdami į pasiūlymus skel
bimuose.

KATALIKŲ MOKYKLOSE
Michigano valstybėje katali

kų pradžios ir aukštesniąsias 
mokyklas lanko 292,254 auklė-' 
tiniai, o katalikų kolegijas ir 
universitetus toje valstybėje lan 
ko 17,855 studentai. Apskai
čiuojama ,kad tuo būdu jie vals 
tybės iždui per metus sutaupo 
$150,000,000.

ZAKRISTIJONŲ
SUVAŽIAVIMAS

Romoje rūgs. 4-7 d. šaukia 
savo kongresą Europos zakris

tijonų sąjunga. Jį globoja Vie- 
Įnos kardinolas Koenig.

DAUG GALVŲ - VIENA LINIJA
Komunizmas nepajėgia išlaikyti linijos

Komunistiniu save besivadi
nąs pasaulis susideda iš 11 vals
tybių ir 83 partijų, šūkio “Viso 
pasaulio proletarai, vienykitės” 
teorija čia, tartum, reikalauja 
vienos ideologinės galvos, kurią 
Marksas numatė internaciona
le, o Leninas profesionalų revo
liucionierių “demokratinio cent
ralizmo” komitete. Mintis, sa
kė, turi vesti kumštį, teorija — 
praktiką. Pramoningai labiau 
prasisiekusiuose Vakaruose, pa 
saulinės revoliucijos nesulauk
dami, rusai prieš teoriją prie 
Stalino ėmė “socializmą kurti 
viename (savo) krašte” ir prie
varta užkorė kitoms partijoms 
ideologijos ir valdymo galvą. 
Kaip arabams tėra vienas Die
vas (Alachas) ir vienas prana
šas (Magometas), taip komuniz 
mo pasauliui, girdi, viena ideo
loginės išminties ir vadovavimo 
galva — Maskva — ir vienas 
valdytojas — komunistų parti
ja, diktatoriaus Stalino asmens 
kulto priemonėmis valdoma.

Politinės sistemos ilgai 
neišsilaiko

Žmonijos istorijoje dideli vie
nos idėjos saistomi politiniai su
sibūrimai ,paprastai, ilgam vie
ningumo neišlaikydavo, nes žmo 
gus su žmogumi vis dėl ko nors 
vienas su kitu kovoja ir rungia
si. Taip vadinama dvarponiška 
(feodalinė) Europa, kaip žino
me, nepaisant, kad buvo kata
likiška, suskilo savitomis kuni
gaikštystėmis ir monarchijo
mis,, kurios savitarpyje rungė
si dėl galios, valdymo, žemių, 
vardo ir dvarų. O vadinamam 
“buržuazijos” tarpsny tautinės 
valstybės kovojo dėl kolonijų, 
dėl tautinių interesų, rinkų, tau 
tos apsijungimo ir laisvės.

Todėl būtų iš tikrųjų nuosta
bu, jei komunizmo uola prieš 
žmonijos istorijos patirtį būtų 
nesuskaldoma uola. Jau prie 
Stalino išsiskyrė Jugoslavija. 
Dabar vyksta stiprus rusų su 
kinais ginčas, dangstomas nesu
tarimu, kaip sugyventi su kapi
talistiniu pasauliu, ar sprendi
mu, kuri pusė “gryniau” mark
sizmo principų prisilaikanti. So- 
vietijos politinio gyvenimo ste
bėtojas Richardas Loewentha- 
lis savo straipsnį Foreign Af- 
fairs žurnale (bal. 1961) ir už
vardino The End of the Mono- 
lith (Uolos galas).

VYT. SIR VYDAS

Monolito vieton jau 1956 me
tais italų komunistų vadas Tog- 
liatti pasikalbėjime su žurnalo 
Nuovi Argomenti redakcija kė
lė “policentrizmą”, kurį lietuviš 
kai būtų galima pavadinti 
“dauggalvyste”. šitoks komuniz 
mo proletarinės vienybės skal
dymas nepatiko prancūzų ko
munistams, bet Togliatti po 22 
rusų partijos kongreso 1961 m. 
mintį vėl pakartojo (Unitą, lie
pos 11) ir pridūrė, kad komu
nizmui visuose pasaulio užkam
piuose išplisti kito kelio be “vie 
nos galvos” ir nėra: policentriz- 
mas būtinas. Vengras Szanto, 
komunizmo ideologinį nevienin- 

1 gumą siekdamas pridengti, pir
šo pažiūrą, kad rusų partija rau 
dona jame pasaulyje jau nebe 
valdančioji, bet tik vadovaujan
ti. Daugelio kitataučių partijų 
vadų pareiškimais atsiremda
ma, Maskvos Pravda (vasario 

■ 22, 1962) teigė, kad Sovietija 
i tebeskaitoma raudonojo pasau
lio centru, bet vienos kurios 
partijos pareiškimas, girdi, ne
būtinai privalomas visoms ki
toms.

Ideologinis komunizmo 
susiskaldymas

Tokiu būdu, kaip Londone ei
nančio Sovietijos ir Rytų Euro
pos studijų žurnalo Survey re
daktorius Walter Z. Laųuer sa
ko: “Raudonos uolos vadai ne
labai tenori pripažinti jų pa
saulyje įvykusio fakto — ide
ologinio susiskaldymo, pasireiš- 
kusio polieentrizmu, kur yra 
didesnės ir keletas mažesnių 
galvų. Ar galvos susikalbės ir 
sudarys kitokio pavidalo, negu 
buvęs kompromisinis kominter- 
nas, pairusią vienybę?”

Kas policentrizmą skatina? 
Priežasčių, be abejo, yra įvai
rių. Vienos geriau matomos, ki
tos ne. Seniau mūsų socialistų 
spaudoje būdavo didžiuojama
si: “Kas man lietuvybė? Aš dar 
bininkas; kur kepurę pakabi
nu, ten mano tėvynė”. Tačiau 
gryno marksizmo proletarinę 
teoriją gyvenimas visur praskie 
dė, — ne tik Rytų Europoje, 
bet ypač Azijoje ir atbundančio
je Afrikoje. Policentrizmą ska
tina pasipriešinimas totalitari
niam slėgimui, tautiniai skirtu
mai, ekonominio išsivystymo ne 
lygybė ir atsilikimas, kultūri
nis aukštis, įsigyvenusios pašau

lėžiūros. Komunistai pradeda su 
■ prasti, kad skirtingus kelius į 
j socializmą skatina ne niekšai 
I revizijonistai, bet pats gyveni- 
; mas, kuris visas teorijas pasve- 
: ria.

Kuria kryptimi pasuks 
komunizmas?

Kaip toli dauggalvyste ko
munizmo pasaulį nuves, sunku 
pasakyti. Policentrizme prasiki
ša kitas įdomus dalykas: greta 
pasireiškusių skirtumų tarptau
tinėse platybėse, ima atsirasti 
frakcijų partijų viduje, kaip 
“naujieji stalininkai”, “chruščio 
viniai revizijonistai”, Lenkijoj 
“žmoniški socialistai”, Egipte 
“arabiškas socializmas”, Kubo-
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Akcijoms smunkant —

naujo laikotarpio išvakares

Europa nori aiškesnės politikos

TADAS MICKUS, Los Angeles

Beveik visus Amerikos eko
nomistus smarkiai sukrėtusi bir 
žos krizė įdomi tuo, kad jos prie 
žasčių reikia greičiausiai ieško
ti ne ūkiniuose barometruose, 
o būsimo Europos milžino kon
kurencijoje ir jos būtinų pasi
keitimų bei reformų išdavoje.

Pokario laikotarpis baigiasi

Viena yra visiems aišku, kad 
tas garsusis kivirčas tarp prez. 
Kennedy ir U. S. Steel buvo tik 
gera priekabė iššaukti jau se-

vitą politiką ir “Europos’’ 
vokos akcentavimą.

są-

je “kastrizmas”. Ar čia pra-1 niai besikaupiančią reakciją.
džia mums labiau suprantamų 
“liberalų” ir “konservatorių”, 
ne visai aišku.

New Yorke einąs The New 
Leader žurnalas mano, kad ru
sai ir kinai nei galutinai išsi
skirs, nei nuoširdžiai susitars, 
tik šiaip taip sulipdys “tarptau 
tinę vienybę”. Visai išsiskirti 
neleis tų šalių valstybiniai-tau- 
tiniai interesai. Bet komunizmo 
pasaulis šiandien tiek pat ne
vieningas ir linkęs byrėti, kiek 
kiti žmonijos pasauliai — ka
pitalistinis, demokratinis, bal
tųjų, juodųjų, arabų, vyrų, mo
terų (na, ir lietuvių).

Tarptautinis policentrizmas ir 
vidujinis revizionizmas mūsų 
tautos laisvei didelių prošvais- 

1 čių, rodos, neneša, nes ir nau
jieji stalininkai ir chruščiovi-

Pokario auksinis laikotarpis, 
kada Amerika buvo beveik viso 
pasaulio prekių aprūpintoja, ne 
atšaukiamai baigėsi. Stipri Vo
kietijos ir Japonijos pramonė, 
moderniškai atstatyta po II pas. 
karo, pradėjo skverbtis į Ame
rikos užsienio rinkas, kurias 
pastaroji buvo per karą pasi
savinusi.

Iki šiol vis buvo raminamasi,

Europiečiai prieš Angliją,
Amerikos švelnus, bet smar

kėjantis spaudimas pastarie
siems priimti Angliją su viso
kiomis privilegijomis iššaukia 
kaip tik priešingus rezultatus.

Kiekvienam yra aišku, kad 
Anglija ištisus šimtmečius fab
rikavo kivirčus Europoje, tuo 
siekdama politinės bei prekybi
nės naudos.

Dabar Anglijai buvo pasaky
ta: arba imperija ir kas iš jos 
dar liko, arba lygiateisis daly
vavimas Europos ateityje.

Valstybės sekretoriaus aro
gantiškas elgesys su vokiečių 
ambasadoriumi dr. Grewe už- 
pykdė net ir kantrųjį Adenau- 
erį kaip tik tuo momentu, .kai 
prancūzams reikėjo jo para
mos.

Adenaueris iš viso įtaria Ken 
nedy esant didelėje lenkų įta-

kad visas Vakarų pasaulis Šiau koje prezidentienės sesers Rad- 
rės Atlanto unijos rėmuose iš
spręs kylančias ekonomines pro 
blemas, nesukeliant ekonominių 
konvulsijų. Gen. de Gaulle ir 
kancleris Adenaueris savo pas-

ziwilli dėka. Prezidento neseni 
komentarai apie pripažinimą O- 
derio- Neissės linijos Rytų Vo
kietijai tą įtarimą dar sustip
rino.

kutiniais veiksmais ir pabrėži- - Anglijos pozicija atrodo to-
mais apie nepriklausomumą nuo 
anglosaksų įtakos, atrodo, pa
darė “brūkšnį per sąskaitą”, 
pavartojant garsų vokiečių po

niai revizijonistai juk nemano j šakį. Netrūksta Amerikos spau 
išsižadėti okupuotas tautas ru-! doje puolimų prieš Vokietiją ir 
sinti, silpninti ir “tarptautinti”. | Prancūziją dėl jų noro vesti sa

Trijų lėktuvų linijų inžinierių unijos atstovai darbo departamente 
’Washingtone. Iš k. j d. unijos pareigūnai O’Brien, Brown ir 
Schwartz. Dešinėje TWA atstovas Suskiewich. Norima išvengti 
inžinierių streiko. (UPI)

kia, kad jai teks priimti bet 
kokias sąlygas, tačiau, būdama 
gera politikė, prašo savo stip
raus pusbrolio JAV, kad pasuk
tų ranką tiems dviems nenaudė 
liams.

Tačiau vokiečių ir prancūzų 
nusistatymas buvo prieš kiek 

1 laiko gerai išreikštas vieno prari 
cūzų politiko: “Mes atsisako
me turėti vien tik pasirinkimą 
žūti atomo debesyje arba pralai 
mėti net nekariavę”. Šis komen
taras vaizdžiai parodo ,kokią 
nuomonę Europa turi apie šio 
krašto vadovavimą Vakarų pa
sauliui.

JUNGIASI LAIKRAŠČIAI
Londone nuo 1859 metų lei

džiamas “The Catholic Times” 
susijungė su kitu katalikų laik
raščiu — “The Universe”. An
glijoje taipgi , eina plačiai skai
tomas katalikų savaitraštis 
“The Catholic Herald”.

VYTAUTAS VOLERTAS S■■

UPĖ TEKA VINGIAIS I
■■■

ROMANAS

Tomo nebuvo namuose ir ji galėjo kamantinėti 
Juliją tiek, kiek patiko. Kai viską išsiklausinėjo, kai 
ištraukė net ir smulkmenas, dar kokį pusvalandį 
sėdėjo ir čiulbėjo, meiliausius žodžius sakydama, taip 
girdama Juliją ir kiekvieną daiktelį jų namuose, kad 
ši tik klausėsi ir stebėjosi, kaip galima tiek daug 
pagyrų iš karto pripasakoti. Net ir atsisveikinusi, net 
ir per duris išėjusi dar suokė, kaip lakštingala pagrio
vyje, laimingai vaikus išperėjusi, o tada nuskrido, nu
čiužėjo laiptais žemyn, nepamiršdama apačioje atsi
sukti ir žaviai ranka pamojuoti.

Gal už savaitės ar dviejų Jasaičiai gavo dailų 
laiškelį, įmantriai neregėto grožio popieryje išraižytą, 
kuriuo Ermolovaitė, ta miklioji baleto šokėja, juos 
kvietė sekmadienio kavutei. Tomas pradžioje raukėsi 
ir stenėjo, gailėdamas laiko. Tačiau atsisakymui prie
žasties neišgalvojo, gi ir nauja eilutė iš siuvėjų buvo 
namo parkeliavusi, už tai išdrįso ir išėjo.

Pas Ermolovaitę visas butas panešėjo į minkštą 
lovą. Kojos skendo iki kulnų marguose kilimuose, jog 
net baimė ėmė nuo tylos, žingsnį žengus, pasieniai ny
ko už sofų, apkrautų visokiausių formų pagalvėmis, 
langų nesimatė už rangytų storų užuolaidų, nudribu
sių iki pat žemės. O visa kita — vienas stiklo žibėji
mas, raibuliavimas akyse ir širdies apsvaigimas nuo 
grožio ir margumo.

Žmonių prisirinko ne mažai. Atėjo kažkoks užsie
ninės prekybos atstovas, vokiška pavarde, iš Pietų 
vaisius importuojąs, buvo čia gydytojas su žmona,

tikras aristokratas smailia barzdele ir žilais plaukais, 
per duris šiaip taip įsispraudė raudono veido storas 
policijos vadas, — kiekvienas iš to pačio didžiojo mū
ro, kurio šešėlis dažnai dusindavo visą kiemą. O vė
liausiai įsiveržė būrelis teatro žmonių, linksmų ir 
triukšmingų, kaip vėjas laukuose, jog jų juoko nepa
jėgė net visi kambario minkštumai užslopinti. Nusėdo 
sofas ir kėdes, kiti ant kilimo tiesiai grindyse susi
rangė, o keletui teko net sienų atsiremti ir pastovėti.

Gėrė kavą, tirštą ir juodą, kaip durpinės vandenį, 
kurią Ermolovaitė pilstė į paauksuotus puodelius, plo
nus lyg stiklas ir labai lengvučius, ją saldinosi tokiu 
gaivinančiu spalvotu skystimu iš mažų sidabrinių in
delių, kad net pirštais buvo sunku suimti. Nurijus vi
duje darydavosi karšta, galvon iš kažkur atkildavo 
ūžesys, ir girdėjosi, kaip į žandus kraujas plaukia.

Kol dar nebuvo pasirodęs būrelis iš teatro, poli
cijos vadas kalbino Jasaitį:

— Girdėjau, kad tamsta ekonomistas. Pinigų, 
tur būt, krūvas turite. Bankininkas būsite?

— Kur čia! Tarnautojas.
— Tai kas, po velniais, tas ekonomijos mokslas, 

jei reikia tarnauti? Va kur ekonomistas! Ponas Gla- 
zeris. Aukse maudosi.

Prekybininkas nusišypsojo ir linktelėjo laimingai, 
rodosi, patvirtindamas, kad vadas apie aukso vonias 
sako teisybę.

— Ekonomija, mano supratimu, yra pinigas. Jei 
nėra pinigų, biesais tokią ekonomiją!

Tomas net krūptelėjo, nesumojęs, ką atsakyti, 
bet jį išgelbėjo pasirodę teatralai, o tada atėjo kava 
ir visi kiti priedai. Įsilinksminti daug laiko nereikėjo, 
ir Ermolovaitės teatro draugai greitai ėmė deklamuo
ti, skėsčioti rankomis, o vienas net prieš Juliją at
siklaupė ir ariją užtraukė. Policijos vadas taip pat 
atsigavo ir, ano artisto padrąsintas, krito prieš Er
molovaitę ir uždainavo. Svečiai plyšo juokais, o po 
šio įvykio viskas taip susimaišė, jog liko tik ūžesys 
ir triukšmas, lyg didelėje rinkoje pačiame vidurdie
nyje.

Jasaičiai čia vėlėsi dar gana ilgai, nes buvo įdo
mu pasižiūrėti ir artimiau susipažinti su jiems ma
žai žinomo pasaulio žmonėmis. Tokio bičiuliškumo, 
kuriuo naudojosi iš pirmą kartą sutiktų asmenų, ne
sitikėjo. Kiekvienas juos kalbino, kaip senus pažįsta
mus, o policijos vadas, jau net pamėlynavęs iš raudo
numo, Tomą prispaudė prie sienos ir karštai dėstė:

— Bravo, bravo! Nors ir be pinigų, bet ekono
mistas. Mums reikia idealistų, reikia įvairių sričių 
žinovų. Idealas kraštą stato ant kojų, viskas kyla, 
kaip ant mielių. Ar aš policijoj skursčiau, jei ne ša
lies interesai? Nusipirkčiau kur malūną, po velniais, 
lentpjūvę dar kartu ir vartyčiausi, kaip inkstas tau
kuose! Nei rūpesčio, nei vargo. Bet tvarkos krašte rei
kia, dėl šitos tvarkos... teisybę sakant, dar neužten
ka... — ir jis nebaigė, nes pro šalį skubėjo šeimininkė 
su kava, tad griebė ją per liemenį ir nusivėlė tolyn.

Jasaičiai namo grįžo patenkinti, tik ilgai nega
lėjo nūspręsti, ar tinkamai mokėjo dėkoti Ermolo- 
vaitei, nes ta atsisveikindama primygtinai klausė:

— Kaip viskas patiko? Kaip mano kava ir sve
čiai?

Dar nepraėjo savaitė, dar jie vis pasikeisdavo 
įspūdžiais apie aną pobūvį, o čia vėl naujas įvykis 
iškilo. Ir tai ne paprastas įvykis, o tikra nelaimė, nes 
Jonuškos vienintelis sūnus gulėjo ligoninėje taip ap
raišiotas, kad net akių nesimatė. Vaikas, aišku, pats 
bėdą užsitraukė. Susidėjęs su būriu kitų paauglių, 
pasidirbdino bombą, visi kaip žiurkės sulindo sandė- 

■ liukan ir rengėsi ją išsprogdinti. Bomba, žinoma, spro
go, bet, matyt, anksčiau, negu šie inžinieriai buvo ap
skaičiavę, ir nuplikino keliems jaunuoliams veidus. 
Jonuškiukui, kaip vadui, teko daugiausia. Kaimynai 
nuvedė namo apakusį ir apanglėjusį, jog motina net 
apalpo iš širdies skausmo. Taigi, vaikas gulėjo ligo
ninėje, tėvai kraustėsi iš proto, o Jasaičiai ramino 
juos.

IBus daugiau!
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PIETŲ AMERIKOJE
(Atkelta iš 1 psl.)

I
Haiti — siaučia teroras, ku- | 

rį Prąncois Duvalier režimas j 
yra nukreipęs prieš savo poli
tinius priešus. Tai neturtingiau
sias Pietų Amerikos kraštas ir 
kas nors jame turės įvykti, tik 
dabar sunku pramatyti — kas.

Venesuelos prezidentas Ro
mulo Betaneourt yra Castro — 
komunistų taikinys Nr. 1, ir jie 
čia vykdo prievartos ir kruvi
no teroro veiksmus. Jau kai kur 
pasirodo partizaninis veikimas, i 
Apie sostinę ir kituose miestuo-i 
se pasitaiko sabotažo veiksmų. ;

Kolumbijoje — banditiškas 
politinių nužudymų skaičius, 
maždaug po 250 asmenų mėne
syje drumsčia šiame krašte 
šiaip jau ramų gyvenimą. Cast
ro — komunistai čia nėra įta
kingi. Neseniai sklandžiai pra
ėjo prezidento rinkimai. Išrink
tas konservatyviųjų G. L. Va- 
lencia; yra duomenų spėti, kad' 
Kolumbija, palyginti, ramiai 
tęs toliau savo socialinį pro
gresą.

Ekvadoriuje — ramu. Kraš
tą valdo kariškiai. Prezidentas 
C. J. Arosemena valdo tik iš 
vardo. Nepribrendusi Castro — 
komunistų partizanų akcija bu
vo greit likviduota, bet tai ga
li reikšt ir didesnius neramu- ■ 
mus, jeigu laiku nebus pra-! 
vesta socialinių ir ūkinių re-' 
formų.

Peru valstybėje reiškiasi šio
kie tokie bežemių maištai, po
litinės prievartos veiksmai, 
ypač reiškėsi prieš prezidento 
ir parlamento rinkimus, įvyku
sius birž. 10 d. Peru gal labiau 
už kitus P. Amerikos kraštus 
yra pribrendusi socialinėms ir 
ūkinėms reformoms.

Čilėje plačiau reiškiasi ūki
niai ir socialiniai neramumai. 
Dešinieji priešinasi Progresui 
Sąjungos reformoms. Yra pa
vojus, kad komunistų remia

mas liaudies frontas gali rinki
mų keliu įeiti į valdžią.

Bolivijoje — valstiečių ir ka
syklų darbininkų padėtis sun
ki. Kraštas — kaip paruošto 
parako statinė. Gali bet kas 
ten įvykti, ir greičiausiai įvyks.

Paragvajuje — karinė dikta
tūra yra pasiekusi priverstinos 
ramybės; nepramatoma, kad 
ten greit padėtis pasikeistų.

Argentinoje — nepaisant pas 
kųtinių savaičių politinės kri
zės, netikėtai ramu. Kariškiai 
krašto kontrolę turi savo ran
kose. Nenumatoma kokių triukš 
mingų sukilimų. Argentiniečiai 
dabar gana indiferentiški įvy
kiams, bet vargu, ar tai ilgai 
ištvers.

Urugvajuje — ramu, kaip vi
sados.

Brazilijoje — netrūksta po
litinių, ūkinių, socialinių nera
mumų; kartais pasitaiko komu
nistų vadovaujamų bežemių su

kilimai šiaurėje. Daug kas pa
reis nuo politinio pastovumo. 
Apskritai, brazilai įstengia eiti 
pažangos keliu ir sunkiose ap
linkybėse; to, galima tikėtis ir 
ateityje.

ĮSIGYKITE DABAR ’

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė. 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St., Chicago 29, DI.
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METAI SU DIEVU

CLASSIFIED AND H ELP W ANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
i Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva 
I radijatoriais šildymas. 2 auto. gara- 
j žas. $12,000.

Gera proga. — Didelis pajamų na- 
' mas. 2 butai — 7 ir 3 kamb., 2 ka- 
l binetinės virtuves. Naujas alyva šild. 
i Apsauga nuo potvynio. Alum. lan
gai. Garažas. $1.6,700.

Biznio mūras prieš parką. 2 mo
dernūs butai. Maisto prekyba apie 
$50,000 metines pajamos. Garažas. 
Už $38,800.

Naujas mūras. 2 modernūs butai 
po 5 kamb. Arti mūsų. Atskiri šil
dymai. Objektas $39,500.

štai 1)4 aukšto niūras. 6 metų. 2
6 kamb. mūras. Dabai modernūs Į putai — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu 

{renginiai, karpetai. Medžio iškaltas šildymai. Alumin. langai. Garažas. 
*.............. ... $32,000.rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600.

Didele rezidencija. 9 kamb. 50 p. 
lotas. Moderni virtuve ir vidaus su
tvarkymas. Alyva šild. Garažas. 
$24,500.

Gage Parke. 3 butai — 6 kamb. ir 
2 po 3 kamb. Prašo $26,000.

Arti Jaunimo Centro. 5 butų mū
ras. Naujas alyva šild. Apie $6,000 
nuomos. $32,200.

Arti 63-čios ir Kedzie. 6 kamb. 
bungalow. Gazu šild. Karpetai. Ga
ražas. $17,450.

8 kamb. bungalow. 1% vonios. 
Gazu šildymas. Garažas. Arti parko. 
$17,800.

Tik $15,700 už 6 kamb. namą. 
Naujas alyvą šildymas. Alumin. lan
gai.

Arti mūsų. Beveik naujas 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Aiu- 
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū
sys. Garažas, 219, S 0 0-

Kaip iš granito muro rezidencija 
ant 43 p. loto. Žavus 7 kamb., 4 
dideli mieg. Karpetai, keramikos 
vonios, čerpių stogas. Dienos kaina.

Namas kaip pasakoj 6 kamb. mur. 
‘ ' ' “ ’ ' " % vonios,

rūsys, virtuve, karpetai,

2-jų butu mur. 5 ir 6 kamb. Gazu 
karštu vand. šildymas. Garažas. Ar
ti 61-os ir Richmond. $28,450.

1)4 aukšto mur. 5 kamb. apačioj 
Į ir 3 kamb. viršuj. Rūsys. Gazu šil- 
j dymas. Arti 64os ir Francisco.
, $.17,500.

5 kamb. mūr. Uždaras porčius.
’ Alyva šildymas. Garažas. Arti 66-os 
(ir Washtenaw. $17,900.
! <> kamb. mūr. octagon. Moderni
zuotas. 1 % vonios. Nauja karštu 
vand. šiluma. Garažas. Arti 63-os ir 
Pulaski. $21,500.

5)4 kamb. mūr. 3 mieg. 2 m. se
numo, 60 p. sklypas. Gazu šildymas. 
Arti 72-os ir Harlem. 16,500.

6 butų mūr. yo 5 kamb. 6 0 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje $59,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (2 
; butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
i vandeniu šildymas. Mūr. garažas. 
I Arti 60-os ir Washtenaw. $49,900.

hctiauiEmiiiiiiiiiiiuiiiiimiiMimiuiiimi
TELEVIZIJAS

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

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. Chicago 32

VALYMAS
KILIMAI. APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tek CLiffside 4-1050
Atostogose birž. 8—24 d. imtinai.

M O V S H G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

Šitokiu pavadinimu neseniai išėjo 
iš spaudos knyga, kurioje lengvu sti
liumi visiems metų sekmadieniais ir 
šventadieniais duodami patrauktos 
pasiskaitymai. Apie šią knygą. kun.
Stasys Yla rašo: “Knyga tenka į ___________
džiaugtis... Ji yra tikra pavyzdžių j namas. Apie" 40 p. lotas 
enciklopedija, vykusiai parinktų iš į Įrengtas 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeities ir 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią 
knygą labai patrauklią. Gyventi 
krikkščioniškai yra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo įvairius co meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti, save tikrinti 
kasdien atnaujinti savo pastangas 
Ši knyga, skaitomą po skyrelį kas
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers kiekvienam, kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui.’’

Knjgos autorius — KUN. DR. J.
CRIJNSKIS. Kaina $2, gaunama 
Drauge.

(BniihisuiiiifaiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiii

MEILE IR LAIME
Šitokiu pavadinimu patraukli 

lupzo Prunskio knyga išėjo iš 
ipaudos. Joje svarstoma vyro ir 
žmonos darnaus sugyvenimo klau
simai, tėvų ir vaikų santykiai, o

Pigiau nerasite, čia pat 4 butų 
niūras. Naujas alyva šildymas, ir sto
gas ir alumin. langai. Garažas. 
$44,400.

Gage Parke. 2 butų mūras. 3 au
to. mūr. garažas. Radijatoriais — 
gazu šild. $20,900.

Naujas 5)4 kamb. niūras. Alumin. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas. 
$19,800.

Prieš parką liuksus įrengtas 5 % 
kamb., 7 metų, mūras. 1% vonios. 
Alum. langai. Garažas. $22,200.

Pajamų mūras. 2 butai — 4 ir 2 
kamb. Alyva šild. Gage Parke. — 
$15,900.

Našle parduoda pigiai. 1)4 aukšto 
mūrą su garažu. Apsauga nuo pot
vynio. 5 ir 3 kamb. butai. $28,400.

Brighton Parke. 4 butai po 5 
kamb. Apie $3,200 nuomos. Atskir. 
šildymai. Kaina $24,000.

Medinis — apkaltas. 3 butai ir 
biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos. 
Ir šiandien vertas daugiau $16,000.

Kitur. 3-ju aukštų mūras. 5 butai po 
4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas 
namas už $15,300.garažas. $26,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. Ilsi Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 1)4 a- — 5 apačioj su 2 

mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
virtuvė ir vonia, garažas, 3 0 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800.

Mūrinis 2x6, po 3 mieg., 3 šild. 
gazu, platus lotas, garažas, 44 ir 
Rockwell, skubiai už $26,S00.

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

Mūrinis visiškai naujas _— 2 butai 
po 3 mieg., angliškas rūsys, įmon
tuotos keptuvės ir virimo plytos, 
karšto vandens šild., 2 atskiri gazo 
pečiai, 2 pilnos vonios kiekvienam 
bute, atskiri įėjimai į kambarius, 
(galimos 4 nuomos), “Termopąne" 
stiklai, daug įvairių priedų, tik 2: 
blokai nuo Marąuette p. bažnyčios ir 
mokyklos. Kaina prieinama.

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

KAIRYS REALTY, 2501 W. 691h ST. HE 6-5151
LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų namas, 

v.w geros rendos. turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp viršuje
rainei — būdo savvbės earantuo- butaa “ *8-000- Labai gera vieta d§1 motel ir NIght Clut>’ nebraneiaj- taipgi duuo savy nes, gar&ntuo į Gausite 13% investavę į pirmus mortgage.
jančios laimę gyvenime. Knyga SU . Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė,
daugybe pavyzdžių, skaitoma leng- p; ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675 
vai, kaip romanas. Turi 248 pusi

Kaina . . $2.
Užsakymus su pinigais siųskite:

D R A U G A 8 
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29, ILLINOIS
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REAL ESTATE

Marąuette Park ant Talman 
Avė., netoli 69th St. parduodamas 
geram stovy 2-jų fletų mūr. na
mas ir 2-jų maš. naujas garažas. 
Dėl apžiūrėjimo šaukite PRospect

D E M E S I O 1

®10%, 20%, 30% pigiau mokėsite! 
s už apdraudą nuo ugnies ir auto-jį 
@ mobilio pas
| FRANK ZAPOLIS

3208 )4 West 95th Street 
S Chicago 42, Illinois
B Tel.: GA. 4-8654 ir GK. 6-4339. į!

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

8-3792.

HELP WANTED -- VYRAI

BENDRAS FABRIKO DARBAS 
POPIERIO FABRIKE

Geras pradinis atlyginimas 
Daug priedų

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

HELP WANTED MOTERYS

A L —T O N Y 
DEGORATING

Ilgametė patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. BIKINIS. GA 5-5867.
A. BURBAI'!': 3-885653.

Į VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS

•MŪŠŲ ■ SPECIALYBE.

PR£QIN PH(ĮTP STUDIO
(I neorporated ) 

EDVARDAS ULES, sav.

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS
%

GKADIASKAS
J. O. TELEVISION CO.

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

REIKALIAGA PRITYRUSI 
“POVPER” MAŠINOS OPERATORE 
siūti sukneles (visą suknelę). Kalba- I 
me lietuviškai.

ANGELAITI BRIDAU MFG.,
317 W. Adams, DE 2-1492

DIXON PUBLIC HOSPITAL
in DIXON, Illinois, has cxcellent 
immcdiate Openings for

NURSE - INSTRUCTOR
D.S. Degrec reąuired. Salary open.

REGISTERED NURSES 
Licensed PRACTICAL NURSES. Ali 
Shifts open. Good Salaries plūs Dif
ferential for Shift Work. ,

MEDICAL TECHNOLOGIST 
Expėriėnced preferred, N.ear - by 
Rooms and Apartments available. 
Libe.ral Personnel Policies. Wire, 
Write, Apply, or Call

D1REGTOR OF NURSES.
Phone for an Appointment

Dixon, Illinois 2841111

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

Medinis bungalotv, 6 kamb. Arti 
mokyklos, švarus ir gražus. $14,900.

Mūrinis ant 86 p. sklypo. Idealu 
1 ar 2 asmenim. $12,900.

Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 
šildymas kiekvienam butui. Mar
ąuette Pk.

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

Turime daug 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 butų: 4 po 4 lr vie

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

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

3. 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 pėdi} 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 VVest 15 Street, Cicero
Tel.: 656-2233, OL 2-8907 

OL 2-9589

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

Sl-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 C5-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19.500.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AV Ė. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639
C 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

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mur. bungalow Mar

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

1 METU 2 BUTU MŪR.
Po 5% kmb. (po tris miegamus). 

Rūsyje dar 3 atskiri kambariai iš- 
nuomuomavimui. Oro vėsinimas. Vi
si įrengimai iš geriausios medžiagos. 
2 šildymo sistemos. Gražiai sutvar
kyta aplinka. $48,000.

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

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

4 ii' 2 kamb.
Mūr. Gage Pk. Alyvos šiluma. Že

mi taksai. $15,500.
5 METU MŪR. BUNGALOVV

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

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 

Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb.

I gražus poilsio kambarys rūsyje 
. $380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

VASARVIETE
I Su baru ir restoranu Beverly ShG 
I res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry 
Į no j metus. Savininkas duos paskolą.

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

Sav. Išeina pensijon lr parduoda 
Delavan Wisc. netoli Bake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. narna Brighton Parke,

$ i M K U S
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-j_ų 
maš. naujas garažas. Dėl apžiūrė
jimo šaukite PRospect 8-3792.

3442 SO. HA.VULTON AVENUE 
Parduodami nauji 2-jų butų, 3

miegamųjų mūriniai namai
Aukštas rūsys apsauga nuo po

tvynio. Gazo šilima. Ąžuolo medis. ! 
Tikras plasteris. Atdaras apžiūrė- į 
jimui sekmadienį nuo 1 iki 6 va
landos. “Builder”. PR 8-7392.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West lįst Street
Te5. VVAIbrook 5-6015

Marą. Park. Mūr. 2x4 garaž. $20,900. 
Gage Park Nauj. mur. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojaiu parduoti, išvyksta iš 
Steito. $16,850.
Turime gerų Pargenu, patikrinkite.

budreckas
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384

Tik $23,300 už 2-jų butų. gerą pa- 
jaimų mūrinį Brighton^ Parke, Mont- 
gornery g-veje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastoge. šildymas karštu vand. 
G.aržižas.

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

Perskaitę "Draugą", duoki
te įį kitiems pasiskaityti.

Platinkite “Draugą”.
CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2301 W. 69th St., Chicago

"vTšimkus
Statybos lr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET

Tel.: PR 8-4268 ir TE 0-5531
_______________________

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

PKOGOS-OPPORTUNITIES

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms

1A—10/20/5 Kaina «•« j-fl 
6 men.period.

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDU AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

IDEAL FOR CAPITAL GAIN 
ILL HEALTH FORCES SALEI 

Estabiished For Many Years 
N,ear Wiseon»in Delis 

DRY CLEANING PETROLEUM 
PLANT

On Main Street and heart of Vaca- 
tion land. Good going yr. round 
business. Boolks show excellent pro- 
fits and terrific potential of inereas- 
cd business. Deal dircct with owner, 
low rentai and overhead. Ašking 
$18,000 or best offer. Get your mo- 
ney back in va couple of years and 
earn excellent living. Terms.

MAUSTON DRESS CLUB 
Mauston, Wis. VI 3-6371

Bungalow — 7 kamb., didelis 
sklypas. Gazu karštu vand. apšild. 
Garažas. Arti mokyklų ir krautu
vių. Sav. išvyksta iš miesto. 6344 
S. Talman Avė. REpublic 7-3145.

iy2 aukšto medinis Gage Parke. 5 
ir 3 kamb. butai (3 mieg. 1-me 
aukšte), platus sklypas, pilnas rū
sys, centr. šild. $14,000 HE 6-1517.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
sekmad. nuo 12:30 iki 4:30 vai. 6 
kamb. mūr. bungalow su pajamom.
7207 South Rockvvell Street.

PARDUODAMI 2 biznio lotai, pi
giai. 8247-49 Stony Island Avė., 
Tel. YArds 7-2557.

CICERO. $6,000 pajamų. Room- 
ing house arti AVestern Electric. 
9 atskiri kam., 2 kamb. ir 6 kamb. 
$29,900; įmokėti $9,000. SVOBO- 
DA, 6013 Cermak Road, Cicero. 
BIshop 2-2162.

STA N KUS 
CONSTRUCTION G0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame 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 gaira.ntuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

4 M CONTRACTORS

%

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti aut investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AUltnC. PIRM- ir KETV............................... 9 V. r. iki 8 p.
BHLMnULUda ANTRAD. ir PENKT. ........ 9 v. r. iki 5 p. ,.

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

D.

p.
P-

Statome gyvenamus, namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construcfion Co,
2523 W. 69th St. PR 8-3792

HOLLYWOOD LELAND HOSPITAL
IN HOLLYWOOD, CALIFORNIA, 6234 LELAND WAY 

HAS ENCELLENT IMMEDIATE OPENINGS FOR 

* Registad Nurses ★ Charge Nurses
Openings on all shifts. These are full time positions in fully 
eąuipped 81 bed hospital, now expending to 100 beda. Excellent 

personnel policy, good salaries plūs differential for shifts. 
Work in a friendly community, nearby rooms and 

apartments available.
Write or apply direct to:

Director of Nurses, Hollyivood 2-0941 (call before 5 p. m.)

ŠILDYMAS
A. Stančianskag instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir garantuotai 
įrengia naujus, perstato senu* 
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 Ave^ 
Chicago t, HL 
Tel. VI 7-S441

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

CONSTRUCTION CO.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatau

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NBA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSTT

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



CHICAGAI125 METAI

Pulk. Reilly apie sumanius lietuvius ir gražias lietuvaites

Šiemet Chicagos miestas sų tikybų teologinių mokyklų
švenčia 125 m. sukaktį. Ta su- yra daugiau negu Romoje, 
kaktis bus paminėta eile įvy- Tūkstančiai žmonių čia atvykę 
kių: liepos 25 d. atidaroma prasigyveno. Turime puikius
Tarptautinė Prekybos paroda universitetus ir kitas aukštą- 
(su lietuvių skyriumi, organi- įsias mokyklas.
zuojamu L. Bendruomenės), j — Lietuviai — tęsė toliau 
rugp. 3 d. futbolo žvaigždžių pulk. Reilly, — yra gražiai“ pa-
rungtynės Soldier Pielde, rugp. 
6 d. — 11 d. rinkimai gražiau-

sidarbavę, visų gerbiami. Ne
atsimenu, kad kuris lietuvis bū-

sios čikagietės, kuri Atlantic . tų pakliuvęs su kokiu dideliu 
City dalyvaus šių metų pirmau ! nusikaltimu. Lietuvių nesigirdi
jančios amerikietės rinkimuose 
(Miss America); rugp. 18 d. 
“Tribūne” muzikos festivalis; 
rugp. 31- rūgs. 9 d. McCormick 
rūmuose Pasaulio muzikos fes
tivalis.

Pačiai Chicagos 125 m. su
kakčiai paminėti iškilmės ruo
šiamos rugp. 25 d. — rūgs. 3 
d. Tada Navy Pier patalpose į- 
vyks Chicagos pažangos paro-

tarp šalpos ieškančių mažiems 
vaikams. Tai darbštūs, išradin
gi žmonės, moką pasinaudoti 
tinkamomis galimybėmis. Para
de lietuviai galės turėti kokį 
savo gyvąjį paveikslą, parodan
tį, kaip jų grupė išlaikė tauti
nius papročius.

— Kitos tautinės grupės, — 
kalbėjo pulk. Reilly, — turi sa-

Omahoje, Nebr., birželio 10 d. buvo suorganizuotas laiškų rašy
mo vajus JAV kongreso ir senato nariams, kad šie padėtų pra
vesti rezoliuciją, reikalaujančią iš Lietuvos pasitraukti Sov. Są
jungą. Daugiausia vajuje pasireiškė studentai, kuriems talkinin
kavo J. Damijonaitis, V. Arlauskas, R. Guzulaitis, V. Bukšnys, 
Vida Cejauskiene ir kiti. Šioje misijoje centrinę naštą kėlė Vida 
Ribokaitė su inž. Juliaus Juodelės patarimais. Nuotraukoje ma
tyti laiškų rašymo vajaus talkininkės (iš k. į d. sėdi) Zita Vinge
lytė, Joana Vasiliauskaitė, Ramutė Micutąitė, Virgilija Mockutė 
ir Lilė Kvedaraitė. Stovi — Violeta Kuncaite, Albina Vingelytė, 
Onytė Damijonaitytė, Loreta Povilaitytė, Vida Ribokaitė ir' Dalia 
Katiliūtė. (Nuotr. K. L, Musteikio)

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO Ui REMIA

Fžttsfrurgft’G Lietuviu
Katalikų Radijc Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS 'R GALINGOS

W L O A
KAUlJO STOTIES 8RADDOCKS 

i$iekiveng sekrnadieių uui,
1:30 iki 2:00 vai. o. p,

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
<esu: Litliaaųluu Catholic HoiK.
uadlo Station WLOa, Braddock. 

Pennsylvania

viuLunAa, pirmaeilėms, įybz m. birželio men. 18

DRS. VIKTORĄ IR JADVYGA DUBINSKUS,
jų mamytei ir uošvei,

A. -f- A.
KAZIMIERAI DUBINSKIENEI mirus,

giliai užjaučia

Albinas ir Danutė 
LiaugminUi

Miami, Florida PROTESTANTAI KATALIKŲ 
! REKOLEKCIJOSEda. Tuo visu rūpinasi pulk. Jack 17 tautinių soke^ ratelius- bet i 

Reilly, specialių įvykių direkto-į daugiausia mer§aites- Lietuviai! 
rius miesto valdyboje. !turi ir mergaičių, ir bernaičių.

Atsilankiusiam mūsų redak. Gal dėl to, kad lietuvaitės gra-| . ..... ..
cijos nariui pulk. Reilly pasako- Z1OS"“ Nebuvo atsitikimų, kad , Miami Alto skyrius surengė gektų) rekolekcijaS; organizuo. |
jo: būtume kreiPesi I lietuvius, | birželio įvykių minėjimą. Kal-jamas Lojolos aukšt. mokykloj
- Chicaga turi gerą pa- kviesdami kokiame įvykyje da-bėjo teisėjas Henry Balaban, prie PotomaC) Faulkner> Md„

grindą švęsti. Kai ji 1837 m. lr Jie būtl* atsisak?- Pa’ Florent Rodgers ir Vytautas susirado tieR kandidatU) kad
miesto teises, irodoje lletuviai Salgs Pademons T —— ---------- =-=--------—

Birželio įvykių minėjimas Į antrąsias krikščionių dva
sininkų (įvairių protestantų

A.

Sakai
55tli Cd'urt, Ci-

John
Gyv. 1948 S. 

cero, Illinois.

GUŽAUSKy BEVERLY MILLS GELIHYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Teief. PR 8-0833 PR 8-0834

kovo 4 d. gavo 
teturėjo 4,170 gyventojų, o da
bar pačiame mieste 3,700.000, 
o visoj metropolinėj srity — 

' apie 6 milijonai.
Minint sukaktį, rugp. 24 d. 

vakare bus didžiulis paradas, 
kuriame dalyvaus įvairios šia
me mieste gyvenančios tautos 
su savo gyvaisiais paveikslais, 
orkestrais ir dainininkais, tau
tiniais kostiumais pasipuošu
siais ir kitais žygiuotojais. 
Rugp. 25 d. prasidės Chicagos 
pažangos paroda, kur kiekvie
na tautybė parodys, kuo prisi
dėjo prie Chicagos iškilimo. No 
rimą sužadinti pasididžiavimą 
mūsų jaunime. Chicaga pasauly 
neturi garsėti tik kaip gangste
rių miestas. Juk čia tokie pui
kūs muziejai, parkai, 30 mylių 
ežero pakrančių; Chicagoje vi-

truoti savo mokyklas, ligoni
nes, ir kt. Juk lietuviai tiek 
daug padarė, bet eilinis žmogus 
viso to nežino.

Toliau kalbėdamas, pulk. 
Reilly šiltai suminėjo gen. kons. 
dr. Daųžvardžio ir Bendruome
nės kultūrinių įvykių organiza
toriaus inž. Nainio vardus. Pri
siminė savo neseniai atliktą ke 
lionę į Europą, kur sutiko daug 
dvasiškijos, ir jie buvo nustebę, 
patyrę, kad Chicaga yra didžiau 
šia katalikų vyskupija visose 
JAV-se. Ir jų daugelis apie 
Chicagą buvo susidarę įspūdį, 
čia gengsterių karalija. Tiesa, 
miestas dar nėra tobulas, bet 
labai pažangus. Pulk. Reilly bai 
gė pasikalbėjimą trumpu, nuo
širdžiu žodžiu:

— Myliu Chicagą. J. Pr.

Mūsų kolonijose
Washington, D. C.

Demokratai ruošiasi rinkimams 
ir ieško balsų

“Mūsų pats svarbiausias tiks 
las — pasiruošti lapkričio mė
nesio rinkimams”, — pareiškė 
Robert F. Wagner Washingto- 
ne, birželio 13. Jisai buvo su
kvietęs telegramomis tautinių 
mažumų veiksnius ir laikraščių 
atstovus, norėdamas susipažinti 
su jais kaip naujas Tautybių 
Skyriaus Pirmininkas Demokra 
tų Nacionaliniame komitete.

New Yorko miesto meras pa
sižadėjo veikti į tautybes per 
darbo unijas, prekybos rūmus, 
profesines organizacijas ir ki
tais keliais. Jo tikslas — su
dominti tautybes politine veik
la. Taip pat jis rūpinsis per
teikti jų pageidavimus Demo
kratų Nacionaliniam komitetui 
ir valdžios atstovams.

Wagnerio pranešimo išklau
sė apie 70 - 80 žmonių. Lietuvius 
atstovavo Amerikos Lietuvių 
demokratų Koordinatorius Na
cionaliniame komitete inž. An
tanas Varnas iš New Yorko, 
Naujienų vyr. redaktorius dr. 
P. Grigaitis ir Draugo dienraš
čio korespondentas.

Dr. Grigaitis kalbėjo lietu
vių demokratų vardu. Taip pat 
kalbėjo ukrainiečių, italų, veng 
rų, bulgarų, vokiečių, graikų ir 
kitų tautybių atstovai.

Iš pranešimų ir diskusijų pa
aiškėjo, kad demokratai norė
tų atimti iš respublikonų tuos 
tautybių rinkikus, kurie reiškia

Lipniekas, savo akimis matęs vigos vietos buVQ užpildytos du 
šį baisų išvežimą, kada žmones ėnegiu iš anksto įš 54 prote- 
kaip gyvulius sukimšo į pre- gtantų ministerių! pasižadėju- 
kinius vagonus ir vežė į Sibirą. . dalyvauti) 23 yra episkopa. 
Elena Verbela gražiai pądekla-1 g ^iąi, 8 metodistai, 3 
mavo. presbiterionai ir du iš vad.

Meninę programą išpildė Ge- Jungtinės Kristaus bažnyčios, 
novaitė Lipnįckienė, jai akom- į
ponavo Vytautas Lipniekas. Pa 
dainavo Vytautas Lipniekas ir 
Bronius Nakrošas.

Aukojo: po 5 dol. — Petras j 
Jonaitis, Chas. Bukaveckas, J. j 
ir M. Adomaičiai (88), A. Ka
rus, J. Tumavičius, J. ir E. Ver 
belai, B. ir V. Nakrošas, ponai 
Jankai, Jennie Goodwill, V. Lip 
niekai, A- ir D. Kąulakiai, Sally 
Einoris. Kiti po mažiau. Viso 
surinkta 103.50 dol. Visi pasiųs- L 
ti į Centrą. Balfui pasiųsta 40 I 
dol.

Dėkojame visiems dalyviams, 
aukotojams ir kalbėtojams.

Elena Verbela
respublikonams simpatijų dėl jų 
kadais paskelbto “išvadavimo” 
šūkio. Nemažai veiklos rodo res 
publikonai ir dabar, remdami Atsakydamas į paklausimą, 
“išvadavimo” rezoliucijas kon- Tautybių Skyriaus pirmininkas 
grėsė. Visa tai kėlė pasitarimo Į Demokratų Nacionaliniame ko- į Į 
dalyviams tam tikro rūpesčio. 1 mitete, New Yorko meras Ro- 

įbert F. Wagner, pareiškė pilną.! | 
Pasikalbėjimo tikslas buvo j komiteto pritarimą Pavergtųjų 

tiek aiškus, kad pats Wagneris! Tautų savaitės paskelbimui, 
rado reikalo pastebėti, jog susi
domėjimas tautybėmis nesibaig Tokia savaitė turėtų būti ne-; 
siąs rinkimais. Jis taip pat tu- trukus paskelbta prezidento.j | 
rėjo susirinkusius ir kuo nu-1 Wagneriui buvo nurodyta, jog ’ 
džiuginti: girdi, jis rūpinsiąs,į įtakingi laikraščiai rašo apie 
kad tinkami tautybių žmonės į valstybės departamento pasiprie 
rastų vietos kaip rinkiminiai! šinimą. Jie, girdi, biją pablo- 
kandidatai ir būtų imami dar- i ginti santykius su Sovietų Są- 
bui į federalines ir savivaldos j junga. Wagneris prižadėjo visą! 
įstaigas. | reikalą “pajudinti”. Korcsp.

A. -Į- A. ANTANAS IDZELIS
Gyveno 4862 Magoun Avenue, East Chicago, Indiana.
Mirė birželio 15 d., 1962 m., sulaukęs 66 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kretingos apskr., Gargždų mies

to. Amerikoje išgyveno 12 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Adelė (Tubiūtė), sesuo 

Barbora Leketienė ir švogeris Petras, gyv. Lietuvoje, sesers 
duktė Petronėlė Ruškiene su šeima Lietuvoje, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Florian Dziadowicz kopi., 150th St. ir North- 
cote Avė., East Chicago, Ind. Laidotuvės įvyks antrad., birželio 
19 d. Iš kopi. 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Pranciškaus par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvieččiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdusi xmona.

Laid. direktorius Florian Dziadowicz, Tel. EX 7-0994.

Mieliems Daktarams
V. ir J. DUBINSKAMS,

jo brangiai mamytei mirus, gilią užuojautą 
reiškia

J. VB ir E, Jasiukaičiai

Mirė birželio 15 d., 1962 m., 
sulaukęs 7 ž metų amžiaus.

Gimė laetuvoje. Amerikoj iš
gyveno 40 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
broldukte Aldona WiT,ke, ge
riausi draugai George Wiltra- 
k.is šeima, 4252 Washington 
Blvd., Chicago ir St. Charles, 
Illinois.

Kūnas, pašarvotas Conboy 
Puneral Home, 4817 W. Madi- 
son St. Laidotuvės įvyks bir
želio 19 dieną. Tš koplyčios 9 
vai. ryro bus atlydėtas į St. 
Mels parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Holy Sepuichre ka
pines.

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

Nuliūdę lieka Broldukte.
Laid. direkt. Gonboy Puneral 

Home, Tel. AUstin 7-1136.

A. -J- A.

SKOLASTIKA VALIULIENE
Cyjį)(isUT£)

Gyveno 611 Lincoln Avenue, Rockford, Illinois.
Mirė birželio 15 d., 1962 m., 10:30 vai. vak., sulaukusi 

74 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Karolis, 2 sūnūs: Sta

sys ii’ Antanas, duktė Elena Jaeger, ir jų šeimos, brolis kun. 
Bronius Vitkus, MIC., ir kiti giminės.

Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 19 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Petro ir Povilo parap. bažnyčią, 
Rockfcrde, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, sūnūs, duktė, brolis ir kiti giminės.

METINĖ MIRTIES SUKAKTIS
A. -J- A.

FELIX DALANGAUSKAS
DALONG

Gyveno 4141 S. Artesian Avė., Chicago
Mirė 1961 m. birželio 18 d. 9:30 vai. ryto, sulaukęs 71 

metų. Gimęs Lietuvoje, Seredžiaus miestelyje, Kauno apskr. 
Amerikoje išgyveno 50 metų.

Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Pasiliko nuliūdę: Žmona Josephine, pagal pirmą vyrą 

Monkevičienė, pagal tėvus Ruikaitė, podukra Stephanie Crall, 
žentas Naci, anūkai Robert ir James, brolis Frank, švogerka 
Lucille ir šeima, pusseserė Hclene Gabrėnas ir šeima, švo
geris James Ruika, švogerka Sophie Ruika, švogerio žmona 
Barbora Ruika ir šeima. Lietuvoje liko sesuo Viktorija ir jos 
šeima. .Amerikoje, liko giminių, daug draugų ir pažįstamų.

Priklausė Chicagos Lietuvių Draugijai.
Mes Tavęs, įmūsų Brangusis, niekuomet neužmiršime. Tu 

pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave 
nueisime. Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka: Žmona, podukra, giminės ir draugai.

A. t A. MYKOLAS MASILONIS
Gyveno 1516 South 50tb Court, Cicero, Illinois.
Mirė birželio 17 d., 1962 m., 8:40 valandą ryte.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Klovainių parapijos, Spiegiu kaimo.
Amerikoje išgyveno 52 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona. Viktorija (mergauti

nės pavardė Karklis), duktė Eleanor Jaskunas, žentas Al- 
phonse, anūkai Thcmas ir Alan, švogerka O.na Masilonis su 
šeima (Cleveland, Ohio). Lietuvoje liko du broliai — Stanis
lovas ir Antanas su šeimomis.

Priklausė prie Lietuvių Raud. Rožės klubo ir Lietuvos 
Kareivių draugijos.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 7 vai. vak. Vasaitis-Butkus 
koplyčioje, 1446 So. 50th Avė., Cicero, Illinois. Laidotuvės į- 
vyksi trėčiad,, birželio 20 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas i šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugu sir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekai: Žmona, duktė, žentas, anūkai ir kt. giminės.
Laid. direkt. Vasaitis-Butkus, telefonas OLympic 2-1003.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S O N

SAVININKO

SAINT ' CASEMBR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

4. F. EIJIIEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

»
TRY8 MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-81 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUHERAL HOME 5s<liJ-L. 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West lįst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
(418 S. iOfh Avė,, Cicero. TOwnhall 3-2103-89

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. (Ilth St., PR 9-1355 ir 9-S356

Laidotuvių Direktoriai

<845 SO. WESTERN AVĖ

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
REpuMfc 7-8600 REpubli# 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS G, LAGKAWiCZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

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

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

3307 LITUANICA AVĖ.

LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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X Dail. A. Petrikonis A. L. 
Montessori dr-jai paaukojo di
delį, 36x48 colių 300 dol vertės 
paveikslą Žiema. Draugija dai
lininkui yra nuoširdžiai dėkin
ga. Draugijos susirinkimas į- 
vyksta šį trečiadienį 7:30 v. v. 
Jaunimo Centre.

X Į Ped. Lituanistikos Insti
tutą jau įstojo 19 naujų klau
sytojų. Be anksčiau užsirašiu
sių, ateinančiais mokslo metais 
lankyti Institutą užsirašė šios 
Chicagos Aukštesniosios Litua
nistinės mokyklos absolventės: 
Kristina Dudėnaitė, Jorūnė Jo- 
nikaitė ir Regina Macnoriūtė. 
Institutą gali lankyti ne tik mi
nėtos ar kitos panašios mokyk
los absolventai, bet ir kiti as
menys (be amžiaus skirtumo), 
o juo labiau kitų aukštųjų mo
kyklų lietuviai studentai. Re
gistracijos pareiškimus (žo
džiu ar raštu) priima Instituto 
vicedirektorius Domas Velička, 
7838 S. Green St., Chicago 20, 
III., tel. VI 6-7624, ir Instituto 
iždininkas kun. J. Kubilius, SJ, 
Jaunimo Centre.

X Operos balius, kuris kas
met sutraukia gausią lietuvių 
publiką, ateinantį rudenį įvyks 
lapkričio 10 d., 8 vai. vak. Ba
lių rengia Chi'ca^os Lietuvių 
Opera tam, kad iš galimo pel
no sumažinus sekančio sezono 
operų pastatymų išlaidas.

X Dail. Stasys Kancevičius, 
kaip kalbėtojas - programų ve
dėjas, kalbėtojų konkurse eina 
be pralaimėjimų. Illinois ir Wis 
consino valstybių laimėjęs pir
mąsias vietas, tapo kandidatu į 
tarptautinį konkursą, kuris į- 
vyks rugpiūčio mėnesį.

X Kun. Prano Kuro dabarti
nis adresas yra St. Joseph’s 
Church, La Šalie, III.

X Roselande plataus masto 
karnavalas su gerų dovanų pa
skirstymais sėkmingai veikia. 
Šimtai žmonių kas vakarą susi
renka prie 108 ir State gatvių, 
kur sukasi visoki ratai. Karna
valo pelnas skiriamas Visų 
Šventųjų parap. bažnyčios sko
loms mokėti.

X Adeline Kutchins, iš Pa
los Park, sugrižo iš savo kelio
nės į Santa Fe, New Mexico, 
kur ji aplankė savo naujagimį 
vaikaitį, Jefferey Lavvrence, 
Leslie ir Gay Rudy sūnų. Gay 
yra Adeline ir Lavvrence Kut
chins duktė, Viktorijos ir Lon
gino Kutchins vaikaitė, taipgi 
iš motinos pusės Sofijos Viz- 
gard vaikaitė.

X R. A. Bowen, gyv. 3911 
Johnson Av., Westem Springs, 
III., suruošė arbatėlę savo duk
terėčios Mary Ann Aleksiun 
garbei. Mary Ann yra Jono 
Aleksiūno, Jr., duktė ir Anas
tazijos Aleksiun vaikaitė. Ma
ry Ann bus įvesdinta į visuo
menę Gintaro baliuje birželio 
23 d. South Shore Country 
Club salėje.

X Bernice Ambrose ir Tillie 
Klimas išvyko dviem savaitėm 
atostogų į New Aubum, Wisc. 
Jos viešės pas Sophie Vizgard 
jos gražioje vasarvietėje.

X Arch. Edvardas Vitkus,
kuris šiomis dienomis išvyksta 
gilinti architektūros studijų į 
Paryžių, neseniai įteikė 20 dol. 
“Jūratės ir Kastyčio” operos 
fondui, kad būtų greičiau išlei
sta komp. K. V. Banaičio ope
ra.

X Danutė (Krikščiūnaitė) ir 
Romas Karužai susilaukė šei
mos padidėjimo — dukrelės Da 
nutės Ados. Be naujagimės jie 
augina dar trejetą vaikučių: 
Daivą, Arvydą ir Jonę.

X Raimundas Rudauskas, il
gametis Dainavos ansamblio na 
rys, šiais metais perėmė iš tė
vų Hollyvvood Inn biznį ir, ne- 
atitrūkdamas nuo ansamblio pa 
reigų, sėkmingai jame dirba. 
Dainavos ansamblio plokštelių 
išleidimui, kurios rinkoje pasi
rodys ateinantį rudenį, jis pa
aukojo 100 dol.

X Stuoka ir Bitinai išnuomavo 
Michigan šiaurėje, Chrystal 
Falls vasarvietėje patalpas ir 
rugpiūčio pradžioje, atostogų 
metu, važiuoja tenykščiuose žu 
vinguose ežeruose žuvauti. Prie 
jų prisijungs ir iš Bostono at
vykstanti Gražio šeima.

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJ

— Kun. Vincento Rudžinsko, 
besigydančio Londone, Ont., li
goninėje, sveikata pamažu ge
rėja. Ligoni prieš du mėnesius 
pamaldų metu buvo ištikęs da
linis paralyžius.

— Kun. dr. Pranas Gaida,
Į Tėviškės Žiburių redaktorius, 
šį rudenį švenčia kunigystės 25 
m. sukaktį. Jubilianto pagerbi
mas numatomas po vasaros ato 
stogų.

— Kun. Augustino Simana
vičiaus, pranciškono neoprezbi- 
terio, primicija įvyksta per šv. 
Joną, birželio 24 d., Toronte 

'Prisikėlimo par. bažnyčioje. Ka 
nadoj gyvena jaunojo kunigo 
daug giminių.

— Dr. Jonas Žmuidzinas, Lie 
tuvos konsulas Kanadoje, iškil
mingai buvo pagerbtas Toron
te. Parengimą suorganizavo L. 
B-nės Toronto skyrius, pakvie
čiant į vaišes kolonijos organi- 

Įzacijas. Dalyvaujant per 100 
atstovų, nuoširdų padėkos savo 
ir ponios vardu tarė konsulas.

— Jonas Yokuibynas, žino
mas ankstybesnės kartos visuo 
menininkas, išvežtas į ligoninę 
Westone, Toronto priemiestyje. 
Yokubyno sveikata sušlubavo 
jau prieš keletą metų. Ligoniu 
rūpinasi jojo žmona Marija F. 
Yokubynienė, parodydama daug 
uolumo ir širdies.

— Arūnas Dailydė, šį pava
sarį įgyjęs dantų gydytojo dip
lomą Toronto universitete, iš
vyksta į Manitobą, arti Edmun 
tono miesto, kaip dantų dakta
ras darbuotis karo ligoninėje. 
Jaunasis gydytojas yra žino
mas kaip veiklus skautas. Vie
nas jo brolis Kanados armijoje 
yra vyresnysis leitenantas, o 
sesuo Jūratė — mokytoja Šv. 
Cecilijos mokykloje.

— Kanada yra išvakarėse fe 
deralinių rinkimų. Birželio 18 
d. visos provincijos renka cen
trinę valdžią. Pagrindinės parti 
jos, konservatorių, liberalų, 
naujoji demokratų ir socialų ra 
dikalų. Galimas dalykas, kad 
valdančioji konservatorių par
tija, vadovaujama ministerio 
pirmininko J. G. Diefenbakerio, 
su maža dauguma pasiliks val
džioje.

— Muz. St. Gailevičiaus nau
jas adresas: 722a Annette st., 
Toronto 9, Ont., Canada. Tel. 
RO 3-4885.

GRAŽI SPAUDOS KOMISIJOS 
VEIKLA

Juzė Daužvardienė vadovavo 
anglų spaudos komisijai, kuri 
“Aidos” operos pastatymo pro
ga teikė medžiagą apie lietu
vius amerikiečių vietinei ir di
džiąja! spaudai bei radijui. To
kiu būdu apie tai rašė Chicago 
Tribūne 8 kartus, iš kurių 2 
net Claudijos Cassidy skyriuje, 
Chicago American 1 kartą, Chi 
cago Daily News — 3, South- 
town Economist — 6, South- 
west News - Herald — 1 ir at
siuntė savo foto reporterį, ku
rio nuotraukos buvo įdėtos, 
Opera News, kurias leidžia Met 
ropolitan Opera New Yorke ne
pagailėjo vietos 1 kartui, FM 
Guide žurnalas patarė lankytis 
“Aidos” spektakliuose, taip pat 
ir Chicago Association of Com- 
merce & Industry leidinyje bu
vo rašyta apie lietuvių “Aidą”, 
kuris siuntinėjamas po visą pa
saulį. Mažesnė spauda minėda
vo po kelis kartus. Be šios ame 
rikiečių spaudos, angliškos ra
dijo programos “Aidai” buvo 
itin palankios. Pranešimai po 
keletą kartų buvo padaryti iš 
WBB!M, WGN ir WTAG sto
čių. Pastaroji stotis apie “Ai
dos” lietuvių pastatymą kalbė
jo televizijos, radijo, filmų ir 
muzikos programoje iš Shera- 
ton viešbučio Chicagoje. Poniai 
J. Daužvardienei kruopščiai tai 
kininkavo Lietuvos Vyčių darb 
ščioji trijulė — Loretta Kassel, 
Eleanor Laurin, Irene Šankus. 
Musical Leader ir Courier žur
nalų redaktoriai, pastebėję ang 
liškoje spaudoje pranešimus, 
patys pasisiūlė ir atsiuntė at
stovus į operą. Sujungtomis jė
gomis galima daug gero pada
ryti ir parodyti lietuvių tautos 
kultūringumą.

GABI LIETUVAITĖ

MOKSLĄ VERTINANTI 
ŠEIMA

Viktoras Kalvaitis i
Victor ir Bernice Kalvaičių 

du vyresnieji sūnūs sėkmingai 
varosi moksle. Jaunesnysis Ge- 
raldas birželio 5 d. baigė Leo 
Aukšt. mokyklą, gerais pažy-

^□ninn ELECTROniCS
erasuaraĖEEHro

TV-RADI3AI -3UOST. REKORDERIAI
. STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES
ANTENOS- BATERI3OS- LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.-CLIFFSIDE4-5665

SOPHIE BARDUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:80 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
715# So. Maplevvood Avė.. 

Chicago 2#, III.

Stasės ir Stepono Visčių vy
riausioji dukrelė Milda šiais 
metais baigė St. Mary of Per- 
petual Help aukš. mokyklą, 
ypatingai pasižymėjusi chemi
jos moksle. Nuoširdžiai dirbu
si prie mokyklos leidžiamo laik 
raščio Perpette surado laiko ir 
lietuviškai veiklai, priklausyda
ma kurį laiką ateitininkų bū
reliui, bei Dainavos ansambliui. 
Šiomis dienomis Milda apleidžia 
Chicagą, pasirinkusi siekti mok 
slo Medical Technology kolegi
joj, Minneapoly, Minn.

Mildos tėveliai, kurie turi Jo
nas užeigą Bridgeporte, augina 
dar Nijolę, Vidą ir Stepuką, 
lankančius Šv. Jurgio parapijos 
ir lituanistinę mokyklą. Visi 
trys priklauso Moksleivių Tau
tiniam ansambliui, o abi sesu
tės yra gabios kanklininkės bei 
skautės. Ypač Nijolė gražia rei 
škiasi literatūriniais gabumais 
ir jos eilėraščius daug kartų te 
ko matyti spaudoje.

St. 'Visčiuvienė, augindama 
gausią šeimą, suranda laiko 
darbuotis ir skautiškoje veik
loje, taip pat nuoširdžiai dar
buojasi ir Moksleivių Ansamb
ly, būdama tėvų komiteto val
dyboj. EI. S.

Geraldas Kalvaitis

miais. Po atostogų lankys Wil- 
son Verslo kolegiją, o Viktoras, 
vyriausias sūnus, baigęs Leo 
Aukšt. mokyklą dvejus metus 
mokėsi Wilson kolegijoje ir ru
denį lankys Chicagos Mokyto
jų kolegiją. Kalvaičiai viso au
gina 4 pavyzdingus sūnus. Ro
bertas lanko Leo Aukšt. mo
kyklą, o jauniausias — Leonar 
das — eina į pradžios mokyklą.

Geraldo mokyklos baigimo 
proga tėveliai Kalvaičiai iškėlė 
šaunias vaišes. Dalyvavo prof. 
kun. V. Mikolaitis, Geraldo te
tos Anegla Kilmitzs ir Beneta 
Cicėnas ir daug svečių. Susi
rinkusieji sveikino Kalvaičių 
pavyzdingą šeimą ir palinkėjo 
4 sūnums sėkmingai tęsti mok
slą. Kalvaičiai pasistatė naują 
rezidenciją, kur neužilgo persi
kels gyventi: 5747 S. Parkside, 
Chicagoje. Sveikatos ir pasise
kimo naujoje vietoje.

KOVOSIME IKI PERGALĖS

Roselande birželio 10 d. įvy
ko komunistinio teroro minėji
mas. Nuo 8 v. r. iki 1 v. p. p. 
Visų Šventųjų parap. salėj žmo 
nės rinkosi į liet. genocido pa
rodą, kurioje buvo virš 200 pa
veikslų, žemėlapių ir dokumen
tų, vaizduojančių kaip komuni

stai pavergia tautas ir jas nai
kina.

Parodą atidarė ir ta proga 
reikšmingą kalbą pasakė kun. 
Stasys Gaučias, nušviesdamas 
komunistų tikslus ir perspėda
mas saugoti vaikus nuo raudo
nųjų bacilų. Šv. Vardo dr-jos 
susirinkimo metu liet. genocido 
parodos komiteto sekret. Ange
lą Justine - Bacevičiūtė padarė 
trumpą pranešimą, supažindin
dama su parodos tikslais.

Už Lietuvos kankinius šv. 
mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė kun. Anatolijus Stanevi
čius, pažymėdamas, kad prieš 
22 m. rusams okupavus Lietu- 

, vą ir pradėjus naikinti nekal
tus lietuvius, pravirko visa tau 
ta. Po pamaldų parap. salėje, 
kur vyko ir genocido paroda, 
įvyko birželio įvykių minėjimo 
aktas. Atidarant trumpą žodį 
tarė LB Roselando apyl. pirm. 
Bronius Andriukaitis. Invoka
ciją skaitė kun. Pranas Luko
šius, Visų Šventųjų parapijos 
klebonas, kviesdamas melstis 
ir prašyti Dievo, kad Lietuvai 
ir lietuviams būtų grąžintas tei 
singumas, nepriklausomybė ir 
laisvė.

Dr. Jonas Paukštelis, liet. 
genocido parodos komiteto pir
mininkas, savo kalboje nuėmė 
komunistų kaukę ir paryškino 
ko jie siekia. Kalbėdamas apie 
1940 m. birželio 13 d. okupaci
ją, pareiškė:

“Mes laisvame krašte atsira
dome tam, kad galėtumėm lais
vės kovą tęsti iki pergalės. Pa- 

! rodykime pasauliui kokią skriau 
dą komunistai mums padarė, 

;'nes komunistai visur yra vie- 
'nodi. Mes kovosime iki perga
lės, tam ir čia šiandien susirin
kome. Tauta miršta tiktai ta, 
kuri nekovoja.”

Sugiedojus Lietuvos himną, 
Antanas Martinkus, liet. geno
cido parodos narys, parodė du 
filmus, kurie buvo dr. J. Pauk
štelio kalbos tąsa. Minėjimo 
'bei parodos metu keli šimtai 
pasirašė laiškus JAV senatui ir 
kongresui Lietuvos bylą iškelti 
Jungtinėse Tautose. Laiškus, re 
zoliucijas tvarkė genocido pa
rodos komiteto nariai Aldona 
Paukštelienė, Juozas Navikas 
ir Angelą Justine. Paroda bei 
minėjimas paliko kiekvienam 

j dalyviui atmintiną įspūdį, apie 
j tai plačiai rašo ir Roselando 
apyl. amerikiečių spauda.

Lietuvių genocido parodos 
komitetas, pasitarnauja ne tik 
pavergtai Lietuvai, bet ir visam 
pasauliui. K. Brž.

KATALIKU DARBININKŲ 
UNIJOS UŽSTOJA STREIKA

VUSIUS
Dvi Ispanijos katalikų darbi

ninkų unijos paskelbė atsišau
kimą, kuriuo reikalaujama pa
leisti ištremtus, kalinamus dar
bininkus ir atgal grąžinti atlei
stuosius nuo darbo. Atsišauki
mas paliečia tuos nukentėju
sius dėl streikų.

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.

Pranciškonų šv. Antano gimnazijos Kennebunk Port, Maine, šių 
metų abiturientai.

CHICAGOS ŽINIOS
NEBUS DARBO 5.000 DAR

BININKŲ

Fordo automobilių išdirbimo 
kompanija, negaudama dalių 
dėl vykstančio streiko Clevelan 
do fabrike, pirmadienį uždaro 
visus šalyje turimus fabrikus. 
Chicagos rajone tai palies 5,000 
darbininkų, o visoje šalyje 
150,000.

NUKABINO MILŽINIŠKĄ 
IŠKABĄ*

Didžiausia visoje šalyje vieš
bučio reklaminė iškaba 116 pė
dų aukščio ir sverianti 15,000 
svarų buvo nukabinta nuo Bre- 
voort viešbučio prie 120 W. Ma 
dison. Viešbutis yra uždaro
mas. Su remontu jis pakeičia
mas į raštinių pastatą.
MIRĖ ANTKLODĖS IŠRADĖ

JAS
Samuel Russell, 76 metų, pir- 

1 mutinės elektrinės antklodės iš 
radėjas (1912 m.) ir elektrinių 
antklodžių fabriko Northern 
Electric įsteigėjas, mirė Chica
gos priemiesty Glenview.
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24 NAUJI KAPITONAI
Chicagos policijos vadas O. 

Wilson pakėlė 24 leitenantus į 
kapitono rangą. Sąraše nėra nė 
vienos lietuviškos pavardės.

700 GAVO ALGŲ PAKĖLIMĄ
Chicagos sanitarinis distrik

tas pakėlė algas 700 nepriklau
sančių prie unijų darbininkų. 
Algų pakėlimas galiojąs nuo šių 
metų sausio 1 d. Distriktui 
šiais metais tas pakėlimas kai
nuosiąs $308,000.
PADEGĖ DVI ŠVENTYKLAS
Richard Friedman, 20 metų, 

7934 S. Oglesby, prisipažino po 
li'cijai, kad pernai padegė dvi 
šventyklas, Kalvarijos baptistų, 
2309 E. 80 gt., ir žydų Agu- 
dath Achim sinagogą, 7929 S. 
Yates. Jis nežino, kodėl tai pa
daręs.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
S2S7 W. «»ril St.. Chicago 2», Bl.

Tel. 434-46G0
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.

BU I C K AS- LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

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

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK, INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tei. LA 3-2022

e . - . ■ .... s
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. YVestern, 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
------------------- ------------ ------ ------------------ #

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 — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4į4%

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