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LAISVOS PABALTIJO VALSTYBES
Įžymus prancūzai pabrėžė, kad Pabaltijo kraštai 

privalo būti laisvi

Mūsų korespondentas Prancūzijoje

PARYŽIUS. — Prancūzijos - 
Baltijos draugija Paryžiuje su
ruošė pusryčius su diskusijo
mis, kuriuos dalyvavo gausiai 
įvairių Prancūzijos politinių sro 
vių atstovų, Parlamentarinės 
Tautų Apsisprendimo sąjungos 
nariai, Prancūzijos užsienio rei
kalų ministerijos atstovai, pa
vergtųjų tautų veikėjai ir daug 
Pabaltijo valstybių draugų.

Prancūzijos - Baltijos draugi
jos garbės pirmininkas, buv. 
ministeris, Tarptautinės Parla
mentarų Tautų Apsisprendimo 
sąjungos steigėjas, parlamento 
narys M. Schumann pradėjo dis 
kusijas, iškeldamas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos teisę į ne
priklausomybės atstatymą.

Pagrindinę kalbą tema, Bal
tijos kraštai ir tautų laisvė, pa
sakė socialistų partijos lyderis, 
parlamento ir užsienio reikalų 
komisijos vicepirmininkas, Va
karų Europos unijos pirminin
kas A. Conte. Jis iškėlė mintį, 
kad Europa turi būti suvieny
ta ir joje privalės turėtį savo 
vietą nepriklausomos Pabaltijo 
valstybės.

Senatorius J. Baumel, U.N.R. 
(golistų partijos) gen. sekre
toriaus pavaduotojas pareiškė, 
kad ,pavergtosios tautos nepri
valo būti Vakarų užmirštos ir, 
kad reikia kuo daugiausiai kelti 
viešumon jų laisvės problemą.

Pabaltijo valstybių vardu kai 
bėjo min. S. Lozoraitis, kuris 
priminė, jog Pabaltijo valsty
bių okupacija sudarė pirmą so
vietų puolimo prieš Europą e- 
tapą ir estų, latvių ir lietuvių 
tautų reikalavimas, kad būtų 
atstatytos jų nepriklausomos 
valstybės, sutampa su Vakarų 
interesais.

¥
Prancūzijos - Pabaltijo drau

gijos pirmininkas senatorius 
gen. J. Ganeval, negalėdamas 
dėl rimtos operacijos dalyvauti 
pusryčiuose, atsiuntė laišką, ku 
riame labai širdingai atsiliepė 
apie trijų Pabaltijo tautų ne

Brazilija apgynė 
futbolo meisterio 

titulą
SANTIAGO, Čilė. — Brazili

ja su Čekoslovakija sekmadienį 
susitiko pasaulinių futbolo žai
dynių finale. Susitikimas baigė
si 3:1 aiškia Brazilijos rinkti
nės pergale. Tuo būdu Brazilija 
apgynė savo turėtą titulą, ant
rą kartą iš eilės laimėdama šias 
varžybas. Rungtynėse atsilankė 
70,000 žiūrovų.

KALENDORIUS
Birželio 19 d.: šv. Gervazas 

ir Protazas, Gegužė, Ramunė.
Birželio 20 d.: šv. Silverijus, 

Žadvainis.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsnių; rytoj — švel
ni oro temperatūra.

Saulė teka 5:15, leidžias 8:25.

priklausomo gyvenimo periodą 
ir jų siekimą atgauti laisvę. Jo 
laišką susirinkimui pranešė 
draugijos gen. sekretorius H. 
de Montfort, kartu išreikšdamas 
savo didelę simpatiją Pabaltijo 
tautoms ir jų laisvės bylai.

Prie garbės stalo, be kitų as
menų, buvo E. Pezet, buv. se
nato vicepirmininkas, F. Coulet, 
paskutinis Alžirijos politinis di
rektorius ir gen. de Gaulle ka
bineto šefas karo metu, “Le Fi
garo” laikraščio redaktorė Do- 
miniąue Aucleres, 12 ambasa
dorių ir ministerių.

Iš Lietuvos pusės dalyvavo 
pusryčiuose taip pat pasiuntiny 
bės patarėjas prof. J. Baltru
šaitis, sekretorius A. Liutkus 
ir Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas kun. J. Petrošius, o 
iš Latvijos — min. O. Grosvald, 
patarėjas K. Berends ir Latvių 
Bendruomenės pirmininkas E. 
Lappuke.

Visos kalbos buvo užregist
ruotos Prancūzijos radio ir te
levizijos įstaigos.

Ši įspūdinga manifestacija y- 
ra ypač svarbi Pabaltijo vals
tybių laisvės bylai, kad joje

Kassim apie
BAGDADAS, Irakas. — Pa

sieniai tarp Irako ir Sirijos grei 
tai dings, — pareiškė birželio 
15 d. maj. gen. Abdul Karim 
Kassim, Irako ministeris pirmi
ninkas.

Sirijos premjeras Bashir Ay- 
meh užpraėjusią savaitę kvie
tė sudaryti Egipto ir Sirijos 
federalinę sąjungą ir pareiškė, 
jog Irakas, gal būt, į tą sąjun
gą įsijungs.

Generolas Kassim pareiškė 
Bagdado universiteto graduan- 
tų iškilmėse: “Irako vėliava ple
vėsuos Irake ir Sirijoje. Bet 
pasieniai tarp mūsų pranyks, 
mes esame viena tauta ir vie
nas kraštas”.

— Alžirijos laikinoji vyriau
sybė vakar susitarė su slaptąja 
armija (OAS) taikiai gyventi. 
OAS karininkai nebus baudžia
mi dėl vykdyto teroro ir euro
piečiai bus priimami į policijos 
tarnybą.

Ron Brown, skridimo lakūnų 
organizacijos pirmininkas, šiandien 
1 vai. p. p. (Chicagos laiku) pa
skelbs streiką prieš TAVA oro li
niją. (UPI)

dalyvavo gausingi ir žymūs 
svarbiausių Prancūzijos politi-' 
nių srovių žmonės.

Paryžiaus spauda plačiai ap
rašė Prancūzijos - Pabaltijo 
draugijos pusryčius. “Le Fi
garo” ir “Combat” laikraščiai 
apie tą manifestaciją paskelbė 
labai palankius užsienio politi
kos skyriuje straipsnius.

*
Mirus Lietuvos ministeriui dr.

K. Graužiniui, Lietuvos diplo
matų šefas pavedė pasiuntiny- ■ 
bės sekretoriui A. Grišonui eiti i 
Lietuvos atstovo Urugvajuje pa 
reigas charge d’affaires ad in- 
terim titulu.

— Prancūzų prezidentas de 
Gaulle, grįžęs iš provincinių ke
lionių, pagyrė alžiriečių ir slap 
tosios armijos susitarimą tai
kiai gyventi.

— Gen. Ching eis Korėjos 
premjero pareigas. Senasis mi
nisteris pirmininkas pasitraukė 
iš posto, nes nepritarė naujam 
finansų įstatymui.

— Laoso koalicinė vyriausy- 
bė dar nepradėjo pareigų.

Irako ateitį
Vokiečių paroda 

Vilniuje
OKUP. LIETUVA. — Vilnių 

je, Vingio parko estradoje bir
želio 1 d. buvo atidaryta, 16 
dienų trukusi, Rytų Vokietijos 
elektrotechnikos paroda. Joje 
buvo 400 eksponatų, daugumo
je — elektriniai ir elektroniniai 
matavimo prietaisai. Be to, bu
vo rodomi įvairaus galingumo 
elektros varikliai ir suvirinimo 
technika. Vadinamoji Vokietijos 
“demokratinė respublika” pagal 
šių gaminių eksportą pasaulyje 
užima 8-tą vietą ir juos dau
giausia eksportuoja į Sovietų 

l Sąjungą. Vokiečiai parodoje 
skaitė specialias technines pas
kaitas. Jų specialistai dar buvo 
susitikę su Mokslų akademijos, 
Valst. mokslinio tyrimo darbų 
koordinavimo • komiteto ir Liau
dies ūkio tarybos darbuotojais.

(E.)

Lietuvos žvejai
KLAIPĖDA, okup. Lietuva. 

— Lietuvos uostamiestis vienin 
telis respublikos miestas, kur 
dvidešimt tūkstančių žmonių dir 
ba žuvies pramonėje.

Pirmą kartą lietuviai žvejai 
išpalukė į šaltąją Barenco jūrą.

Lietuvos žvejai taipgi žūk
lauja prie Kanados krantų. Ten 
gaudo jūrų ešerius, paltusus, 
menkes.

— Australija neseniai atida
rė savo ambasadą Pietų Korė
joje. Ambasadai Seoule vado- 

i vaus J. B. Petherbridge kaip 
charge d’affaires.

Rytų vokiečiai stato naują bunkerį prie pasienio — Daugiau kaip 1,000 vyrų stiprinant komunistų 
sieną Berlyne, Rytų vokiečių kareiviai dirba prie naujai pastatyto bunkerio (viršuje) prie Hesjan- 
Turingijos pasienio, netoli Vakarų Vokietijos miestelio Eiehenbergo. (UPI)

Rusk apie Berlyną ir Laosą
Sovietai nesukalbami, bet konflikto nesiekia. — 

Laoso raudonųjų įsipareigojimai

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Rusk pareiš
kė, kad JAV nėra radusios su 
Rusija patenkinamos bazės de
ryboms dėl Berlyno. Net jis ne
sąs tikras, kad Rusija ndrinti 
to klausimo “protingo išspren
dimo”, tačiau iš kitos pusės — 
neatrodo, kad Sovietų Sąjunga 
šį reikalą būtų pasiryžusi spaus 
ti iki atviro konflikto.

JAV net nesančios tikros, 
kad bus pasiektas patenkina
mas sprendimas Laose, jeigu 
raudonieji atsisakys išvesti atė
jūnų pulkus. Savo radijo - tele
vizijos pasikalbėjime sekr. sek
madienį pasisakė, kad jisai ir 
kiti JAV diplomatai turėję kon
taktus su rusais per eilę pas
kutinių mėnesių, ir vis be aiškių 
pasekmių. Kalbėdamas dėl La
oso, priminė Genevoje pasiek
tą susitarimą, kuriuo komunis
tai įsipareigojo atitraukti savo 
dalinius, atgabentus iš šiaurės. 
Jeigu tai nebūtų padaryta, kal
bėjo Rusk, mes turėsime' labai

Bostono gydytojai už
Kennedžio medicinos 

įstatymą
BOSTONAS, Mass. — 313 

Bostono gydytojų bendru raš
tu kreipėsi į kongresą, kad pre 
zidento Kennedžio medicinos į- 
statymas būtų priimtas. Tas 
įstatymo projektas yra tik gau 
nantiems senatvės pensiją. Pa
gal jį iš socialinės apdraudos 
fondo būtų apmokama dalis jų 
gydymo išlaidų.

Pramones gaminiai
Maskvos parodoje

OKUP. LIETUVA. — Birželio 
6 d. Maskvoje, parodų salėję, 
atidarytoje Sovietų Sąjungos 
lengvosios pramonės įmonių ga 
minių parodoje su savo gami
niais dalyvauja ir Lietuvos pra 
monės įmonės. Su gaminiais pa
sirodė Telšių “Mastis”, Šiaulių 
“Verpstas”, odos - avalynės kom 
binatas “Elnias”, Vilniaus “Le
lijos” fabrikas, ir kitos įmonės. 
Pagal Vilniaus radiją, daugiau 
dėmesį patraukė Lietuvoje pa
gaminti medvilniniai gaminiai.

(E.)

— Jugoslavija pagamina a- 
luminijaus Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms ir kitiems nau
dotojams. 1960 metais pagami
no 25,000 tonų aluminijaus.

budėti ir kitaip į dalykus žvelg
ti.

Valstybės sekretorius Rusk, 
prieš išvykdamas į Europą 10 
dienų vizito, vakar tarėsi su 
Sovietų ambasadorium Dobry- 
ninu Berlyno klausimu.

Nekomunistinis pasau
lio jaunimas supranta

laisves rdk dą
HELSINKIS, Suomija. — į 

Laisvajame pasaulyje jau gerai 
žinoma, kad nuo liepos 27 — 
rugpiūčio 5 d. Helsinkyje ren
giamas “8-sis jaunimo festivalis 
taikai ir draugystei” turi gry
nai komunistinį pobūdį. Apla
mai, Vakarų kraštų jaunimas 
šio festivalio požiūriu yra pa-, 
rodęs suprantamą ir pateisina
mą rezervuotumą.

Jei pažvelgti į Afrikos - Azi
jos kraštų jaunimą, tai ten, pa
gal Eltos gautas žinias, jauni
mas taipgi laikosi, palyginti, 
santūriai ir jis nėra, kaip kas 
manytų, pasinešęs paklusti ko
munistinei propagandai.

— Britanija liepos pabaigoje 
jau gali būti Europos Ekono
minės Bendruomenės narė.

IŠTEISTI BERLYNO SUKILIMO AUKAS
Pareikalauta masiniame susirinkime, minint 1953 metų maištą

BERLYNAS. — Kancleris K. 
Adenaueris, sekmadienį kalbė
damas minint deviritas metines 
nuo sukilimo Rytų Berlyne, su 
pasipiktinimu kreipėsi į viešąją 
pasaulio opiniją, reikalauda
mas, kad 'Sovietų Sąjunga pa
leistų dar kalėjimuose tebelai- 

i komas to sukilimo aukas. Tok
sai jų veiksmas atidarytų nau
jas viltis pasitarimams.

Ir 86 metus einąs Adenaueris, 
ir 48 m. jo konkurentas Vaka
rų Berlyno burmistras Brandt 
piktai pasmerkė Rytų Vokieti
jos sargybinių šaudymus ties 
išmūrytąja siena Berlyne. Tos 
pat dienos rytą Rytų Berlyno 
sargybiniai šaudė į du vyru, 
lipusių per mūrą į Vakarų pu
sę, bet nepataikė. Kitame punk 
te buvo girdėti dar trys šūviai, 
turbūt irgi į bėgančius.

Kai Adenaueris ir Brandtas 
vadovavo masiniam Vakarų 
Berlyno protesto mitingui, tuo

Britai statys įmonę
Lietuvoje?

LONDONAS. — “Daily Te- ! 
legraph” paskelbė, kad britų \ 
Prinex firma gavusi užsakymą 
įrengti ir pristatyti mašinas Lie 
tuvoje statomai dirbtinos teks
tilės įmonei. Sutarties objektas 
siekiąs 6 mil. britų svarų. Pri
statymai įmonei numatomi pra
dėti 1963 m. Sutartį su britais 
pasirašiusi Maskvos Techma- 
šimport įstaiga. (E.)

Smurtas sustabdytas
j°je

ALŽIRAS, Alžirija. — Aukš
toji europiečių slaptosios armi
jos komanda užvakar įsakė sa
vo daliniams nustoti kovojus 
ir baigti siautėjimą Alžirijoje. 
Įsakymas įsigaliojo vakar vi
durnaktį.

Slaptosios armijos daliniai va 
kar sustabdė keršto siautėjimą. 
Atrodo, kad slaptoji armija ir 
Imusulmonaj gaiši susitaikinti. 
Bet vakarinėje Alžirijoje tero
ristai gali nepaklausyti slapto
sios armijos įsakymų.

— Pietų vietnamiečiai nužu
dė 58 komunistų partizanų ir 
100 paėmė nelaisvėn trijuose 
mūšiuose, kurių didžiausias bu
vo 100 mylių pietryčiuose Sai- 
gono. Vyriausybės kariuomenės 
žuvo 7 vyrai ir 3 sužeisti.

pačiu metu Rytų Berlyne vyko 
vadinamas nacionalinis kongre
sas su 2,300 delegatų, neva re
miančių tą raudonąjį režimą.

Adenaueris pabrėžė, kad nuo 
1945 m. net 200,000 Rytų Vo
kietijos piliečių buvo įkalintų 
už veiksmus, kurie nebūtų lai
komi baustinais teisinėje vals
tybėje. Pažymėjo, kad 1953 m. 
sukilimo metu Sovietų daliniai 
ir komunistai panaudojo bru
talią jėgą prieš beginklius žmo
nes. Nuo 1953 m. iki paskuti
nio mėnesio iš Rytų Vokietijos 
jau yra pabėgę 2,027,645 žmo
nės. Bėgimas į laisvę vyksta ir 
dabar, nepaisant pavojaus gy
vybei.

Tuos faktus suminėjęs, Aden 
aueris pabrėžė: “Visas pasaulis 
turėtų parodyti rūstumą ir pa 
sipiktinimą dėl tų metodų, ku
riuos vokiečių komunistai nau
doja Sovietų zonoje, remiami So 
vietų Sąjungos jėgų”.

Trumpai iš 
visur

— KanaiJh vakar išrinko par
lamentą.

— Olandijos vyriausybė pri
taria Bunker pasiūlymui išspręs 
ti ginčą su Indonezija dėl Nau
josios Gvinėjos.

Bunker siūlo: -1. Jungtinės 
Tautos turi valdyti vyriausy
bėms besikeičiant Vakarų Nau
jojoje Gvinėjoje. 2. Papuasams 
turės būti duota apsisprendimo 
teisė. Inonezija tebesvarsto 
šiuos pasiūlymus.

— Afrikiečių sąjunga. Kaire 
posėdžiauja Maroko, Mali, Gha- 
nos, Alžirijos ir Egipto atsto
vai. Jie nori sudaryti šių vals
tybių karinę ir ekonominę są
jungą. Kariniams reikalams būs 
tinė būtų Accroje, Ghanoje.

— Senegalijos premjeras Ma- 
madu Dia baigė vizitą Sovietų 
Sąjungoje birželio 15 dieną, pa 
reikšdamas Chruščiovui, jog 
“mūsų pozicijos sutampančios”. 
Chruščiovas pareiškė; jog vi
zitas “davęs gerų vaisių”.

— Valstybės sekr. Rusk ir 
Sovietų ambasadorius Dobry- 
nin vakar Washingtone kalbė
josi 1% valandos Berlyno klau
simu. Dobrynin užsiminė, kad 
pažangos nepadaryta šio miesto 
krizės sprendime.

— Prancūzai bėga iš Alžiri
jos Nuo gegužės 1 d. iš Alžiri
jos 20,000 prancūzų atbėgo į 
Prancūziją.

— Ruošiasi užtvenkti Dniep
rą. Pradėta ruoštis užtvenkti 
Dnieprą netoli Dmeprodzeržins- 
ko.

— Laikraščiai Turkijoje. Tur
kija turi 472 dienraščius, pen
kiasdešimt šeši spausdinami Is- 
tanbule.

“Trijų kambariu” 
akcija

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
katalikų labdarybės sąjunga 
pradėjo taip vadinamąja “tri
jų kambarių” akcija pabėgė
liams iš Alžirijos padėti. Pran
cūzijoj iš viso yra apie 30,000 
parapijų; kiekviena parapija 
turėtų parūpinti nemokamai 
vienerių metų laikotarpiui tris 
kambarius. Tuo budu pabėgė- 

Jiams iš Alžirijos tuojau būtų 
galima duoti apie 100,000 kam- 

: barių, ir tai bus jau gana didelė 
i pagalba.

Adenaueris paskaitė Ameri- 
■kos Valstybės sekretoriaus 
'Rusk raštą, kuriuo jis išreiškia 
užuojautos dėl jo asmeniškų 
kentėjimų, regint Vokietiją pa
dalintą; laiške reiškiama viltis, 
kad Vokietija bus suvienyta tai
koje ir laisvėje.

Brandtas ragino Rytų vokie
čius nustoti šaudyti į bėgančįuo 
sius, kurių tarpe yra moterų 
ir vaikų. Jis konstatavo: “Kas 
vyksta prie tos Berlyno sienos, 
yra ne tik gėdinga, bet ir nu
sikaltimas”.

— Kalakutų suvartojimas ky
la. Prieš dešimt metų kiekvie
nas žmogus Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse kasmet suvar
tojo svaro kalakutienos.
Dabar gi septynis svarus.

— Kanadoje sumažėjo bedar
bių skaičius.
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APOPLEKSINIS SMŪGIS

KANADOS ŽINIOS
Hamilton, Ont.

Susižeidė J. Mikšys 
Plačiai žinomas visuomenės 

veikėjas ir ilgametis lietuvių 
šeštadieninės mokyklos vadovas 
Jonas Mikšys darbo metu su
sižeidė koją. Susižeidimas buvo 
toks sunkus, kad reikėjo dary
ti operaciją. Po operacijos J. 
Mikšys jau grįžo į namus ir 
tęsia gydymąsi savo namuose.

Gyvename tokiame amžiuje, turi palengvėti. Vien tik kokių 
kad apopleksija yra dažnas, net j nors tablečių su Rauvvolfia ar 
perdažnas reiškinys. ■ kitokių antihipertensatyvių

Beveik kasdien galim pašte- vaistų paimti nepakanka. Šio- 
bėti laikraščių žiniose, kad “štai kie vaistai kaikam gali' labai ’ Kazys Baronas Ispanijon
ga mirė tas, irtas”. Jei jaunas ■ pakenkti, ir jų vartoti be gero I žinomas spaudos darbininkas

gydytojo priežiūros negalima, k ondentas K Baronas, 
pavojinga. , , ,,kuris studijuoja McMaster uni- į 

Nevalia vartoti nei sūrumo, versįtete kalbas vasaros ato- 
žiąus žmogus, tai dažniausia nei jokių “maenumų” tiems, gto metu kgta į anij 
ttUo apopleksijos. kurie turi peraukstą kraujo', - , . . . „. ,.

Ro apopleksimo smūgio pasek spaudimą. Nevalia vartoti ta-1

štaiga mirė, tai galvon dings- 
telėja mintis, jog tai gal buvo 
širdies liga; o jei senesnio am

Gražiai paminėjo birželio 
trėmimus 

Lietuviai, latviai ir estai gra-. 
žiai paminėjo pabaltiečių tra-' 
giškus išvežimus Sibiran. Gra-1 
žią eiseną per miestą hamilto- 
niečiai stebėjo birželio 14 d., ku 
ri prasidėjo Viktorijos gatvėje 
ir baigėsi Sheratono viešbučio 
Crystal Bali Room salėse. Be 
prakalbų, dar buvo graži meni
nė programa.

Ekskursija j Jonines 
Hamiltono sporto klubas Ko

vas, skautai ir bendrai jaunuo
menė organizuotai vyksta į St. 
Catharines ruošiamą vilniečių 
Joninių šventę, kuri jau 8-ti me

Liūdesys yra vien tik sielos rū
dys. Aktyvumas nuvalo ir paskaid-

! rina ją.
— V. J. Budrikas

S P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthojpedas. Protezistas 

Aparatai-Protezal. Med. ban • 
dažai. Spec. pagalba kojoms ' 
(Arch Supports! ir t.t

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

‘>51 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street

I

, . ... , ,. . -f u r +• i t®* eilės yra ruošiama toje |
mė gali būti dvejopa: žmogus į bako, nes rūkymas ir tabake | a kelio-; paČi°je vieto^e- Tai bus didelė i vai, k™en'io-"T'vaTT 7-9 v.
arba greitai numiršta, arba esąs nuodas nikotinas spartina, J s į jaunimo demonstracija Maironio v*k- šeštadieniais 10——i vai. Trečia

® ’ . . . , , .. .. nė? J Uen. uždaryta. Kitu laiku susitarus."K X-. ^.4. o ~ I n-trc< 1/300 n vif avu no Iri ovor/n rliHivtn I ... — --tampa suparaližuotas. gyslose arteriosklerozę, didina .metus minint.
Kai suparaližuotas ligonis i kraujo spaudimą ir sudaro są- Artėja Lietinių namų statyba Į 

negali nei žodelio ištarti, nei lygas apopleksiniam smūgiui. jau g.į-į metai, kaip Hamilto- JfyJonttcal, Quc. 
rankos, nei kojos pajudinti, kai Kas šių patarimų klausys, np jr anvlinftėsė šnarėtai dar
per ištisus mėnesius jis turi lo- tai apopleksijos išvengs 
voje bejėgis gulėti, tai tikrai 
yrą graudus reginys. Šitokių 
vąiahdiį kiekvienas gyvas žmo
gus bijosi.

Kas vieną sykį jau buvo apo

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

ne ir jo apylinkėse sparčiai dar 
buojasi Lietuvių Namų valdy
ba, rinkdama aukas ir pardavi
nėdama akcijas - šėrus. Jau yra

“N. Lietuvą” vizitavo 
min. Hamilton

Kanados federalinės vy_.au-

pleksijos ištiktas, ir išlikęs gy- žius 50 m. Maždaug prieš de-

THE LJTi-iUAIMIAlM WORLD-W1DE DAILY 

454S WEST ST<, CHICAGO 28, HL., TcL LUdlow 5-8500

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

Catholic Press Society. =

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

s Prenumerata: Metams y2 metų 3 mėn. 1 mėn. £
S Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 $7.00 $4.00 $1.75
5 JAV ir Kanadoj $11.00 $6.00 $3.50 $1.50 5

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

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

• Administracija dirba kas- j 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- H 
niais — 8:30 — 12:00. S
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Telefonas: GRoveheU 0-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Rd
! Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal

_______________________________________ J susitarimą., išskyrus trečiadienius.
_ „„ . uždaryta.Rez. HE 6-1070 j---------------------------------------------------------

DR. K. G. BALUKAS Ofiso ir huto tel. OLympic 2-1881

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS i 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

DR. J. RIMDZUS
OHJ ROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheųmatism, 
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadway. Gary, Indiana 
Valandos — šeštad. 9 v. r. iki 12 v. 
diena. Kitu laiku pagal siišitarimą. 

Telef. Office Gary: Gary 885863b 
Res. Chicago BIshop 7-5833

. Med ai Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne-

DR. F. V. KAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
surinktas gana stambus kapita- sytočs pašto ministeris Hon. W. ; atsiliepia, skambinti mi 3-0001, 

Klausia Y. T.   Mano am-Has ir jei nebus ypatingų kliu- Hamilton, vienas pats, be jo> ų ofisas: sus west osrd Street
čių Lietuvių namus manoma pra paiydovų, aplan'e “Nepriklau-

Kasdien 10-12 
Lad. tik 10-1"

4-7 Treč. tr šeš-

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINSS ligos 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus tele.fonu.

Telef. REpublic 7-2290,

SR. ANT, RUDOKAI Opi.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
1455 S. Cnilfomta Ąve. VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 p p

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spcc. 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

Tel.: RElianee 5-1811
DR. WALTI$ J, KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 32-11 VVest. 66th Place 

Tel.: REpublic 7-7868dėti statyti jau liepos mėnesio somos Lietuvos redakciją bir. 
viduryje. Be to, šiuo metu yra želio 8 d- Jis apžiūrėjo redak-; 

gali jį parblokšti dar greičiau, (kaktos sritis). Tas pasireiškia platinamos taip vadinamos ply- cij°s patalpas, domėjosi dabar-;
Tokie tat gyvena nuolatinėje maždaug užvalgius sunkesnį tos, uz kurių pardavimą surink- tiniu Lietuvos likimu ir bendrai i Kasdien nuo^įki^t^
baimėje. Tokie gal ne tiek štai maistą (jautieną mėsą, salo-1 ti pinigai bus vėliau perduoti betuvių kultūriniu gyvenimu. Su ;nuo 7 ikl 8- 
gios mirties, kiek paralyžiaus tas ir t. t.) Kartą savaitėj, ar! Kultūros poncĮuį qnai yra savo. garbingu svečiu.redakcijoje bu- 

______ 'Uška smulki auka, paremiant i vo padarytos kelios nuotraukos.

vas šiaip taip pasveiko, tai ži- šimtį metų mane pradėjo ka 
no jog antrą sykį apopleksija muoti įkyrūs galvos skausmai1 Dr. S. BIEŽIS

C H I R U F GAS

bijosi. Tarpe senesnės kartos rečiau. Būna, kad sapne skrai 
lietuvių čia, Amerikoje, tokių dau, tai tą rytą atsikeliu su 
yrą nemažai. skaudančia galva, jaučiasi lyg

Ką daryti, kad apopleksija pagiriojęs, nors negėręs, ir tą 
nemuštų, yra svarbūs klausi- dieną esu menkai darbingas. O 
rfidš. apie maistą negaliu nei pagal-

Ką daryti, kad apopleksinis voti. Vakarop skausmas pra- 
garalyžius antru kart neištik- eina pagulėjus ir sekančią die
tų, tai dar svarbesnis klausi- ną jaučiuosi labai geroj nuotai- 
mas. ko j, reikiamai darbingas. Bu

vau pas keletą daktarų, išban-

lietuvių pastangas įsigyti Ha
miltone nuosavus namus ir tu
rėti savo lietuvių Centrą, kur 
suktųsi visas gyvenimas ir tau
tinis judėjimas. Užsimojimas 
tikrai yra remtinas.

Skautų stovykla tabako ūkyje 
Jau esu minėjęs, kad Hamil

tono skautams nėra lengva su 
vasaros stovyklavimu, nes nėra

Kiekvienas lietuvis sulaukęs ....................... , „ , , „ . •x .. . , , . de jvainas piliules, bet nei vie-
50 metų amžiaus, privalo bent nag nežiūn£o priežasties. Da- 
porą sykių į metus nueiti pas lg Rad egu al iškas kai 
savo seimos daktarą ir patik- kuriam maigtui už Tamgtos 
rinti kiek ankstas yra kraujo pareikštag nuomones dėl mano
spaudimas. Jei kraujo spaudi- negaĮavjmo nuoširdus ačiū. karna vieta yra arti Selkirko,
mas yra 20 % virs normos, v t Tai ’mn'■ kur yra neblogas miškelis

Atsakymas Y. T. — Jei zmo ■ .. ’ J &

Red. Jonas Kardelis pasveiki
no svečią šiltu žodžiu ir atmin
čiai įteikė knygą anglų kalba 
“The Green Oak”, kurią pa
ruošė rašytojas A. Landsbergis. 
Visi redakcijos bendradarbiai 
knygoje pasirašė.

Gražiai sutiko Diefenbakerį '
Birželio 11 d. aedrodrome Ka ; 

nados ministerį pirmininką Die-

DR. VL. BLAŽYS
i’ LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 
vai. aas ’ien nuo 6—8 vai vak. 

Šešt. 2—4 vai.
r«člacl -r uitu '.alku pagal sutarti 

Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAIbrook 5-8048

DR. G. K. BOBELIS
austų ir šlapumo takų chimrgTji 

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

Valandos pagal susitarimą
arti tinkamos vietos, kur netoli i fenbakerį iškilmingai pasitiko 
būtų upė, ežeras arba gražus 
miškelis. Vienintelė labiau tin

m. ofiao HE 4-5849- rez. HE 4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
JYDZTOJAS IR OHIRBRGAfc 

2434 West 7lst Street

Rez. tėl. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

Dr, W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091: 392 E. 159th St., Harvey, 
lik, tek EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
gan Avė., Suite 808, tek CE. 8-7764. 

Valandos pagal susitarimą

tai privalo atydžiai klausyti 
daktaro perspėjimų bei patari- gus gerai neišsimiega ir tinka
mų. Toksai privalo savo gyve- mai nepasilsi, tai aišku, kad 
nimą sutvarkyti taip, kad krau sekančią dieną blogai turi jaus 
jo spaudimas nedidėtų ir kad tis. Patartina prieš einant gul- 
sklerbžė gyslosna nesimestų. i ti perdaug neprivalgyti, nes 
Tą privalo boti ypač tie, kurie miegant ne tik žmogaus akys, 
prisimena, kad ar vienas iš ir raumenys privalo silsėtis, 
tėvų, ar iš šeimos senelių štai- bet taipgi ir skilvis, 
ga mirė... Mat, apopleksija ai-1
niams kartais perduodama. ! Klausia A. L. — Vasaros 

Kai apopleksija artinasi,' karščiuose vėsiau miegoti rū
tai gamta žmogų perspėja s^e> ,a a^1 en regnf2snls
divem ženklais.. Vienas artėjau oras- ^ei klt^’ tai §ah Pakenk
čio pavojaus ženklas, tai gal
vos svaigulys; o antras, tai

tautinių, mažumų atstovai, kurių 
tarpe dalyvavo 6 lietuvaitės tau 
tiniais rūbais apsirėSziusios.
Joms vadovavo mokytoja J. 

ir vos trys ketvirtadaliai my-1 Blauzdžiūnienė. Nuo “N. Lietu- 
lios iki Erie ežero. Tai būtų'vos” min- pirmininką pasitiko
Br. Aselskio ūkis, kuris yra tik !v- žižVs- Ministeris pirm. tau- I Tel oflso *-57581 «-saas
apie 32 - 34 mylios nuo Hamil- i tihiįi mažumų atstovariis tarė 
tono. Tačiau skautų vadovybė i iadki šiitą žodį. (Kl. G.)
pasirinko ponų Augustinavičių’___________
ūkį, kur visa plačioji apylinkė j
yra užsodinta tabaku. Ir čia BANDO IŠGELBĖTI GELŽ- 
nėra nei geros upės nei ežero. KELĮ

<al. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-a 
Antr. 1-6, treč.. M. oš t. pagal sutartį, 
>ekm. uždaru ta.

si. ofiso lr huto OLymidc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
YDY1OJAS IR CHIRURGAS 

4938 W I5tb St.. Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6—-8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. IiAfajette 3-3210, Jei 
neatsiliepta, šaukite REdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, Hl. 

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63d. St.
Ofiso tel. RElianee 6-4410 

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

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. lr šeštad. pagal autartj.

B. Kronas — labai populiarus !
Dabar hamiltoniečiai savo p< : 

kalbiuose dažnai linksniuoja ži-'

Tarpvalstybinė prekybos ko
misija paskyrė birželio 23 d.

ti sveikatai (kaip reumatizmas nom° nekilnojamo turto įmonės ^kieago, North Shore ’r
waukee elektrifikuoto gelzkehoir kita kas). Tačiau, turint dalininko Balio Krono pavardę, uždarymui. Susidarė grupė pirvus U reguliavimo priemo- kuris eina į federalinius rinki.

kraujo spaudimo padidėjimas. drėgmės procentą galima mus liberalų sąraše. Nėra abe-■ P " . ..
Kraujo spaudimą galima tiks- ,. t> - , r • $6,235,000. Jie prašo komisijąL . .- f sumažinti. Prašau paaiškinti,: jones, kad susipratę lietuviai vi- ■ ’liai įčrnatnrvh au cfiermnmnnn_ Aliai išmatuoti su sfigmomano- 
metru. Tai aparatas, kurį be- koks dreSmes procentas yra 
veik kiekvienas gydytojas turi. tinkamiausias sveikatai.

Sykį supratus artėjančios! Atsakymas A. L. — Plau- 
apopleksijos ženklus, delsti ne-' čiams, odai ir apskritai žmo- 
galima. Reikia gelbėtis. Tuojau gaus viso kūno sveikatai idea- 
reikia išgerti porciją karčios liškiausioji oro . drėgmė yra 
druskos (Epsom salt), ir po tarpe 40 % ir 60 %. Peršau

pratęsti gelžkelio uždarymo da-
... . j., tą 60 dienų. Gal ir bus išgelbė-tietĮ. Nors viltys nėra dideles,

, , . ... , , .tas 67 metus veikęs gelzkelis.bet vis tik laikas butų ir lietu- j &
viams turėti nors vieną savo

si kaip vienas palaikys savo tau

žmogų parlamente. PAŠTAS NEPRIIMS MAŽŲ 
LAIŠKŲ

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KPDIKTU IR VAIKU HGt 
SFECIAUISTfi 

MteDIOAL BUIUDING 
7156 South YPesterri Avenne 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad, 
Inuo U vai. iki 1 vai. p. p. tr nuo 

šeštad 10 v r Iki 1 p. p. Ligonius ! 6 v. —- 8 vai vakare. Trečiad. nuo

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Beudrii Iv Alergija;

valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai. penkt.. 1 p v. r. Iki 9 v ▼.

priima pagal susitarimą.

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

2737 VVEST 71st STREET 
V‘.landos tik susitarus 
Tel. GRovehiU 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namu PR 8-0960

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

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI S-087S
DR. W. M. EISIN-EISINAS

11 vai. ryto -— 1 vai. p Šeštad. ii 
vai. rvto ik! 3 vai p. p.

Ofice tel. RE 7-1168 
Res. tel. IVAlbrooi 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
V ALANUOS PAGAL SUSITARIMĄ

Ofiso telef, CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. IVAibrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ii 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais, nue 
2 vai. iki 5 vak vak.

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

Chicagos paštas praneša vi- Į8182 s- Kedzie Avė. WA 5-2670
Mes atidarysim dainų skrynelę

Hamiltono 3 energingi skau- _
valandos dar paimti atitinka- sas oras lietuvių rasei yra ne-; tai gį0SįUSj Breichmanas ir En-: siems ir skatina prieš ateinan- valandos pagal susitarimą. Jei na
rną dožą “calomel”. Mesti vi- (sveika; kas arabams ar Saha- |skaitis išleido nedidelę dainų (čius Naujus Metus sunaudoti atsihep,a skambintl 3-oooi.
šokį. darbą ir ilsėtis. Per kele
tą dienų pasninkauti ir maitin
tis tiktai lengvai virškinamais 
valgiais; mat pilvui reikia leis
ti pasilsėti, be to, ir kepenys

SVEIKATOS SEKRETORIUS 
APIE RELIGIJĄ

Sveikatos, švietimo ir gero
vės sekretorius Abr. Ribicoff 
buvo atvykęs į Chicagą ir De 
Paul universiteto mokslo metų 
užbaigimo iškilmėse pasakė kai 
bą. A. Ribicoff pabrėžė, kad teo 
logija ir religinis švietimas gali. 
suvaidinti labai svarbų vaid
menį siekiant žmogaus pilnut! 
nio išauklėjimo. Teologija, kal
bėjo Ribicoff, gali jungti gam
tamokslį ir humanitarinius mok 
sius. “Teologija — tai visos ži- i 
nijos centras ieškant žmogaus 
likiminės prasmės ir asmens pa 

Dr. Patricia Nell nuo liepos 22 skirties išsipildymo. Šie klausi- 
d. bus gydytoja JAV oro pajėgi; mai buvo tiriami religijos ir jų ! 
bazėj Vokietijoj. Ji yra. vienintelė, t imag mug vedg į mokgl ir ’ 
moteris gydytoja priimta į aviaci-! J t -v
ją nuo 1952 m. (UPI)

ros gyventojams tinka, tai lie- knyg6ię su"lio’ d’ain7 Ji la-l visus vokus” kurie nėra bent |OHso gg be Į SešudVy-ę.“/
tuviams žalinga. bai originaliai pavadinta _}3x4i/2 colių aukštumo bei ii-1 WK’

Dainų skrynelė. Knygą išspaus
dino Hamiltone esanti “Rūtos” 
leidykla. Knygutės kaina tik 75 
centai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpecialybS akušerija ir moterų ligos 

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

kliudo antspaudavimo ir kl- i Vai.: kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak.
j. i • •, i- ! Šeštadieniais 1-4 p. p.toms mašinoms tobulai veikti. " «-<■

Atostogose iki birželio 24 d.

gumo, nes po 1963 m. sausio 1 
d. tokie nebus priimami. Jie

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121
meną kalbėjo Ribicoiff.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
T.ienniuS nriimn nasrai susitarlms

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2658 Wešt 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30: antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:

nnn 1 Iki 4 vn.1
Tei. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVrst 63rd Street
Vai kasdien nuo 1— 4 p. ų. tr 6

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd St.
Tei. PR 8-7773

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS —- vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

<71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto tr 4-8 v. v 
’ štad.; 9 v. r. — 2 p p. 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sv. Kedzie Avenne
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE . 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, IU 

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

Pri6m. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Ofisas 2659 VV. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8
p. p., šešt 19-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

iki 8 vak Trečiad. lr šešt. uždaryta, į VATj . kaadlen nuo 2 ,k, , val vaX 
Treč. ir sekmad - tik susitarus.

. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vak: Pirm., antr., treč. lt 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-619S

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą*

D§1 valandos skambinkit tek: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. lr šeštaū.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street
SpecialybS: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

LIGOS
valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popl**
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIVS

(VAIKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-8. 

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-St5«

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rosd 
Vak nuo 2 Iki 4 v. v. ir 7 Iki 8 v. ▼. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
Tek ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Walt Rostowo plano

REIKŠMĖ IR PAVOJAI
Praėjusį sekmadienį ir pir

madienį Chicago Tribūne pas
kelbė staigmeną, kuri sudomi
no ne tik mus, lietuvius, bet 
ir viso krašto visuomenę. Ji 
sudomino viso laisvojo pasau
lio kraštus. Sudomino ir surū
pino.

Toji staigmena, tai Willard 
Edwards straipsnių serija a- 
pie Valstybės departamento vy 
riausiojo planavimo komiteto, 
pirmininko Walt Rostow pa
ruoštą Jungtinių Valstybių už 
sienio politkios linijos radika
lų pakeitimą. Pakeitimas pa
liestų Sovietų Rusiją, jos sa
telitus ir taip pat komunis
tinę Kiniją. Paliestų ir visą 
Rytų Europą.

Santykių pakeitimo su Sovie 
tais ir visų komunistinių pa
saulių planuotojas Rostow no
ri įtikinti prezidentą Kennedy 
vyriausybę, kongresą ir visuo
menę, kad nuo to laiko, kai mi 
rė Stalinas ir kai į diktatoriaus 
kėdę atsisėdo Chruščiovas, So
vietų vidaus ir užsienio politi
ka “sušvelnėjo”, šitoks “su- 
švelnjėimas” atidarąs kelius 
prasmingesniam laisvojo pa
saulio susitarimui su komunis
tiniais režimais. Girdi, Krem
liaus vadovai jau įsitikina, kad 
jie negali nugalėti Amerikos. 
Iš kitos pusės, ir Amerika ne
galinti nugalėti Sovietų Rusi
jos. Rostow teigia ir tai, kad 
abi galybės— Amerika ir So
vietai — netenka įtakos net 
savose sferose. Esą, jaučiama, 
kad virš jų galvų kuriasi bend 
rųjų reikalų laukas, per kurį 
būsią galima eiti prie “nau
dingų savitarpinių susitari
mų”. Jis daro užuominą, kad 
komunistai jau esą “atsisakę 
užvaldyti pasaulį”.

v
Rostowo plano smulkmenos 

dar nėra viešai ir oficialiai 
paskelbtos. Jos gal ir preziden 
tui nėra oficialiai įteiktos. Ta
čiau apie planą jau yra rašę 
trys dienraščiai ir keli žurna
lai Pagaliau ir pats Rostowas 
jau kai ką iš savo plano yra 
atidengęs savo įvairiomis pro
gomis pasakytose kalbose. Tai 
gi, dalykas, nėra visai iš piršto 
išlaužtas. Vienoje savo kalbo
je jisai -labai aiškiai yra pa- 
sakęSj kad nei Rusija, nei A- 
merika negali laimėti šaltojo 
karo, kad nei kapitalizmas už
valdys komunizmą, nei pasta
rasis kapitalizmą. Negalima, 
girdi, tikėtis, kad pasaulis vi
siems laikams pasiliktų suskal 
dytas tarp' komunistinio bloko 
ir laisvojo pasaulio.

Nemanoma, kad naujo pa
keitimo užsienio reikalų poli
tikoj, ypač santykiuose su So
vietų Rilšįją, planas taip jau 
greitai galėtų praeiti. Jam pa 
sipriešins karo vyrai ir pats 
kongresas. Jis bus nepopulia
rus ir visuomenėj. Todėl būsią 
reikalinga pravesti planingą 
propagandą, užsukti visą vy
riausybės "išlaikomą informa
cijos tarnybą. Reikėsią būti 
atsargiems, panaudoti diplo
matinę strategiją, kad bet ko- 
kio susisiekimo su Sovietais, 
formalaus ir neformalaus, tie
sioginio ar netiesioginio, at

veju būtų duota Sovietams su 
prasti, kad Amerikos Siekimai 
yra taikingi, kad jie mūsų n- 
bijotų ir t.t.

Stiprinimas įtampos, Ame
rikos sąjungininkų spaudimas 
ar kad ir pačios mūsų visuo
menės reikalavimai, didiną kri 
zę tarp dviejų kraštų, turį bū
ti ignoruojami. Vadinas, ne
kelti jokių pjroblemų, kurios 
įrituotų Sovietus ir gilintų kri
zę.

¥
Rostovvo planas, atrodo, no

rėtų atidaryti plačiau duris 
bolševikų Trojos žirgui, kad 
komunistai čia dar daugiau 
agentų galėtų įgabenti ir kad 
plačiau ir laisviau galėtų dirb
ti prieš demokratinę santvar
ką ir rengti kelius komunisti
nei santvarkai bei diktatūrai.

Sovietų Sąjungai, esą, rei
kėtų galutinai duoti pripažini
mą, kaip didelei galybei. Esą, 
reikalinga žodžiais . ir darbais 
skatinti Sovietus pilniau da
lyvauti laisvųjų tautų bendruo 
menėse, jei jų vadai pasirodytų 
dėmesio ir geros valios šito
kiam konstruktyviam bendra
darbiavimui. Įdomu ir tai, kad 
siūloma švelninimo santykių 
su Sovietų satelitais, oficialiai 
neatakuojant jų režimų, veng
ti kritikos, provokacijų. Lais
vasis pasaulis turįs užmegsti 
artimesnius ryšius su sateli
tais ir teikti jiems pagalbą. 
Taip pat pradėti santykius ir 
su Rytų Vokietija.

Dar daugiau: neturi būti duo 
dama paskatos ar paramos gin 
kluotiems sukilimams Rytų Eu 
ropoję. Vienas šios proponuo- 
jamos programos kritikas jau 
yra pasakęs, kad, jei šitaip į- 
vyks. jei visi dabartiniai sa
telitų režimai, įimant Rytų Vo
kietiją, bus pilnai pripažinti, 
ir pavergtosios tautos nebe
teks vilčių išsilaisvinti iš ko
munistinės vergijos.

*
Nauju planu pakeisti san

tykiai su Sovietais, aišku, bū
tu naujai ir stipriai pasukta 
Kremliaus “apyzmento” keliu, 
duota agresijoms nauji gali
mumai sudaryti daugiau pro
gų sprogdinimui laisvųjų kraš 
tų demokratinių santvarkų iš 
vidaus. Būtų atidaryti visi ke
liai Chruščiovo pranašavimui 
įvykdyti — palaidoti Ameri
ką,

Reikia manyti,)kad preziden
tas atmes visus panašius pla
nus, kad kongresas jų vykdy
mui nepritars, nes pagaliau 
jau laikas žinoti, ko Kremlius 
siekia. Nei jo vidaus, nei už
sienio politika nėra sušvelnė- 
jusi ir nesušvelnės. Kaip jis 
siekė, taip ir sieks pasaulį už
valdyti, kaip laužė tarptauti
nes sutartis, taip laužys ir a- 
teityje.

Pavergtųjų tautų vadovams 
ir veikėjams reikia gyventi a- 
tidarytomis akimis, sekti kike- 
vieną Amerikos ir kitų laisvų
jų valstybių žygius, kad laiku 
būtų galima reaguoti, jei bū
tų pradėta vykdyti Rostowo 
ar kiti panašūs planai, nes jie 
yra labai labai pavojingi pa
vergtųjų tautų laisvinimui.

NETIKRUMAS VYRAUJA 
JAV ŪKYJE

Birželio 14 d. New Yorko biržoje akcijų verte šiais metais 
pasiekė žemiausią laipsnį

Nauji sukrėtimai biržoje

Nuo gegužės 28 d., juodojo 
pirmadienio, New Yorko biržo
je jau kelis kartus pasikartojo 
akcijų kritimas. Nors jis palie
čia 15.2 mil. akcininkų, kasdie
ninėje ūkio eigoje, dar nematy
ti ryškesnių pasėkų. Automobi
lių prekyba gyva, nors kiek su
mažėjusi, lyginant su pernykš
čiu pavasariu. Vidaus prekyboj 
nematyti pavojingų ženklų. Be
darbių skaičius 0.5 mil. sumažė
jo, tačiau nedarbo slogutis jau
čiamas. Statyba rodo pagyvėji
mo žymių. Pramonės įmonėse 
darbo savaitės valandų skai
čius nesumažėjęs. Užsienio pre
kybos per balandžio mėn. padi
dėjo ir išvežimas 8% ūgterėjo.

Vertybės popierių kritimas y- 
rą eilės veiksnių išdava. Jis pa
liečia ne vieną kitą įmonę, bet 
pvz. birželio 14 d. 885 įmonių 
akcijų vertė krito. Plieno ga
mybos įmonės teišnaudoja 55% 
gamybinio pajėgumo. Kai kur 
pvz. Calif orni joje ir paskolų 
lakštų vertė ėmė kristi. Kapi
talo įdėjimas į naujas įmones 
gana santūrus. Daugelis stebi 
ir laukia.

Valstybės įsikišimas
Ir šiandieną dar nepamiršta 

JAV prezidento trijų dienų ko
va su plieno įmonėmis sutruk
dyti gaminių kainas pakelti. Jai 
kelią paruošė Ūkinių patarėjų 
taryba (Council of Economic 
Advisers), kuri linko atsargiai 
įsikišti į kainų ir atlyginimo 
tvarkymą. Pelną ir jo savidarą 
ji pripažino esminiu veiksniu. 
Kapitalo ir darbo atstovai, CEA 
manymu, tesidera dėl garny oos 
sąlygų. Valstybė tik iš dalies 
tedaro įtakos į derybų eigą. Vi
suotinis įdarbinimas yra vyriau 
sias tikslas. Tačiau CEA nesu
gebėjo išryškinti ūkinės politi
kos apybraižų. New Frontier 
skelbėjai paskendo bendrybėse. 
Valstybė nerado veiksmingų 
priemonių kelti darbo našumą, 
pertvarkyti gamybą, mažinti iš
laidas. Pelnas nerodo kelio į 
ūkinį tarpimą. Ir didžiausio skur 
do metu yra sugebančių pasi
pelnyti ir masių skurdą didin
ti.

JAV prezidentas atsidūrė pu 
siaukelėje. Jis sulaikė plieno kai

G E BI MINAS GALVA

!nų pakėlimą. Kuriam metui? Jo 
pareigūnai nubaudė kelių įmo
nių vadovus už kainų kėlimą. 
O kas dedasi su visuotinio var
tojimo prekių kainomis? Kas 
jas tvarko?

Pagaliau prezidentas atsisa- 
į ko CEA bandymų. Laisvame ū- 
kyje — laisvai tvarkomasi, jis 
taria. Ką reiškia šie žodžiai? 
Jis pasako, kad maži ir dideli 
kapitalo bei darbo junginiai ga- 

j Ii laisvai naudotis šalia įstaty
mų sukurtais monopoliais ir į- 
sakyti vartotojams. Monopo
liams laisvė reiškia pelną, ku
ris išugdo nelaisvę vartotojams.

Mokesčių sumažinimas
Šio tarpsnio ūkinį sustingimą 

išjudinti tekalbama apie dvi prie 
mones: mokesčių sumažinimą ir 

į hesubaiansuotą valstybės biu
džetą.

Mokesčių sumažinimu norima 
skatinti naujo pelno savidarą, 

I didinti prekių paklausą, o jos 
išdavoje — gamybą. Biudžeto 

(nesubaiansavimas tesako, kad 
j ši karta nepajėgia valstybės rei 
i kalų tvarkyti ir dalį savo naš- 
| tos perkelti ateities kartoms, 
i Valstybės prezidentas vėl pra- 
: šė leisti valstybės skolas didin
ti iki 308 bil. dol. Pažadas vals
tybės mokesčius sumažinti šiuo 
metu yra psichologinis žaidi
mas, kuris gali turėti politinės 
įtakos. Šiais metais numatoma 

į įstatymo sumanymą kongresui 
mokesčius sumažinti. Geriausiu

atveju jis įsigalios ateinančiais 
metais. Šiuo metu mokesčių su 
mažinimo reikalu ima nesutarti 

į senatoriai. Nūdienės apybraižos 
į leidžia daryti išvadą, kad demo- 
1 kratai rūpinasi sumažinti kor- 
|poracijų mokesčius. Pajamų mo 
kesčių sumažinimą pajus tik 
turtuoliai. Mažesnių pajamų ga 
vėjams mokesčiai numatomi su
mažinti 2%, o milionieriams — 
26%.

JAV ūkio atsilikimas
Šis kraštas tebegyvena senu 

i įsibėgėjimu. Pramonė atsilieka 
nuo technikos pažangos. Ji te- 

! turi prieš akis vienintelį varyk- 
lį — pelną. Pelno sumažėjimas 
verčia gamybą mažinti ir pa
leisti darbininkus, kurie nedar- 

_! co metu teturi teisę ištiesti ran
ką į valstybę. Įmonininkus ir 

j darbininkus teriša tik darbo su 
tartis. Padėties viešpats yra į- 
monininkas, nes jis nesirūpina, 
ką darbininkai darys nedarbo 

• metu. Įmonę atidarys tik esant 
i palankiai rinkai pelno gauti.

JAV yra susiorganizavęs ka
pitalas ir darbas savo reika
lams ginti, bet ne bendrauti ir 
spręsti laiko primestus klausi
mus. Valstybė bando atsisaky- 

j ti panaktinio sargo pareigos, 
bet iki šio meto neturi drąsos 

i sukurti ryškią ūkinę ir socialinę 
1 politiką, kuri įgalintų kovoti su 
priešu ir rungtyniauti su bend
rais. JAV metas pabusti iš nir
vanos, atidėliotus ūkinius sočia 
linius klausimus spręsti ir per
žiūrėti dviprasmiškus laisvo ū- 
kininkavimo pagrindus.

Indonez.ii parašiutininkai paimti nelaisvėn Naujoje Gvinėjoje, ne
toli Teminabuan, Vakarų naujoje Gvinėjoje. Juos nelaisvėn paėmė 
keturi papuasai. (UPI)

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

DRAUGAS, antradienis, 1S62 m. birželio mėn. 18 3

Lietuvio dalia okupuotoje Lietuvoje (3)

Didėja gyventojų nepasitikėjimas 

sovietine santvarka
•SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Besikalbant su tautiečiais, 
pasiekusiais Vakarų Vokietiją, 
nepastebimai prabėga laikas. 
Neįmanoma per kelias valan
das suskubti patirti jų pergy
venimus bei Lietuvos žmonių 
nedalią sovietinėje okupacijoje 
Štaf nepastebimai priartėjo va
karas, o, atrodo, dar tik pra
dėta kalbėti.

Įjungiamos šviesos. Prieina 
uždaryti langines ir žvilgteri 
užulangėn. Juk taip netolimas 
metas, kai baugu buvo balses
nį žodį ištarti. Lietuvos gyven
tojai buvo sekami ne tik dar
bovietėse; bet taip pat ir na
muose. Nestigo atvejų, kad pa
kako paskirtajam sekti parašy
ti pranešimą net ir nesiklau
sius už lango, ir žmonės buvo 
išgabenami sovietinėn imperi
jon.

Dėlto dar ir dabar Lietuvos 
gyventojuose vyrauja atsargu
mas. Kartu ir nepasitikėjimas 
sovietine santvarka. Nors ofi- 

[ cialiai daug šūkaujama apie ne- 
i išardomą draugystę su Sovieti- 
ja, tačiau tikrovėje gyventojų 
masėse vyrauja pasikeitimų lū
kestis. Taip pat ir sovietiniai 
pareigūnai, nešykštūs žodžiais 
apie tariamą “draugystę”, nero 

I do pasitikėjimo lietuviais. Dar 
i ligi šiol rusai nėra užmiršę 
partizanų žygių.

*
Nepasitikėjimą sovietine 

santvarka stiprina ir 
’ besireiškiančios negerovės

j Gyventojų sovietinė propa- 
’ganda nebepajėgia įtikinti ši
tos santvarkos skelbiamais “to
bulumais”. Tiesa, žmonės suge- 

■ ba įvertinti teigiamus reiški
nius. Niekas neginčija, pavyz- 

i džiui, medicinos pagalbos tei- 
' giamumų.

Tačiau atlyginimų žemumas, 
žmogaus teisių paneigimas, o 
taip pat nesi baigią trūkumai 
maistu aprūpinimo srityje gy
ventojų masėse kelia nepasiti
kės mą sovietinės santvarkos 
tobulumu. Lietuvos gyventojuo
se propagandinė akcija dažniau
sia lieka be atgarsio. Bet ne tik 
Lietuvoje. Kitose sovietinės im
perijos srityse nepasitenkinimas

Kremliaus pažadais atrodo pa
siekęs dar didesnio laipsnio. An
tai praėjusiais metais ne tik 
pasipriešinimą buvo parodę 
uosto darbininkai Juodojoje jū
roje, atsisakydami pakrauti lai- 

i vus maisto produktais. Protes
to demonstracijos reiškėsi Kras
nojarsko mieste. Buvę niurnė
jimo ir kitose sovietinėse sri
tyse dėl nepakankamo aprūpi- 

, nimo maisto produktais.

! Lietuvoje pablogėjo mitybos 
sąlygos

Pastaraisiais metais Lietuvos 
miestuose gyventojų aprūpini
mas maisto produktais ne tik 
nepagerėjo, bet kai kuriais at
vejais dargi pablogėjo. Vilniu
je, Kaune ir kitose vietovėse 
žmonėms dažnai tenka rikiuo
tis į eilutes, kad gautų vieno ar 
kito produkto nusipirkti. Kar
tais ištisus mėnesius miestuose 
neįmanoma nusipirkti taukų. 
Nuolat stinga pieno gaminių, y- 
pač sūrio, varškės.

Keliauninkai iš Rusijos
Įvairiose Rusijos srityse gy

ventojų aprūpinimas maisto 
gaminiais, atrodo, yra dar blo
gesnis, negu Lietuvoje, šitaip 
manyti leidžia dažnas sovietinių 
keliauninkų atvykimas į Lietu
vą nusipirkti maisto produktų. 
Jei pirmaisiais pokario metais 

i į Lietuvą veržėsi tiesiog gau- 
j satis sovietinių elgetautojų, tai 
i dabar čia nuolat atvyksta trau- 
| kiniais bei kitomis susisiekimo 
j priemonėmis įvairių maisto rū. 
šių supirkinėtojai. Tatai aki
vaizdus liudijimas, kad Sovie
tų Sąjungos daugeliui gyven
tojų duona kasdieninė ir toliau 
pasilieka nuolatiniu rūpesčiu.

Kaip apgaudinėjami turistai...

Patys sovietinės santvarkos 
Į vykdytojai atrodo gerai žino be 
j sireiškiančias negeroves tiek gy 
i ventojų aprūpinimo, tiek ir kito
se srityse. Tačiau vietoje ėmęsi 
konkrečių priemonių toms nege
rovėms šalinti, stengiasi klaidi
nimais uždengti .visas tas ne
geroves. čia geriausiu pavyz- 

(Nukelta į 4 pusi.)

— Laisvės. Ja pasinaudos vėliau. O šitam am- 
■ žiuje spausk tiek, kiek gali, — nenusileido Jonuška. 
; Jasaitis taip pat nutilo, nes prisiminė kelionę, kurion 
;. rengėsi išsileisti sekantį rytą.
:i

14.

Spaudoje ir gyvenime

“TAUTŲ ĮBAUGINTI NEGALIMA”
minių bandymų ir bus sudaryta 
kontrolė.

Sovietai nemėgsta kontrolės,.nes 
jie1 yra linkę pasirašyti sutartis ir 
jas. klastingai laužyti, o kai bus 
kontrolė, tai jau bus jiems tai ne
įmanoma, Be kontrolės gi niekas 

j pasaulyje jais nsbepasitiki. Sovie- 
|tai buvo sutartimi įsipareigoję • ir 
i Lietuvos nepriklausomybę gerbti, 
jį vidaus reikalus nesikišti, bet jie 
! savo tarptautinius įsipareigojimus 
žiauriai sulaužė.

t Okupantų “Tiesa” amerikiečius, 
i vadina imperialistais. Tačiau ame
rikiečiai nei vieno svetimo krašto 

| nėra okupavę. Priešingai, suteikė 
! Filipinams nepriklausomybę, daug 
; prisidėjo, kad Afrikoje atsirastų 
eilė nepriklausomų valstybių, tuo 
gi tarpu imperialistai Sovietai oku
pavo Pabaltijį, eilę Europos vals- 

i (Nukelta j 4 psl.)

Okupantų Vilniuje leidžiamas 
dienraštis “Tiesa” Nr. 108 gegužės 
10 d. laiškų - forma išspausdino ei
lę pasisakymų prieš amerikiečių 
atominius , bandymus. Linksniuoja
ma, kad tai teršia atmosferą, kad 
tai provokuoja karą ir t. t.

Bet tai,okupantams pavojingi ra
šymai, nt,4' Lietuvos gyventojai 
lengvai atsimena, kad tada, kai pa
saulio tautos tarėsi nusiginkluoti ir 
sutartimi nutraukti atominius ban
dymus, Sovietų Sąjunga pirmoji 
sulaužė ’ bandymų moratoriumą, 
veidmainingai vesdama pasitari
mus, o slapčia ruošėsi atominiams 
bandymams ir jų ilgą seriją pra
vedė. Kas gi tada buvo, jei ne oro 
užteršimas, jei ne karo provoka
vimas. Amerika ir dabar kiekvienu 
momentu' sutinka atominius ban
dymus nutraukti, jeigu Sovietų Są
junga sutiks' taipgi atsisakyti ato-

— Gydytojai juk užtikrino, kad nieko baisaus 
nėra, tik paviršutinis apdegimas, — kalbėjo Tomas.— 
Akys liko nepažeistos, regėjimui pavojaus nesijaučia, 
tad ir jūsų susigraužimas be pagrindo. Praeis savai
tė, kita, ir pasveiks, o pamoka liks ilgam.

— Ar tai pirmas kartas? Štai, rudenį buvo ran
ką nusilaužęs, pernai kažkuo apsinuodijo. Jei tik iš
leisi iš namų, taip ir drebėk. Sveikas niekada negrįž
ta, — dejavo Jonuškienė. — Kitas dešimtį auginda
mas, tiek nepavargsta, kaip mes su vienu.

— Gal per kietai jį laikote?
— Kas būtų, jei paleisčiau? — įsiterpė Jonuška. 

— Jei nenusisuktų sprando, tai chuliganu išaugtų. 
Dar nė vienam gatvė naudon neišėjo.

— .Bet, visą laiką namuose sėdėjęs, nepažįsta ap
linkos ir ištrūkęs griebia be atsargumo, kas pakliūva.

— Aplinką mokykloje pažins. Žmogaus amžius 
toks trumpas, kad jau vaikas turi kiekvieną sekun
dę tinkamai naudoti. Mes, kaime augdami, lavini
muisi neturėjome sąlygų, o jam viskas atdara. Užuot 
gatvėje zujęs, tegul ką naudinga išmoksta. Turiu pa
samdęs muzikos mokytoją, žmona moko svetimų kal
bų. Nenoriu, kad mano vaikas susidurtų su panašiais 
sunkumais, kokius man teko pergyventi. Gimnaziją 
baigęs, nemokėjau telefonu kalbėti.

— Bet mes išmokome mokytis ir naujus reiški- 
, nius perėmėm be didelių sunkumų. Man atrodytų, kad 
! vaiko žaidimas taip pat yra mokymasis. Be to, ir 
1 laisvės jaunam žmogui reikia.

Tomas jau buvo aplankęs keletą provincijos mies
telių, kuriuose atidžiai susipažino su vietinių koopera
tyvų veikla. Ši kelionė turėjo būti paskutinė ir ji ve- 

: dė vienan iš plačiausiai išgarsėjusių kooperatyvų, 
kuris savo rankose laikė beveik viso apskrities žemės! 

: ūkio produktų prekybą.
Žiema dar laikėsi, bet jau be ankstyvesnio įnirši- 

• mo ir užsispyrimo. Vis dažniau ir dažniau papūsdavo 
' iš pietų minkštas vėjelis, lyg didelis paukštis pūkiniu 
sparnu žemę pakutendamas. Sniegas dienomis tižo, 
pro statinių tvoras purvina koše slinko iš kiemų į 
gatves, tik naktimis dar susigriebdavo ir sukietėdavo, 
kad anksti rytais galėjai net vaikščioti jo paviršiumi, 
lyg rupiu, blogai išdirbtu stiklu.

Visi jautė, kad kažkur jau susirėmė žiema su pa
vasariu, nes apie šią naujieną be paliovos ir su dideliu 
užsidegimu šnibždėjo miškų viršūnės, linksmai viena' 
kitai linkčiodamos ir net nesistengdamos paslaptį iš-i 
laikyti. Gal tik vieniši berželiai, kalneliuose išsisklai-1 

' dę, žinios nenujautė, nes pro nuogas šakas dar košda- 
vosi šalti vėjai, staugiančiai į klonius nusirisdami ir 
piktai puldami rytais iš sodybų kaminų rūkstančius 
dūmus.

Jasaitis iš autobuso išlipo prie pat pašto rūmų. 
Koperatyvas buvo čia pat, atsišliejęs parko, kuriame 

' stypčiojo laibos pušys, lyg ūgiu besivaržydamos su 
! balta angelo statula, aukštai iškėlusią trimitą, plau- 
j kiantį mėlynomis viršūnėmis. Tai buvo tas pats mies- 
■ telis, kuriame prieš krūvą metų augo Eugenija.

Kooperatyvo kieme prunkštė ūkininkų arkliai, su- 
juodę sandėliuose pilstomas avižas, kontoroje maišėsi 
i kailiniuoti vyrai, su sąskaitomis rankose vaikštinėjo

nuo staliuko prie staliuko, stoviniavo būriais pasie
niuose, šnekučiavosi ir rūkė.

— Liūdną dieną pataikėte, — prabilo vedėjas, 
pasisveikinęs Jasaitį.

— Kad visai maloni. Saulėta, ramu, pavasariška.
— Mat, ne orą turiu galvoje, — aiškino vedėjas. 

— Diena liūdna už tai, kad šiandien vyksta skaudžios 
laidotuvės.

— Na? — susidomėjo Tomas.
— Sakyčiau, tikrą didvyrį išlydime. Žmogus mir

tį per kitus parsikvietė. Įvyko čia tokia didelė nelai
mė prieš savaitę. Būrys vaikų susirinko ant upės pa- 
išdykauti. O ledas, žinote, buvo jau ne stiprus. Van
duo iš apačios, matyt, gerokai pagraužė, dar saulė die
ną pašildė, tai ir įlūžo visa kupeta. Kabinasi vaikai už 
ledo, rėkia, kitas jau ir išrėkti negali, vandens prisi
gėręs, o ledas trupa, ir gana. Subėgo žmonės, žiūri iš
sižioję ir neišmano, ką daryti. Eisi ledu, pats įlūši, o 
aplink nei kokios karties nėra, nei virvės. Vanduo, ži
note, sraunus, vaikus jau net po ledu ėmė kišti, jau 
kažkuris visai neiškyla... Baisus alasas, riksmas, 
šauksmai. Dievo laimė, kad iš kažkur šitas vyras at
sirado. Tai tik apmetė visus akimis ir šoko kaip liū
tas upėn. Vaikus išrankiojo ir sustatė krante kaip 
kačiukus. Vaikams, žinote, nieko. Išdžiūvo, pasišildė 
namuose ir vėl tvoras laužo. O išgelbėtojas sekančią 
dieną jau nekilo. Griebė žmogų smegenų uždegimas. 
Po trijų dienų nėra jo.

Vedėjas nutilo, nes akys ėmė drėgti, ir tolimes
niems žodžiams nebūtų kvapo užtekęs. Tik po ilgesnės 
pertraukos atsigavo ir tęsė:

— Nežinai, žmogau, kas laukia... O vyras buvo 
pačiame žydėjime. Nuaugęs, tvirtas, vikrus. Tokio, 
atrodė, nė giltinė negalės pagriebti. O va ir pagriebė! 
Visas miestas jį žinojo, už tai visi ir gedi... Girdite? 
Jau eina, — ir vedėjas puolė prie lango.

(Bus daugiau)



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. Erzelio mėn. 18 savo aukštiems bažnyčios, tikė- 
* s jimo ir tautos idealams.

50 metų Bažnyčios ir tautos 

tarnyboje

Kun. Jonas Kasakaitis gimė 
1879 m. ūkininko šeimoje Buk- 
tiškių kaime, Griškabūdžio pa
rapijoj. Pradžios mokyklą lan
kė Barzduose ir Pilviškiuose. 
Kūdikystės dienas praleidęs pa
vyzdingų lietuvių tėvų prieglob 
styje, jaunasis Jonelis iš savo 
gimtojo krašto išsinešė savo 
širdyje gilų tėvynės meilės jaus 
mą ir kilnų religinį palinkimą.

1891 m. jaunuolis Jonas Ka
sakaitis įstojo į Marijampolės 
gimnaziją. Čia jis susidraugavo 
su kitais lietuviais jaunuoliais, 
kurie galvojo kokį kelią ateičiai 
pasirinkti. Ar carų Rusijos siū
lomą asmeninės profesinės kar
jeros kelią tamsiai Rusijai kul
tūrinti, ar brangiosios tėvynės 
Lietuvos vieškelį, savo krašto 
žmones vesti į šviesą, į laisvę 
ir nepriklausomybę?

1897 m. pavasarį Jonas Ka- 
sakiiitis, turtingai išsimoksliĮ- 
nęs, sėkmingai išlaikė baigia
muosius Marijampolės gimnazi
jos egzaminus. Bet ką veik-

duris kol Amerikos valdžia pri- 
kad seminarijos neišvirstų į tau pažino Lietuvos nepriklausomy- 
tinio pasipriešinimo centrus. Lie bę. Kunigo Kasakaičio veikla 
tuviškos patriotinės nuotaikos Lietuvai buvo plati, turininga 
nelabai patiko taip pat ir lenkų jr apima tris periodus: prieš 
aukštajai hierarchijai, kuri šie- ; j.mą pasauiįnj karą, po kar0

ti ’ Kur iaunatvės enereiia ir kė 1Š seminaristl2 Praryti len’ ir dabartinius laikus. Už nuopel 
idealus nukreipti? Sis klausi- *u!! kunigus nūs Lietuvai buvo apdovanotas
mas Jonui nebuvo sunkus? Jis k°mS ParaP1Joms aptarnauti. Gedimino ordenu. Jo straipsniai 
nutarė savo jaunos širdies šau- Seminari3°3e buvo rusų zanda- aktualiais klausimais gausiai til 
kimą stoti Dievo ir lietuvių žmo ;rU kratos lr atrode’ kad semi' P° įvairiuose periodiniuose lei- 
nių tarnybon. Tų pačių 1897 m. ,nanja nCt ga b UZdaryt ’ dūliuose. Kun. Kasakaitis taip 
vasarą Jonas nuvyko pas Sei- J Veržliai ir audringai klieriko Pat Yra autorius keletos vertin- 
nų Kunigų seminarijos regen-1 Jono Kasakaičio sielai atrodė, SU literatūrinių veikalų. Pitts- 
tą kan. Joną Giedraitį ir pra- kad Amerikos — laisvės šalies tonas ir Amerikos Lietuviai di- 
šėsi priimti į seminariją. Čia — lietuvių imigracija būtų pui- dziuojasi šiuo Bažnyčios ir tau- 
pat kitą dieną išlaikęs sėkmin- ki dirva jo idealams įgyvendin- tos veteranu.
gai įstojamuosius egzaminus ti. Po trijų metų studijų Sei- Kun. Kasakaičio jubiliejus 
buvo priimtas į Seinų Kunigų nuošė, 1901 m. klierikas Jonas bus švenčiamas Pittstone bir- 
seminariją. išvyko į Dėdės Šamo kraštą želio 24 d j iškiimes vyksta

1897 m. rugsėjo mėnesį 18 baigti kunigo mokslus ir pasi
ni. jaunuolis Jonas Kasakaitis likti su laisvąja lietuvių imi- 
atvyko į Seinus ir pradėjo mok gracija dirbti Bažnyčiai ir lie- 
slą. Seminarijoje nuotaikos bu-' tuvybei.

labai lietuviškos - patrioti- 1005 metais Amerikoje Jo-vo
nės. Klierikai tarp savęs kalbė- nas Kasakaitis baigė Tėvų Sul-
davosi tik lietuviškai. • Vakarais 
susirinkę traukdavo lietuviškas 
dainas. Pats kan. Giedraitis ir 
dauguma profesorių taip pat 
buvo geri lietuviai. Bet šios nuo 
taikos negalėjo patikti rusų vai 
džiai, kuri griežtai prižiūrėjo,

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
tybių, dabar yra atsakingi už gro
buoniškus raudonųjų žygius Laose, 
Vietname ir kitur. Ne paslaptis gi, 
kad Sovietai nori okupuoti visą 
pasaulį. Tai didesni imperialistai 
už fašistus ir hitlerininkus. Dar 
nei vienam kraštui Sovietų Sąjun
ga nepriklausomybės nėra atnešu
si, o pavergė daugelį.

Viename iš tų “Tiesos” išspaus
dintų raštų, kur kaltinami ameri
kiečiai, jie siejami su hitleriniais 
žiaurumais. Visai be reikalo. Ame
rika niekada nieko bendro neturė
jo su Hitlerio naciais. Tai Sovietų 
Sąjunga su jais susibičiuliavusi, su 
Hitleriu bendradarbiavimo sutartį 
pasirašiusi, Hitleriui įmokėdama pi
nigą, tiese savo imperialistinę lete
ną ant visos Lietuvos. Jei ne So
vietai, Hitleris nebūtų turėjęs to
kios drąsos sukelti II Pasaulinį ka
rą. Kai Sovietams reikėjo pasirink
ti draugus, jie nepasirinko demo
kratinių valstybių, o nuėjo pas Hit
lerį. Ir tik Hitleris, juos užpuolęs, 
atvimo prie demokratinių valsty
bių.

Tik vieną teisingą dalyką oku
pantai minėtoje “Tiesoje” parašė: 
“Tautų įbauginti negalima”. Ateis 
laikas, kai grius raudonųjų dikta- 
tūriška imperija. Tautos nusikra
tys raudonųjų tironų jungą ir at
sikvėps laisvu gyvenimu. Tautų 
įbauginti negalima.

J. Žvilbutis
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Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie 
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7 vai vak
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Kun. J. Kasakaitis

picijonų St. Mary seminariją ir 
tų pačių metų birželio 15 d. 
vyskupo Hoban buvo įšventin
tas kunigu Scrantono diecezi
joje. 1905 m. birželio 25 d. Ply- 
mouth Šv. Kazimiero bažnyčioje 
atlaikė pirmąsias šventas mi
šias. Kingstono Šv. Marijos pa
rapija buvo pirmoji lietuvių pa
rapija, kurioje kun. Kasakaitis 
buvo paskirtas apaštalavimo 
darbui. Ėjęs klebono pareigas 
Eynon, Wanamie ir Freeland, 
1912 m. gegužės 16 d. atvyko 
į Pittstoną ir perėmė šios pui
kios Šv. Kazimiero parapijos 
vadovavimą. Nuo to laiko iki 
šiandien be pertraukos kun. Ka 
sakaitis nenuilstamai darbavo
si su Pittstono lietuviais ir pa
siliko ištikimas iki smulkmenų

NEPASITIKĖJIMAS SOVIETAIS

(Atkelta iš 3 psl.)

džiu gali būti atvykstančių tu
ristų klaidinimas. Apie tas tu
ristines grupes Lietuvoje gausu 
įvairių anekdotų, dažnai iš tik
rovės paimtų.

Yra tikra tiesa, kad vienai ar 
kitai turistinei grupei atvyks
tant į vieną ar kitą turistinia
me plane numatytą vietovę, sten 
giamasi turistų lankymosi metu 
parduotuvėse išstatyti daugiau 
prekių ir pigesnėmis kainomis. 
Štai, nutikimas Panevėžyje vie
nos turistinės grupės lankymo
si metu. Parduotuvė, kurioje bu 
vo numatyta užvesti turistus, 
buvo pasirūpinta prekystalius 
apkrauti kuo daugiau prekių. 
Ir visos gerokai žemesnėmis kai 
nomis. Ir kaip tik turistams be
silankant plane numatytoje par
duotuvėje, jon užėjęs kolcho- 
zininkas. Šis nustebęs ypač ge
rų tekstilės medžiagų atsiradi-

RADIJO STOTIES BRADDOCKS 
Kieki veną sekmadieni nuo 
1:30 Iki 2:00 vat D. p. 

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
mu ir nepaprastai pigiomis kai- tithoanian Catholic Hour

nomis. Dėlto paprašęs atkirpti

Šv. Kazimiero parapija kun. 
Kasakaičio vadovybėje tapo ne 
tik svarbiu religiniu centru A- 
merikos lietuvių gyvenime, bet 
tuo pačiu metu buvo ir tartum 
lietuvybės akademija jauniems 
kunigams ir Pittstono parapie- 
čiams. Kun. Kasakaičio vado
vybėje per 50 metų šioje para
pijoje tarnavo daug jaunų vi
karų. Buvo ne maža ir tokių, 
kurie lietuvių kalbos dėl dauge
lio priežasčių buvo negalėję iš
mokti. Klebono Kasakaičio įta
koje jie visi Pittstone išmoko 
puikiai lietuvių kalbą, sakė gra
žius ir turiningus pamokslus lie 
tuvių kalba ir giedojo lietuviš
kai.

Didžiojo karo metu kun. Ka
sakaitis giliai įsitraukė į kovą 
už Lietuvos laisvės atstatymą. 
Dalyvavo Lietuvių Tautos Ta
ryboje Washingtone, klebeno, 
kartu su jo geru ir ištikimu iki 
mirties draugu advokatu Mas- 
tausku, Baltųjų Rūmų valsty- 

| bės departamento ir kongreso

garbingi svečiai iš Chicagos, 
New Yorko ir kitų Amerikos 
vietų. Pamokslą pasakys kun. 
dr, J. Vaškas, MIC. Lietuvos 
Rajeckas taip pat dalyvaus ir 
atstovas Washingtone Juozas 
pasakys kalbą. Br. Kasias

Ekskursija į Romą
Iš Amerikos į Romą rug

piūčio 3 d. ruošiasi vykti apie 
12,000 tremtinių, vadovaujant 
vysk. E. Svvanstrom, NCRC pir 
mininkui. Bus paminėta “Exul 
Familia” enciklikos dešimtme
tis.

Jaunimo nusikaltimai
Kanadoje ir JAV kas aštun

tas vaikas ar jaunuolis turi rei
kalų su policija. Nusikaltimų 
skaičius per paskutinius 10 me
tų padidėjo 100%. Vien tik J- 
AV tie jaunuoliai per metus 
pavagia $115 mil. vertės gami
nių.

keliolikos metrų gabalą, sumo 
kėjęs nurodytą kainą ir, pirki 
nį užsimetęs ant peties, išėjęs. 
Visa tai matydami turistai įti
kėjo ir prekių gausumu ir kai
nų žėmumu. Tačiau vos tik 
tiems turistams išėjus, buvo į 
miestą pasiųsta grupė parda
vėjų surasti kolchozininką su 
nupirkta tekstile. Jam buvo pa
aiškinta, jog parduodant pada
rytas “apsirikimas”...

Jr

Visi Plttsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pitisburgh’o Lietuvių 
Kataliku Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS GALINGOS

W L O A

Radio Station WLOA, Braddock, 
Pennsylvanla.

SU JAV KARINE MISIJA Į 
LIETUVĄ

Atsiminimai iš 1919 metų

Juozas B. Šaliūnas, 75 m. am
žiaus, gyvenantis Kingston, Pa., 
dėdė mūsų bendradarbių Šoliū- 
nų, vargonininkų seimo proga 
buvo atvykęs į Chicagą. Tai vei 
klus lietuvis. Dar 1916 — 1917 
m. buvo vyčių centro vald. sek
retorius, ilgus metus išbuvo A.
L.R.K. Susivienijimo centro sek 
retorius, Kat. Federacijos Tau
tos fondo centro iždininkas, 

, 1915 metais suorganizavus Lie
tuvių Darbininkų sąjungą, jis 
buvo pirmos centro valdybos 
vicepirmininkas. Kai sąjunga 
pradėjo leisti “Darbininką”, jis 
tapo to laikraščio bendradarbiu.

Turi puikią atmintį ir smulk
meniškai viską atsimena. Į 
“Draugą” atvežtas finansininko 
J. Kazanausko, pasakojo, kaip 

j 1917 m. buvo paimtas į JAV 
kariuomenę, išvežtas į Prancū
ziją. Nuo 1918 m. kovo pabaigos 
dalyvavo mūšiuose iki liepos 
18 d., buvo sužeistas — kulko
svaidžio kulka pataikė į ranką.

Išėjęs iš ligoninės, kaip nega
lintis dalyvauti fronte, buvo per 
keltas į karišką cenzūrą Pary
žiuje. Tikrindavo kareivių ra
šytus laiškus lietuvių, rusų, len-

Juozas B. šaliūnas ir Jonas Kazanauskas

kų, slovakų, bulgarų ir serbų čiais galima pasitikėti, ir taip1 
kalbomis. Įdomus darbas. Įtar- Lietuva gavo iš Amerikos ka

riškų aprangų, ginklų.tinus laiškus maudydavo chemi
kaluose, kad sunaikintų kokį 
slaptą raštą.

Pasitaikydavo, kad jam tek
davo cenzūruoti laiškus buvusių 
vyčių organizacijos narių. Arti
mesnių pažįstamų laiškuose jis 
įrašydavo pakvietimą atvykti 
pas jį į svečius Paryžiun. Taip 
buvo atvykę J. Kazanauskas ir 
kiti.

Kai pasibaigė cenzūros reika
las, tai J. Šaliūną priskyrė prie 
JAV karinės misijos į Baltijos 
valstybes. 1919 m. balandžio 
mėn. su karininkais atvyko į 
Liepoją. Paskiau per Klaipėdą 
pasiekė Lietuvą po Eimučio lai 
dotuvių gegužės 1 d. Amerikie
čių, anglų, prancūzų ir japonų 
misijos įsikūrė Metropolio vieš- 

( buty. J. Šaliūnas Kaune sutiko 
a. a. prof. K. Pakštą, kuris su
pažindino jį su prel. Krupavi
čium, su vysk. Karevičium ir 
kt. Amerikiečių karinės misijos

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.

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

Current Dividend up to 414%

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

vadas buvo pulk. Green. Kai tuo 
metu įvyko pulk. Glovackio va
dovaujamo pulko sukilimas, į 
Aukštąją Panemunę nuvyko 
pulk. Green ir pasakė kalbą a- 
pie karišką drausmę, o mūsų 
J. Šaliūnas tą visą kalbą išver
tė lietuviams kariams.

J. Šaliūnas pasakoja, kad a. 
merikiečiai susidarė gražų įspū
dį apie lietuvius. Patiko gera 

į dvasia, ryžtas, užsispyrimas iš
kovoti laisvę.

j Iš Kauno gegužės 23 d. per 
Vievį amerikiečių misija išvyko 
į Vilnių, kur išbuvo tris dienas. 

j Turėjo uždavinį patikrinti len
kų - lietuvių sieną. Lietuvoje a- 
merikiečių karinės misijos už
davinys buvo ištirti susidariu
sią padėtį. Vokiečių generolas 
Van der Goltz Pabaltijy laikė 
tris divizijas ir aliantams tvir
tino, kad jos ten reikalingos 
tiems kraštams apsaugoti nuo 
bolševikų veržimosi. Lietuvių gi 
misija Paryžiuje tvirtino, kad 
vokiečių įgulos ten nėra reika
lingos. Reikia tik duoti vietos 
gyventojams ginklų, jie patys 
sulaikys bolševikus. Amerikiečių 
misija įsitikino, kad pabaltie-

Tris savaites būdami Lietuvo
je, amerikiečių kariškos misijos 
nariai daugiausia buvo fronte. 
Jiems teko stebėti ir mūšius 
prie Širvintų. Čia amerikiečiams 
lietuvių narsumas padarė gerą 
įspūdį. Ties Vidiškėmis bolševi
kai buvo uždegę tiltą per šven
tąją. Pulk. Green, pamatęs de
gantį tiltą, būtinai užsigeidė nu
fotografuoti. Lietuvių ir vokie
čių karininkai, vedę kautynes su 
bolševikais, jį draudė, kad tai 
pavojinga, bet pulk. Green vis- 
tiek plentu prišliaužė artyn ir 
iš už stulpo taikstėsi fotogra
fuoti. Tuo metu bolševikai pas
tebėjo ir paleido kulkosvaidžių 
ugnį. Pulkininkas greit suko
mandavo visiems gulti, bet nuo 
trauką spėjo padaryti.

Iš Vilniaus JAV kariška mi
sija vyko į Varšuvą, o paskiau 
į Taliną, kur buvo pastovi misi-

jos buveinė. Jis buvo bolševikų 
fronte, kol rugp. mėn. sugrįžo į 
Paryžių.

Būdamas Paryžiuje, dar dirb
damas karo cenzūroje, J. Šaliū
nas, suartėjo su adv. B. Mas- 
tausku, kuris daug pasidarbavo, 
kad Lietuva gautų drabužių, 
maisto ir ginklų. “Mastauskas 
tai buvo žmogus didelio kalib-' 
ro”, — sako dabar J. šaliūnas. Į 
Adv. Mastauskas pravedė po
tvarkį, kad amerikiečių misijos 
vertėju buvo parinktas tas lie
tuvis J. Šaliūnas, iš kurio šį už
davinį buvo norėjęs paveržti vie 
nas iš Lietuvos kilęs žydas.

Už savo nuopelnus Lietuvai

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

SS

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

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

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual ĄeJte/ud Savings
anil otoan ^^lanocialion

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

BU ICK’AS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
Šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan 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., Tel. LA 3-2022

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

IIETLIVIU PRIMOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62 H S. VVestern, PRospect 8-5875

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė

J. B. šaliūnas 1929 m. Washing 
tone min. Balučio buvo apdo
vanotas Vyčio ordino III laips
nio kryžiumi. J. Pr.

Būk linksmas kaip upelis, kuris 
ir tarp uolų džiaugsmingai čiurle
na. — Z. M. Varsi

liDoino ELECTROniCS
TV-RAOIOAI -OUOST. REKORDERIAI

, STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 

EL.VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI
Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.-CLIFFSIDE4-5665
, >. 11 i I i 11 ■! 1!!:! > i a i i I! 11111111] 11111111111111111

K R IS TAUS 
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC. 

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done- Įrišta kietais puikiais

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga 

yra išversta į 23 kalbas. 
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois 
'iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimii
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

Los Angeles, Calif.

Graži jaunimo šventė

Lietuvių Bendruomenės jau
nių ansamblio ir Lituanistinės 
mokyklos suruošta Los Ange
les lietuvių jaunimo šventė pra 
ėjo labai sėkmingai.

Pirmoji šventės programos 
dalis buvo atlikta šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Piano solo 
ir duetu skambino komp. E. Bu 
driūno mokiniai: P. ir L. Nau
jokaičiai, Al. Razutis ir J. Ski
rius. Visi gerai paruošti, o iš
skirtinai skambinime pažengęs 
Jonas Skirius. Dalykai parinkti I

KRONIKA

Los Angeles Židinio skautų- 
čių sueiga įvyko birželio 10 d. 
Dalyvavo keliolika židiniečių.

Pirmaisiais mokiniais buvo pri
statyti; R. Dovydaitytė (I sk.),
A. Kiršonis (II sk.), R. Motiejų 
naitė (III sk.), A. Butkutė (IV 
sk.), A. Arbas ir R. Čiurlionis 
(V sk.), D. Kojelytė (VI sk.),
B. Kazlauskaitė (VII sk.); li
tuanistinės mokyklos pilną pro-

Nutarta rudenį rengti balių, gramą išėjo ir mokyklą baigė 
kurio pelnas eitų lietuvių skau- vienintelė VIII sk. mokinė D. 
tų veiklai paremti. Plačiai pasi- Bazutytė
sakyta, diskutuota įvairiais
skautiškais reikalais. Iš kitur 
siūloma įsijungti į amerikiečių 
skautų organizaciją. Tuo reika
lu griežtai kalbėta ir židinie- 
eiai nesutiks lietuvių skautų 
amerikoninimui, iš pradžių, kad 
ir diplomatiniu, švelniu būdu.

Tarptautinei jambore skautų 
-čių išvykai paremti židiniečiai

trumpi, įspūdingi, pritaikinti I paaukojo dolerių.. Į tarptautinę 
jaunųjų klausytojų auditorijai. ! jambore bus pasiųsti lietuvių 

Į tautą gražiai, lietuviškai atsto
Rašytojos Alės Rūtos pa

ruoštas kolektyvas inscenizavo 
Maironio “Raseinių Magdę”, o 
kitas — mažesniųjų padeklama 
vo “Karius nuo Baltijos kran
tų”.

Jaunučio Puodžiūno studijos 
lietuviškoji baleto klasė pastatė 
“Gladijatoriaus sutikimą”, ku
riame vyr. rolę atliko gabi ir 
baleto mene toli pažengusi Dai
va Tamulaitytė. Taipgi įspūdin 
gas buvo baletinis pastatymas 
“Stilizuotas klumpakojis”.

Gausus jaunųjų choras, ve
damas mokytojos O. Razutie- 
nės, akompanuojant muz. Ad.
Narbutui, padainavo kompozi
torių — Bertulio, Budriūno, Ka 
roso, Kuprevičiaus kūrinius ir 
vieną harmonizuotą liaudies dai 
ną. Choro pasirodymas skait
lingos auditorijos buvo labai šil 
tai sutiktas ir palydėtas gau
siais katučiais.

Pirmąją programos dalį pra
sminga kalba užbaigė konsulas 
dr. J. J. Bielskis. Jis pabrėžė, 
kad didžiuodamiesi praeitimi, 
neturime pamiršti kurti lietuvis 
kosios ateities. Tą pareigą 
mums patikėjo mūsų tėvai, o 
mes turime paruošti mūsų jau
nimą/ kad toliau šios pareigos 
vėliavą neštų.

— Tegu Dievulis tavo, jauni
me, pastangas laimina, — bai
gė konsulas.

Z - •*
Antroji dalis

Antroji programos dalis bu
vo pravesta mokyklos kieme, j 
Masiniame pasirodyme, daly- | 
vaujant 80 lietuviškojo prieaug j 
lio, buvo pašokta keli tautiniai ,
šokiai (Dyvai, Mikitukas, Au-|želio 9 su šviesesnėm viltim, po 
dėjėlė, Kalvelis, Lenciūgėliai) ir !nes mokyklos vedėjo Ig. Me- 
atlikti ritminiai pratimai. Ypač 'dziuko pranešimu šiemet buvęs 
įspūdingi ritminiai pratimai su ' didesnis mokinių skaičius, negu 
lietuviškomis vėliavėlėmis, k. t. ‘ praėjusiais metais. Tą pačią die- 
“Į kovą”, “Ei, kareivi” ir t. t. 1 n4 buvo pravestos tradicinės 
Tai pat gerai surepetuotas ir at > lituanistikos varžybos, kuriose

Varžybų komisijos dovanom 
buvo pristatyti šie mokiniai:
I grupė: V. Kevalaitytė (I vie
ta), A. Pakalniškytė (II v.);
II gr.: A. Butkutė (I), R. Mo
tiejūnaitė (II); III gr.: A. Iva- 
nikaitė (I), D. Kojelytė (II),
D. Barauskaitė (III); IV gr.:
E. Motiejūnaitė (I), B. Kazlaus
kaitė (II). Iš parapinės mokyk
los dalyvavusių varžybose mo
kinių apdovanoti: I grupė: A. 
Mikuckis (I), V. Kančauskas 
(II); II gr.; J. Pažėraitė (I), 
V. Ąžuolaitis (II).

vaujantieji skautai. Sekanti ži
diniečių sueiga įvyks liepos 8 
d. skautų rengiamos gegužinės 
metu. Šiai Židinio sueigai pir
mininkavo P. Pakalniškis, sek
retoriavo Vyt. Tamulaitis. ,

—, Mirė Marija Aleksandriū- | bų laimėtojams buvo įteiktos 
nienė. žinomo Los Angeles lie- ! kultūringos ir labai vertingos 
tuvių visuomenininko Vytauto | dovanos: pirmieji klasių moki-

| Lituanistinės mokyklos pir
miesiems mokiniams ir varžy

liktas baigiamasis figūrinis išė
jimas į Gedimino pilį.

Žiūrovams šis parengimas il-

Aleksandriūno žmona Marija 
mirė birželio 1 d. ligoninėje. Pa 
laidota birželio 5 d. Po iškilmin
gų pamaldų Šv. Kazimiero baž
nyčioje, gausi minia palydėjo į 
kapnes. Prie karsto pasakyta 
gražių kalbų.

LITUANISTIKA IR PREMIJOS

Los Angeles lituanistinės mo
kyklos mokslo metai baigti bir-

mai gavo po puošnų V. Augus
tino Lietuvos vaizdų albumą 
(Tėvų komiteto dovana), varžy 
bų pirmųjų vietų laimėtojai —- 
dail. P. Lapės iliustruotą repre
zentacinį Anykščių Šilelio lei-1 
dinį (LB-nės dovana), kiti var- i 
žybų laimėtojai — įvairias lie-1 
tuviškas knygas (Kultūros klu- Į
bo dovana). Tik parapinės mo- BrocktOll, MaSS. 
kyklos varžybų laimėtojai gavo .

! Skautai pagerbė savo mamytes

Birželio 9 d. Los Angeles Pabaltiečių komitetas surengė tragiš
kojo birželio minėjimą su menine programa ir kalbomis. Nuotrau
koje: Lietuvių moterų kvartetas — J. Armonienė, Valavičienė, 
Mironienė ir O. Deveikienė — dainuoja scenoje.

L. Kančąuskd nuotr.

MŪSŲ KOLONIJOSE

Los Angeles Lituanistikos mokyklai baigiant mokslo metus įvyko 
dailiojo skaitymo ir deklamavimo varžybos. Nuotraukoje vienas 
iš varžybas laimėjusių, 7 m. amžiaus Kęstutis Kančauskas, iš 
mokyt. Ign. Medžiuko gauna kleb. kun. J. Kučingio skirtą piniginę 
premiją. Prieky sėdi .mokyt. Kojelienė. (J. Kančausko nuotr.)

Monkus, drąsiai padeklamuoda 
mas šeštadieninėj mokykloj iš
moktą eilėraštį. Skautai Linas 
Baškauskas ir Romas Baužys 
akordeonais gražiai atliko pro
gramą atskirai ir duetu. Suei
ga praėjo labai gražioje ir links 
noje nuotaikoje.

1 Gegužės 13 d. Brocktono skau 
i tai ir tėveliai susirinko į iškil- 
! mingą sueigą pagerbti savo ma 
mytes. Gražiai'išrikiavęs viene
tą, skit. Vilius Tamošaitis atra
portavo vieneto vadovui. Ine- »
šus vėliavą, sueiga pradėta mąl Gilei, iVIass. 
da Marija, Marija ir Tautos 
himnu. Romas. Baužys ir Stasys 
Plaušinaitis' davė skautų įžodį.
Pasibaigus įžodžio apeigoms, vie 
neto vadovo pakviestas ps. Sta
šaitis gražiai apibūdino moti
nos reikšmę jaunimo auklėji
me. Skautams v remti komiteto

Sukaktis
Birželio 9 d. Lenkų klube Al- 

bis ir Bronė Adomaičiai atšven
tė 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

Šauniame bankete dalyvavo 
virš 200 giminių bei draugų.

pirmininkas Vytautas Tamošai-'Albis yra Lietuvių Piliečių kiu
ris palinkėjo vienetui gražaus bo pirmininkas, Bronė (Krasaus

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. birželio mėn. 18

kas yra Route 2, prie lauko te
atro.

Sukaktis
Šių žinučių autorius sveikina 

kun. Justiną Steponaitį jo 25 
metų kunigystės sukakties pro
ga.

Parengimas

Birželio 10 d. vyčiai buvo 
suruošę metinį parengimą Pran 
ciškaus Einorio sodyboj. Buvo 
svečių iš Providence ir Wor- 
cester. Garniškis

Pittsburgh, Pa.

Lietuvių diena
Visi ne tik Pittsburgho lie

tuviai laukia liepos 4 d., kada 
įvyks Lietuvių diena.

Rytą, 6:45 vai. bus šv. mišios 
už visus klebonus ir kunigus, 
kurie ne tik patys rengėsi būti 
Lietuvių dienoje, bet nuoširdžiai 
kviečia ir savo parapicčius. Šv. 
mišios bus aukotos už rėmėjus, 
geradarius ir visus, kurie at
silankys į Lietuvių dieną.

11 vai. ryto jau bus automo
bilis prie Grove & MeRoberts 
Road ir padės tiems atvykti į 
kalną, kurie neturi automobilių. 
Jie vyks kas 25 minutės, nuo 
11 vai. r. iki 4 vai. p. p. Vaka-

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, 111.
•JSMsss

dalyvavo ir keli parapijinės mo 
kyklos lietuvių klasės mokiniai. 
Varžybų teisėjų komisijon bu
vo pakviesti rašytojai: Andrius

gai paliks šviesiu prisiminimu. Į JuQzas gvaistag Juq
Savo džiaugsmą baigiamajame 
žodyje gražiai išreiškė Lietuvių 
B-nės valdybos vicepirmininkas 
dr. Juozas Jurkūnas. Tautos 
himnu buvo baigtos iškilmės.

Visos šios šventės organiza- s 
tore ir vadovė, Jaunių ansamb
lio vedėja ir lituanistinės mo
kyklos mokytoja Ona Razutie- 
nė įžangos žodyje paryškino 
šio darbo reikšmę ir gilesniąją 
prasmę. Razutienė — nepalau
žiamo idealizmo asmuo jau visą ne

Ižas Tininis.
Sekančią dieną iškilmingo ak 

’ to metu buvo įteiktos dovanos 
pirmiesiems klasių mokiniams 

i ir varžybų laimėtojams.

vokelį, kuriuose, tur būt, 
buvo doleriai.

Po gražų ir padrąsinantį žo
dį tarė ir dovanų mecenatai: 
Kultūros klubo pirmininkas ra
šytojas J. Gliaudą (raštu), LB 
apylinkės valdybos vicepirminin
kas dr. J. Jurkūnas ir Tėvų 
k-to pirmininkas inž. J. Motie
jūnas.

Ne tik sau mokotės, bet ir 
tėvynei Lietuvai, — Jurkūno 
žodyje atsispindi tėvų ir visuo
menės lūkesčiai. J. Vn.

darbo, o draugovės vėliavos do
vanotojai ir krikšto tėvai ponia 
ir E. Bliudnikai palinkėjo sau
goti ir gerbti vėliavą ir vykdy
ti vėliavoje įrašytą šūkį — Die
vui ir tėvynei ir artimui.

kaitė) dirba parapijos draugijo
se. Jie augina vieną dukterį, ku
ri netrukus ištekės.

Priešvestuvinės vaišės 
Lillian Genaitis, kuri išteka 

už Philip Erickson, turėjo gra- 
Po sueigos prie gražiai pa- žįas priešvestuvines vaišes ir 

puoštų stalų buvo bendri už- buvo gausiai apdovanota. Ji y-

Kiekvienas dalykas atranda sa
vo kryptį: upė vingiuoja jūrų lin
kui, bitė atskiria gėles, iš kurių 
gali rinkti medų, erelis kyla į sau
lę, o malda — į Dangų.

V. Hugo

kandžiai skirti mamyčių garbei. 
Skautės, kaip bitelės su savo 
vadove Gražina Stašaityte laks 
tė apie stalus, ąptarnaudamos 
dalyvius. Vieneto vadovas Jo
nas Monkus padėkojo Bielkevi- 
čiams už teikiamą taip didelę 
pagalbą skautų vienetui. Biel- 
kevičiai jau du metai leidžia nau 
dori patalpas skautų sueigoms 
ir gražiai įrengtą kiemą skau
tų žaidimams. Užkandžiams bai 
giantis prasidėjo skautiška pro 
grama. Jaun. sk. Rafaelis Ber-

ra Bronės (Jonaitytės) ir Ka
zio Gonaičių duktė.

Pasižymėjo moksle
J. Janikas, E. Kraskauskas, 

A. Narkevičius, Lukas ir B. Pa
nevėžys pasižymėjo moksle ir 
buvo atžymėti.

Gegužinė
Šv. Petro ir Povilo vyrų drau 

gija rengia metinį pikniką bir
želio 23 ir 24 d. gražiame Lie
tuvių vasarnamyje. Komitetas 
kviečia visus atsilankyti. Jį su j

A L-TO NY 
DECORATING

Ilgametė patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. DIKINIS. GA 5-5867.
A. BURBATT: 3-885653.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav.

J7

žinskas padeklamavo eilėraštį daro Vincas Višniauskas, Juš- 
mamytėms, neatsiliko nei ma- ka, Nakutis, Panevėžys, Kukaus! 
žiausias ir jauniausias Alvydas ■ kas, Daukantas, Sherksnis. Par

re grįžtantiems vėl bus patama 
vimas.

Valgių bus galima gauti iki 
8 vai. v.

Kas atvažiuos anksčiau, ga
lės automobilius pastatyti arti 
prie namų, nes yra daug vie
tos.

Įėjimas į seserų daržus vi
siems nemokamas. Sesutės, rė
mėjai ir kun. J. V. Skripkus 
maloniai lauks visų.

Jeigu pasitaikytų didelis lie
tus, tai visos Lietuvių, dienos iš
kilmės bus nukeltos į liepos 8 
dieną. Kun. J. V. Skripkus

Sovietai varžo žydų kultą
Smarkiai padidinti mokesčiai 

sinagogoms ir žydų religiniam 
kultui bei jo atstovams Sovietų 
Sąjungoje, pareiškė Label A. 
Katz iš New Orleans, B’nai B’- 
rith prezidentas ir tos pat or
ganizacijos tarptautinio komite 
to pirmininkas. Jis pasakė, kad 
gauta žinių, jog praėjusią vasa 
rą (birž. — liepos mėn.) ket- 
veriopai padidinti mokesčiai 
dvasininkams ir reikalaujama 
padidintus mokesčius sumokėti 
už 2 praėjusius metus.

Mūsų turimomis žiniomis mo 
kesčiais apkrautos visos religi
jos, tad ir žydams nepadaryta 
išimtis.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

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

GRAŽI DOVANA BET KADA!
Tėvai, įsigykite ir duokite savo 

viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN 
KIENES pasakų knygą

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
'.Icrcedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicaga 32

tuziną metų dirba su lietuviš
kuoju jaunimu. Jos darbo vai
siai jau aiškiai matomi. Prieš 
keleris metus buvę jos grupės 
dalyviai jau grįžta kaip jos 
šiuometinio darbo talkininkai 
ir tęsėjai. Šiame parengime iš 
jų talkino studentai: G. Fle- 
džinskaitė, V. Mikuckytė, T. 
Rudzevičiūtė, G. Radvenis. Kiti 
šventės ruošimo pagelbininkai: 
A. Arbienė, B. Čiurlionienė, J. 
Ąžuolaitis, Ad. Narbutas, J. 
Puodžiūnas, P. Baltakis ir kt.

Šventės vadovė Ona Razutie
nė buvo apdovanota gražia gė
lių puokšte, programos atlikė
jai tėvų komiteto suorganizuo
tose vaišėse pavaišinti. J. Vn.

Mokslo metų užbaigimo iškil
mingam aktui vadovavo mokyk 
los vedėjas Ignas Medžiukas, 
prezidiuman pakviesti: prof. M. 
Biržiška, mokytojai B. Čiurlio
nienė, O. Razutienė, E. Kojelie- 

J. Jodelė ir tėvų k-to pir
mininkas inž. J. Motiejūnas.

Mokyklos vedėjas savo kalbo
je apžvelgė mokyklos darbo or
ganizavimą, mokymo sąlygas, 
pristatė mokykloje dirbusius mo 
kytojus, išreiškė savo viltis ir 
linkėjimus. Klasių mokytojai ke 
liamiesiems į aukštesnes klases 
mokiniams įteikė pažymėjimus.

iirMHiimifHiiiiiiiiimimniiiiininm
TELEVIZIJAS

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

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

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiun

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

X

KVIEČIAME APLANKYTI MUSŲ NAUJAS PATALPAS

GRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREĖ PARKING

Balzekas Motor Sales, Ine.
DIRECT FA CJ T ORY D E A L E R F O R:

CHRYSLER - ImperiaI — PLYMOUTH - Vaisant — STUDEBAKER - Lark
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintum kainom. Galima pirkti be pinigų.

BALZEKAS MOTOR SALES, 4030 Archer Avė., VI 7-1515
Didžiausia ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

4 ’/2%

. — . Naujas ankštas dividendas numatomas
meketi ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AII n ne > PIRM. ir KETV..................... .. 9 v. r. iki 8 p. p.IHLHnUUOi ANTRAD. ir PENKT................ 9 v. r. iki 5 p. p.

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



6 DRAUGAS, antradienis, 1962 m. birželio mėn. 18 Chicagoje CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
Bendruomenes sąmata $12,000

V. ZALATORIUS

Bendruomenės Taryba, posė
džiavusi Clevelande birželio 2 
ir 3 dienomis, pritarė Centro 
valdybos planams 1962—63 
metų laikotarpyje išleisti 12,- 
000 dol.

Iždininkas Z. Dailidka, pasi-

— $155 ir aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams.

Politiniai pinigai
Šitų paskutiniųjų nereikia su

maišyti su pajamų grupėje 
esančiomis “įvairiomis kitomis

skundęs, kad anksčiau Tarybai ' aukomis ir pajamomis
sąmata ' nebūdavo duodama 
tvirtinti, pateikė subalansuoto 
biudžeto projektą.

Pramatomos pajamos 
Daugiausia pajamų numato-

$761.77.
Baigdamas iždininkas pabrė

žė, kad apylinkių solidarumo 
įnašai “sudaro sąlygas B-nės 
centriniams organams tvarkyti 
savo einamuosius reikalus” ir

ma iš solidarumo mokesčio — apgailestavo, kad iš daugiau 
$3,500, iš loterijos — $2,000 irį kaip 60 apylinkių tik pusė su

ŠVEDAI UŽPLŪDO MIESTĄ
Šiomis dienomis 63 švedai tu 

ristai autobusu atvyko aplan- 
ikyti Chieagos miestą, kuris yra 
didžiausias švedų apgyventas 
centras užsienyje.

NEKALTAI KALĖJO TRIS 
MĖNESIUS

Vandious Davis, 26 metų, 
3212 Maypole av., iškalėjo tris 
mėnesius Cook apskrities kalė
jime už ginklu papildytą krau
tuvės apiplėšimą. Jis buvo ne
teisingai atpažintas, šiomis die
nomis tikras plėšikas prisipaži
no ,ir nekaltai kalėjęs atgavo 
laisvę.

ATIDĖJO GELŽKELIO 
UŽDARYMĄ

REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE

iš biuletenio prenumeratos — 
$1,500. Likusius tikimasi gauti 
įvairiomis aukomis.

Tarp išlaidų stambiausią ka
tegoriją sudaro “organizaciniai 
reikalai” — $2,500. Kita stam
bi suma — $1,200 yra Pasau
lio Lietuvių archyvo išlaiky
mui, kuriam JAV B-nė prieš 
porą mėnesių išnuomavo nau
jas patalpas. Smulkesnės su-

C. v-ba teatsiskaitė. Daugiausia Tarpvaistybinės prekybos ko 
neatsiskaiciusiųjų yra rytinėse WasMngtone neribotam
valstybėse. -laikui sulaikė vykdymą savo į-

Sprendžiant iš finansų stam- saiiymOi leidžiančio Chieagos, 
biausios apylinkės Amerikoje ghore ir Milwaukee gelž-
yra Marąuette Parko, sumokė- keliui užsidaryti biržeIio 23 d. 
jusi centrui $534 duoklę, Dėt- £>U0(jama daugiau laiko iš nau-

Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva 
radijatoriais šildymas. 2 auto. gara
žas. $12,000.

Gera proga. — Didelis pajamų na
mas. 2 butai .7 ir 3 kamb., 2 ka
binetinės virtuvės. Naujas alyva šild. 
Apsauga nuo potvynio. Alum. lan
gai. Garažas. $16,700.

6 kamb. mūras. Labai modernūs 
įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas 
rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600.

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

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

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

Arti 63-čios ir Kedzie. G kamb. 
bungalov. Gazu šild. Karpetai. Ga
ražas. $ i 7,450.

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

Tik $15.700 už 6 kamb. namą. 
Naujas alyva šildymas. Alumin. lan
gai.

Arti mūsų. Beveik naujas 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alu
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū
sys. Garažas. $19,800-

Kaip iš granito mūro rezidencija 
ant. 43 p. loto. žavus 7 kamb.. 4 
dideli mieg. Karpetai. (keramikos 
vonios, čerpių stogas. 'Dienos kaina.

Namas kaip pasakoj 6 kamb. mūr. 
namas. Apie 40 p. lotas. 2 % vonios, 
Įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai, 
garažas. $26,000.

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

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

štai 1(4 aukšto mūras. 6 metų. 2 
butai — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu 
šildymai. Alumin. langai. Garažas. 
$32,000.

Pigiau nerasite, čia pat 4 butų 
niūras. Naujas alyva šildymas, ir sto
gas ir alumin. langai. Garažas. 
$4 3,000.

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

Naujas 5(4 kamb. mūras. 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.
Našlė parduoda pigiai. 1 % 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, 

i Ir šiandien vertas daugiau $16,000.
Kitur. 3-jų aukštų mūras. 5 butai po 

4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas
I namas už. $15,300.

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

1(4 aukšto mūr. 5 kamb. apačioj Arti 72-os ir Harlem. 16,500,
! ir 3 kamb. viršuj. Rūsys. Gazu šil- 
i dymas. Arti 64os ir Francisco. ’ *’ butų mūr. yo 5 kamb. 60 p.
$17,5,00, : sklypas. Mūr. garažas. Marąuette

| 5 kamb. mūr. Uždaras porčius. ' Parko apviinkgje $59,900.
Alyva sūdymas. Garažas. Arti 66-os

l'ir Washtenaw. $17,900. 4 hutų mūr. Visi po 5 kamb. (2
zuotas. 1% vonios. Nauja karštu , butal po Alyva, karstu
vand. šiluma. Garažas. Arti 63-os ir j vandeniu sūdymas. Mūr. garažas. 
Pulaski. $21,500. I Arti 6.0-oš ir Wašhtenaw. $49,900..

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

5(4 'kamb. mūr. 3 mieg. 2 -m. se
numo, 60 p. sklypas. Gazu šildymas.

roito — $327, Clevelando II-ji 
apylinkė — $187.25, ^.altimorės 
— $182.50, Amsterdamo, New 
Yorko apygardoje, — $130, Ci-

mos skiriamos Kultūros Fon- cero _ ng, Cypress Hills, N. 
dui — $300, kurio buvęs pirmi- y., — 106.50 ir Bostono — 
ninkas J. Švedas užprotestavo, $1Oo. Kitos apylinkės įnešė į 
kad “per maža”, Kultūros kon- c v kasą mažiau negu $100. 
gresui, kuris šaukiamas šį ru
denį Chicagoje, taip pat $300,
Bibliografijoj institutui, kuriam 
vadovauja A. Ružancovas, re
gistruodamas visus lietuviškus 
ir Lietuvą liečiančius leidinius
— $200 ir jaunimo reikalams
— $500.

Iždas netuščias

Savo pranešime Dailidka 
anksčiau painformavo Tarybą, 
kuri yra vyriausias B-nės or- J 
ganas Amerikoje, kad CV iž
de yra $10,995.96. Jis tuojau ’ 
bandė nuslopinti visų pasiten-! 
kinimą, pranešdamas, kad tik Į 
$5,755.46 iš tų pinigų priklau- į 
so grynai Centro valdybai. Ki
ti, ėsą, aukotojų paskirti spe
cialiems tikslams, kaip pvz.
$1,104 — įnašai Lietuvių fon
dui.

Apyskaita lietė laikotarpį 
nuo 1961. XI. 4 iki 1962. V. 23.
Per tą laiką pajamų turėta 
$17,178.51 ir išlaidų $6,182.55.
Stambiausia pozicija išlaidų 
grupėje yra “išlaidos kelionių 
organizaciniais reikalais ir ry
šium su audiencija pas JAV 
prezidentą š. m. Vasario 16 - 
tosios proga” —• $1,032.46, jei 
neskaityti Lietuvių fondui per
vestų $1,836.05. Nežinia, ko
kiais sumetimais audiencijos
išlaidos suplaktos su kitomis ^*^^^**^’*^;*^***;***'*® 
“kelionės išlaidomis”.

jo pasvarstyti gelžkelio palai
kymo klausimą.

AREŠTUOTI UŽ GREITUMĄ 
Pereitą mėnesį Illinois Toll- 

way (mokamo ekspresinio ke
lio) policija areštavo 469 as
menis už per greitą važiavimą.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st Sf. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI

Solidarumo mokestis^ 
svarbiausias

Kitos dvi stambios sumos iš
laidų grupėje yra $1,000 pre
mija už dramos veikalą per 
PLB valdybą ir 500 dolerių pa
rama Pedagoginiam institutui. 
Smulkesnės išlaidos per praė
jusius metus buvusios: biulete
nio leidimas — $409; archyvo 
perkraustymas ir nuoma — 
$378.75, išlaidos įvairiems spau
diniams — $268.50, Bibliogra
fijos tarnybai — $200, Kultū
ros fondui — $155, raštinės iš
laidoms — $150.67 ir kitoms 
įvairioms išlaidoms — $301.67.

Tarp pajamų stambiausios 
sumos atėjo iš solidarumo mo
kesčių — $2,642.40, neskaitant 
$5,459.37 perimtų iš senosios 
Centro valdybos ir $4,300 per
duotų Il-sios Dainų šventės ko
miteto. Iš pastarųjų pinigų' tik 
$1,805.47 paskirti tiesiog C. v- 
bai, o kiti paskirti per Centro 
v-'bą įvairiems specifiniams 
projektams vykdyti. Dalis kitų 
pajamų irgi yra tokiems ypa- ’
tingiems tikslams, kaip aukos 
Kultūros fondui — $165, aukos 
žurnalui “Lituanus” — $35, au
kos ir prenumerata biuleteniui

MAROUKiTE PARKE
81-a ir Mozart. mūr. bungalovv, 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.
i Dėmesio! Prie šv. Kryžiaus baž.
! mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 

I biznis. $28.500.
■ Prie California Ir 65-os. Mūr. 2 
: butai no 4 kamb. Naujas šildymas.

2 maš. garažas. Tik $1 9.500.
I V A I N A REALTY

6540 S. VVESTERN AVĖ. 
REpublie 7-9515 arba RE 7-4639

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

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

8 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. 69fh St. RE 7-8399

, TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungaiow Mar- 

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

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

; Rūsyje dar 3 atskiri kambariai iš- 
nuomuomavimui. Oro vėsinimas. Vi- 

į si įrengimai iš geriausios medžiagos. 
2 šildymo sistemos. Gražiai sutvar
kyta aplinka. $48,000.

TIK $17,900. i
5 kmb. 13 metų mur. rezidencija 

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

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

mi taksai. $15,500.
5 METŲ .MŪR. BUNGAUOYV

4% kmb. Gazo šiluma. Ąpsauga 
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 kamh

l gražus poilsio kambarys rūsyjr 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

i VASARVIETE , ;
I Su baru ir restoranu Beverly Shc 
i res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry 
l no į metus. Savininkas duos paskolą..

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel WAlbroofe 5-8015

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), “Termiopane” 
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.

Mūrinis 1% a. — 5 apačioj su 2 
mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
virtuvė ir vonia, garažas, 30 p. lo
tas, 66 ii- Mozart. $17,SOO.

Mūrinis 2x6, po 3 mieg., 3 šild. 
gazu, platus lotas, garažas, 44 ir 
Roekvvell, skubiai už $26,800.

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

Y" 1 jg:
- £
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■■M
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KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151
LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $17,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų namas, 
geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
hutas — $8,000. Kabai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

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

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

į gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
' nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

Medinis bungalovv, 6 kamb. Arti 
mokyklos. Švarus ir gražus. $14,900.

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
1 ar 2 asmenim. $12,900.

Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 
! šildymas kiekvienam butui, llar-

Dėl apžiūrėjimo šaukite PR 8-3792 Į qUMwttnis ’ 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas, 
Brighton Parke. $15,900.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko- 

i laši notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

REAL ESTATE

Marąuette Parke ant Talman 
Avė., netoli (59th St. parduodamas 

I geram stovy 2-jų fleitų mūr. na- 
i mas ir 2-jų maš. naujas garažas.

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

Sav. Išeina pensijon ir parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake 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.

ŠIMKUS
ItEAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

IŠNUOMOJAMA

Išnuom. apšildoma krautuvė su 
5 kamb. buteliu. Tinka delikatesų 
kr., užkandiniai arba bet kokiam j 
bizniui, Bridgeporte. Nuoma $150 i 
mėn. Apžiūrėjimui skambinti iki 
2 v. p. p. 523-5882.

3442 SO. HAMILTON AVENUE 
Parduodami nauji 2-jų butų, 3 '

miegamųjų mūriniai namai 
Aukštas rūsys apsauga nuo po

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

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

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

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą. pa
jamų mū.rinj Brighton Parke, Mont- 
grom.ery gr-veje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastoge. šildymas kar&tu vand. 
Garažas.

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

Netoli Chieagos Adler planetariumo mašinų statymo kieme ne
begalima vaikams laidyti aitvarų, kadangi netoli yra Meigs aero
dromas ir sudaro pavojų lėktuvams. (UPI)

SU NAUJAIS PAPILDY
MAIS LEIDINYS!

KNYGA REIKALINGA KIEK
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!

KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny- 
gelčje —

FEDERAtlNIA! DARBO 
SAMDOS (STATYMAI
Spaudai paruošė Pr. šulas 

Knygelėj klausimų ir atsakymų
forma yra išaiškinti veikiantieji 
lAV-bėse federaliniai darbo samdos 
įstatymai. Knygelės kaina 40 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St..
Chicago 29, Illinois

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasirkaityti.

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

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

HELP VVANTED — MOTERYS

REIKALINGA PRITYRUSI 
“POAVER” MAŠINOS OPERATOjfcfi 
siūti sukneles (visą suknelę). Kalba
me lietuviškai.

ANGELAIR BRIDAU MEG.,
317 W. Adams, DE 2-1492

DIXON PUBLIC HOSPITAL
iii DIXON, Illinois, ha's excellenĮ, 
immediate Openings for

NURSE - INSTRUCTDR
D.S. Degree reąuired. Salary open.

REGISTERED NURSES 
Licensed PRACTlCAL NURSES. Ali 
Shifts open. Good Salaries plūs Dif- 
ferential for Shift Work.

MEDICAL TECHNOLOGIST 
Experieneed prėferred, Near - by 
Rooms and Apartments availablė. 
Liberal Personnel Policies. Wire, 
Write, Apply, or Call

DTRECTOR OP NURSES,
Phone for an Appoįntment

Dixon, Illinois 2841111

i

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

CICERO—BERV/YN
! 1. Medinis 5 butų: 4 po 4 Ir vie-
I 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 pėdų sklypas, 
šviesūs kambariai. Tik $3,500 Jmo
kėti.

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

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

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

OL 2-9589

DĖMESIO!

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
įį'juž apdraudą nuo ugnies ir auto-S 
Smobilio pas K1 F R ANK Z A P O L I S I.

3208% 'Vest 95tli Street fe 
g Chicago 42, Illinois W
prel.: GA. 4-8054 ir GR. 6.4S3».||

PBOGOS-OPPORTUNITIES

IDEAIj FOR CAPITAL GATN 
ILL HEAIZFH J'ORCES SALE!

Established For Many Years 
Near Wisconsin Delis

DRY CLEANING PETROLEUM 
PLANT

On Main Street and heart of Vaca- 
tion land. Good going yr. round 
business. Books shovv escellent pro- 
fits and terrific potential of inereas- 
ed business. Deal direct with owner, 
low rentai and overhead. Asking 
$18,000 or best offer. Get your mo- 
ney baclc in a couple of years and 

: earn excellent living. Terms.
MAUSl'ON DRESS CLUB 

I MauSton, Wjs. VI 3-637.1

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

6 kamb. bungalovv, 2 mašin. mūr. 
garažas, plytelių virtuvė, “eanvas” 
sienos, kedrų sandėliuk. dujų šilu
ma, naujas šaldytuvas ir BENDIX 
autom, skalb. mašina ir džiovintu
vas. Agentūros nesikreipkite. Ap
žiūrėti po 6 vai. vak. 2834 West 
Marąuette Rd.

Platinkite “Draugą’’.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes ils plačiausia: Skaitom • betų 
vių dienrnšr.js Gi avothimi’ 
visiems prieinamos

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

STANKUS 
GONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

V. SIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 9-5531

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Doįvnspouts, 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, 
“Tuckp-ointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to)». Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

Medinis 4 butų, gerų pajamų 
namas, apylinkėje 44-os ir Wallace 
St. Kaina. $13,500. Apžiūrėjimui 
susitarti tel. — East Chicago —
EXport 8-9610.

NAMAS SU PAJAMOM
l’/a aukšto mūr. namas, arti 68-os 
ir Hoyns. 6 kamb. 1-me aukšte, 

i modern. vonia. 3-jų kamb. butas 
į 2-me aukšte. Karštu vand.-gazu 
j apšild. 2 maš. garažas. Kaina 
j $19,500; $4,000 jmokėti. Skambinti 
i VVAIbrook 5-2888, po 6 v. v.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Roekvvell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) lkl 8 metų išsi
mokė j imas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

CONSTRUCTION C0.

GRADIJSSKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

REMKITE “DRAUGĄ”

HOLLYWOOD LELAND HOSPITAL.
IN HOLLYVVOOD, CALIFORNIA, 6234 LELAND WAY 

HAS EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS FOR

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

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

apartments available.
Write or apply direct to:

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & «dTEET METAL 

4444 B. Westera Ava. 
Chicago », BU.
Tel. VI 7-8447

REZIDENCINIAI,
3KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 4S6 -5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, DI.



Mūsų kolonijose

Naujas advokatas

Šią vasarą Brockton, Mass.,
: gyventojai susilaukė jauno 
advokato — Jono J. Švagž- 

1 džio, kuris sėkmingai baigė 
Portia Law Sehool, įgydamas 

;LLB laipsnį.

Adv. Jonas J. Švagždys pra-' 
džioš mokyklą baigė Brockto- 
ne, vidurinę — Marijanapolyje, 
Thompson, Conn., o Bostono 
kolegijoj įgyja bakalauro laips
nį.

i Jis yra karo veteranas. Tar
navo JAV laivyne 1943 iki 

i 1946 m. ir armijoje nuo 1951 
iki 1953 m.

Naujoji Nek. Pr. Marijos: Seserų rėmėjų Centro valdyba. Iš k. į d.: ! Adv. J. J. Švagždys keletą 
Z. Kucinienė, Motina M. Aloyza, A. Saulaitis, prel. P. Juras, M. Wat-. metų dirbo Nat. Shawmut Ban- 
kins, sės. M. Paulė, A. Žemaitaitiene, kun. prof. S. Yla; antroje eilėje — vedėjo padėjėju o dabar 
inž. K. Kriščiukaitis, V. Kulbokienė, P. Pauliukonis, P Keblinskas iri „ ~ ’ TT • u
V. Vaitkus. (Nuotr. B. Kerbelienės) I Vra Brockton Credit Union ban

Putnam, Conn.
SESERŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

16-asis Nekaltai Pradėtosios 
Švenčiausios Mergelės Marijos 
seserų rėmėjų seimas įvyko ge
gužės 27 d. Putname, Conn.

Šv. mišias atnašavo vienuo
lyno kapelionas kun. St. Yla. 
Pritaikytą pamoks'ą, ypatingo 
dėmesio kreipdamas į Dievo 
Tarno arkiv. Jurgio Matulaičio 
pašaukimą pasakė kun. dr. 
Smilga.

Seimo posėdžiai pradėti mal
da. I

Darbo prezidiumui vadovavo j 
ir seimo posėdžius pravedė rė
mėjų centro valdybos pirm. 
prel. Pr. Juras, protarpiais jam 
talkininkavo kun. V. Martin
kus.

Sumaniai ir gyvai vadovau 
jami posėdžiai vyko sklandžiai, 
išklausyti pranešimai, aptarti 
įvairūs svarbūs reikalai, išrink
ta kitai kadencijai rėmėjų cen
tro valdyba ir priimti seimo nu 
tarimai.

Pagrindinį rėmėjų centro vai 
dybos veiklos pranešimą pada
rė prel. P. Juras, atitinkamai į 
pranešimą įtraukdamas ir ki
tus centro valdybos narius.

Kun. St. Yla glaustai pakal
bėjo apie ruošiamąjį visuotiną- | 
jį Bažnyčios suvažiavimą, kvies 
damas ir visus rėmėjus maldo
mis prašyti Aukščiausiojo pa
laimos suvažiavimui.

Kongregacijos viršininkei mo 
tinėlei Augustai, tas dienas sun 
kiai sergančiai, seime nedaly
vaujant, jos vardu pranešimą 
padarė motinėlė Aloyza, prieš 
tai ilgametė kongregacijos virši 
ninkė, o dabar kongregacijos 
prieauglio — noviciato ■— ma
gistrė.

Seserys niekada savo darbų, 
reikšmės ar nuopelnų nepabrė
žia, todėl ir motinėlė pranešė
ja trumpai painformavo, kas 
daroma, kokie užsimojimai ir 
kokie nauji planai kongregaci
jos veikloje. Jautriau sustojo 
prie pašaukimų klausimo. Kon
gregacija, kad ši įvykdytų savo 
misiją, turi augti ne tik dar- , 
bais, bet didėti ir narių skaičių- Į 
mi. Kongregacija auga, bet tas , 
augimas nespėja patenkinti vi-i 
sų būtinų reikalų.

Nurodoma, kad yra jaunimo, 
kuris domisi vienuoliškuoju pa
šaukimu. Yra daugiau norinčių 
eiti Dievo tarnybos keliais. Ta
čiau kai kurios sutinkančios 
kliūčių, šeimose. Daugelis tėvų 
galėtų giliau suprasti pašauki
mų prasmę ir katalikiškai pasi
elgti, kai šeimoje ryškėja pa
šaukimo žiedas.

Motinėlė priminė, kad ir rė
mėjai galėtų ifeug padėti ben
drai maldomis už pašaukimus, 
patarimais besidomintiems bei 
asmeniniais ryšiais. į

Motiniškojo namo Putname į 
vyresnioji seselė Paulė priminė 
ir paaiškino artėjančius ryškes
nius įvykius Putnamo vienuoly
no sodyboje: tradicines moterų 
rekolekcijas (birž. 22-24), mer

gaičių vasaros stovyklą (VU. 
1-29), susiartinimo šventę (lie
pos 29 d.), postulančių bei no
vicijų priėmimo šventę (rugp. 
14-15) moksleivių bei studenčių 
bendrabučio ir k. reikalus.

Buvo padaryti pranešimai ir 
iš vietų, iš rėmėjų skyrių Law- 
rence, Bostone, Brocktone, Wor 
cesteryje, Hartforde, Waterbu- 
ryje ir k. Bendrai rėmėjų sky
riai veikia gerai, o kai kurie 
net ypatingai gerai.

Kitų metų kadencijai išrink
ta rėmėjų centro valdyba.

Visam suvažiavimui ovacijo- 
m;s reaguojant, prašomas prel. 
P. Juras sutiko vėl likti centro 
valdybos pirmininku. Gal ir ne
bereikėtų priminti, kad prel. Ju
ras, plačiai Amerikos lietuvių 
tarps pasižymįs kultūrine veik
la. spaudos leidimu, katalikų or
ganizavimu ir ypač vienuolynų 
rėmimu, yra vienas didžiausių 
ir šios kongregacijos rėmėjų!

Rėmėjų centro valdybos dva 
S’os vadu yra kun. St. Yla.

Kiti centro valdyboje taip pa 
reigomis pasidalino: vicepirmi
ninkai — ponia M. Watkins ir 
A. Saulaitis, sekretorė — Z. 
Kucinienė, kasininkė — sesuo 
Paulė, iždo globėjas — kun. V. 
Martinkus, korespondentai — 
V. Kulbokienė ir Vikt. Vaitkus, 
nariai — M. Barolytė, dr. P. 
Kaladė. M. Karinauskiene, P. 
Keblinskas, inž. K. Krikščiukai
tis, dr. O. Labanauskaitė, Pr. 
Pauliukonis, A. Žemaitaitiene.

Seimas buvo sveikintas žo
džiu ir raštu. Daugelis sveikin
tojų pridėjo ir aukų kongrega
cijos darbams remti.

Čia pat paaiškėjo, kad vis 
daugiau atsiranda sąmoningų 
lietuvių, kurie, remdami ark. 
Matulaičio namų statybą, apsi
ima juose įrengti po kambarį, 
tam reikalui pažadėdami ar kiti 
jau ir skirdami po 1000. — dol.

Kongregacijos rėmėjai gauna 
centro valdybos tvarkamą infor 
macinį žurnaliuką Bendradar
bį, o per jį yra gerai informuo
jami apie visus rėmėjų organi-

1 ko vedėjas.

Adv. J. J. švagždys yra di
rektorius Massachusetts Cre
dit Union Share Insurance Cor
poration; vieepirm. — Brock
ton Chapter of ‘Credit Unions; 
Brockton Suvienyto Fondo pub
likacijos vedėju. Šias pareigas 
eina jau antrus '.lietus. Jis taip
gi yra BrocKtono Taxpayers 
Assn. direktorius. Yra Brock
ton Rotary Club ir Šv. Vardo 
draugijos narys.

Adv. J. J. Švagždys yra

Teis. J. J. Švagždys
kun. Jono Švagždžio, Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselių kapelio
no, brolio sūnus. Jis yra vedęs 
gailestingą seselę J. Digiutę iš 
Pittsburgh, Pa. Gražiai augi
na penkius vaikučius.

Žvalgaitis

VIENAS SKLYPAS ŽEMĖS 
BANGIAI KAINAVO

Fraternalė apdraudos kompa 
nija Modern Woodmen of Ame
rica nupirko ne pastatą, bet že 
mės sklypą, ant kurio stovi 
Goldblatt krautuvė 321-325 S. 
State. Už 80x145 pėdų sklypą 

j kompanija užmokėjo $864,000. 
Bet kasmet už sklypo nuomą 

; iškolektuos $54,000.

zacijos, gildų ir pačios kongre- 
1 gacijos veiklą.

Seimas baigtas procesija prie
■ Šiluvos Marijos statulos ir kop
■ tyčioje palaiminimu. A. S.

Mylimai Mamytei
A. -f- A.

KAZIMIERAI DUBINSKIENEI mirus, 
Marytei Dičpinigaitienei, anūkėms Birutei ir 
Dalytei Dičpinigaitytėms nuoširdžią užuo
jautą reiškiame.

J. Narukynas, J. Pampalas

Liūdesio valandoje brangiems draugams 
ANDRIUI IR MARIJAI DUBINSKAMS

su šeima, mirus jų brangiai mamytei ir uošvienei
A. "f" A.

KAZIMIERAI DUBINSKIENEI,
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Mikuliu šeima

A. + A. JUOZAS KUDIRKA

bo 1918 m. režisuodamas vaidi- į 
nimą dargi su baletu žvirgždai 
čių pavasarininkams, kur artis
tai ir šokėjos . dar nebuvo nie
kad buvę scenoje. O toks ne 
vienas buvo atsitikimas!

Naujas pasaulinis karas ve
lionį užtinka Kaune, jau vedu
sį — su šeima. Bet paskutinės 
karo audros Juozas vienas nu- 
blaškiamas į Prūsiją, kur nelai
mingo įvykio užkluptas (sprog 
stančio katilo žiauriai nuplikin- į 
tas) ir vos gyvas išlikęs, atsi
lieka nuo į vakarus slenkančios 
benamių voros ir atsiduria vėl 
Lietuvon — jau pas sovietus, 

i Čia septynis metus gyvena at
skirtas nuo šeimos, supranta- 

i ma, ne savu noru. Aišku, kad 
toki pergyvenimai paliko gilius 
pėdsakus sveikatai.

Jau kuris laikas skundęsis 
širdies negalavimais, velionis 
dabar amžinai užgęso, palikęs 
nuliūdime žmoną ir keturias 
dukreles. Lietuvoje liko sesuo 
Salomėja, o brolis Valentinas 
su šeima Chicagoje.

Ilsėkis ramybėje, mielas Juo 
zai, o tavo pamiltas jaunimas, | 
ypač sportininkai, tikiuosi, ta- į 
vęs niekuomet neužmirš!

Kaimynas

A. a. J. Kudirka palaidotas 
Kaune 1962 m. birželio 5 d. 
Velionis gimė 1901 m. kovo 3 
d. Žvirgždaičių kaime, žvirgž
daičių valse., Šakių apskr. ūki
ninko šeimoje.

Pradžios mokslą Juozas ėjo 
Bliuvų pr. mokykloje. Pirmojo 
karo audroms praeinant velio
nis stoja į Marijampolės Valst, į 
Rygiškių Jono gimnaziją, ku
rioj neilgai teko būti — išeina 
kartu su kitais savo mokslo 
draugais savanoriu 1919 m. į 
besikuriančią Lietuvos kariuo
menę. Grįžęs iš kovų lauko, bai 
gia gimnaziją 1925 m. ir stoja 
į V. D. Universiteto medicinos 
fakultetą, iš kurio vėliau perei
na į teisių fakultetą.

Idealistas ir nepataisomas 
sporto mėgėjas Juozas gimna
zijoj dalyvauja ateitininkų vei
kime ir ypatingai darbuojasi 
sporto srity— lengvaatletikoj, 
kur to laiko Marijampolės mok i 
sleivių ateitininkų sporto klu-| 
bai “Vaidotas” ir--“Mirga” tik-

, rai nemažai Juozui skolingi. : 
Nuolat sielodamasis sporto rei
kalais velionis uoliai dalyvauja 
Lietuvos Gimnastikos ir Spor-1 
to Federacijoje (LGSF) kaip 
Sporto instruktorius ir valdy
bos narys. |

| Būdamas gimnazijoje ir uni
versitete uoliu ateitininku, ne
užmiršo ir kultūrinio, visuome
ninio darbo, kiek; tik atspėda
mas talkino pavasarininkams 
ir šauliams. Juozo amžininkai- 
žvir’ždaitiečiai ir šiandien ge
rai prisimena kiek jis įdėjo dar

Jvejeriu metų mirties 
sukaktis

A. -Į- A.

Ona Olbikienė
Jau suėjo dvejeri metai, 

kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
žmoną ir motiną, kurios ne
tekome 1960 m. birželio 20 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jai amžiną ra
mybę.

Už jos sielą užprašytos šv. 
Mišios birželio mėn. 20 d. 
6:30 vai;' ryro'-'SV." Antatro 
parapijos bažnyčioje, Cicero, 

.111.
Maloniai kviečiame visus 

gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Onos Olbikie- 
nės sielą.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, 
duktė, žentas ir anūkai.

DRAUGO Administracijoje dar galima gauti šių 
saleziečių išleistų knygų:

St. Džiugas: NEKLAUŽADOS, eiliuota:, iliustruota pasaka, 
kaina ..................................................................................... 2 dol.

A. Colbacchini: UKE-VAGŪU, apysaka iš Brazilijos indėnų gy
venimo, fotografinė dokumentacija, kaina ................... 2 dol.

M. Krupavičius: LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA, dabartinės išeivi
jos studija, kaina ................................................................. 2 dol.

S. Antanaitis: ARCHIMEDAS, DIDYSIS GRAIKŲ MOKSLININ
KAS, studija, kaina ............................................................ 2 dol.

F. Bartkus: PAŽVELKIME Į MARIJĄ, trumpas šv. Marijos 
gyvenimas, iliustruotas, kaina ........................................ 2 dol.

Br. Zumeris: GYVENIMO KELIU, mintys jaunimui, jaunimo 
literatūros premijuotas veikalas, kaina ...........................  2 dol.

A. Tyruolis: MARIJOS ŽEME, lietuvių poetų eilių vainikas (su 
liaudies meno užsklandom), kaina ............................... 2 dol.

St. Džiugas: KETURI VALDOVAI, iliustruota apysakaitė, pie
šiniai VI. Stančikaites, kaina ............................................ 2 dol.

Pr. Gavėnas: JAUNOJO GALIŪNO KELIU, Domininko Savio 
gyvenimo bruožai, 4 spalvų iliustracijos, kaina........... 2 dol.

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

nės pavardė Karklis), duktė Eleanor Jaskunas, žentas Al- 
phonse, anūkai Thomas ir Alan, švogerka Ona 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 pašarvotas VASAITIS-BUTKUS koplyčioje, 1446 
South 50th Avenue, Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, birželio 20 d. Iš koplyčios 8:30 valandą ryto bus 
atlydėtas į 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 lieka: žmona, duktė, žentas, anūkai ir kt. giminės.

Laid. direkt. Vasaitis-Butkus, telefonas OLympie 2-1003.

DRAUGAS, antradienis/ 1962 m. birželio mėn. 18

Mieliem
JUOZUI IR EMAI PUŠNERAIČIAMS, 
jų brangiai motinai ir uošvei Lietuvoje mi
rus, reiškia gilią užuojautą

S. Charžauskienė

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

JL F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

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

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASINOM* VISTA
REpublie 7-8606 REpublic 7-S661

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-8572

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1003
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X Ateitininkų korporacija 
Kęstutis organizuoja lauko te
niso turnyrą, (vyrų ir mote
rų), kuriame gali dalyvauti atei 
tininkai studentai ir abiturien
tai. Finanliniai žaidimai prama- 
tomi liepos 28 ir 29 dienomis. 
Suinteresuotieji registruojasi iki 
birželio 30 d. šiuo adresu: 
Korp! Kęstutis, Apt. 805, 3100 
So. Michigan Avė., Chicago 16, 
III. Registruojantis pateikiamos 
šios žinios: vardas ir pavardė, 
adresas ir telefono numeris, 
kiek laiko žaidęs.

X Aleksandryno II tomas jau

X Tėvu Marijonų Bendra
darbių Chicagos apskrities su
sirinkimas įvyks trečiadienį, bir 
želio 20 d., 7:30 v. v., t. m. vie 
nuolyne. Susirinkimas paskuti
nis prieš pikniką ir atostogas. 
Tad visų skyrių atstovus pra
šome dalyvauti. Po susirinkimo 
arbatėlę paruoš Bridgeporto 
skyrius.

X Lietuvos Vyčių sendrau
gių kuopos susirinkimas įvyks 
birželio 19 d., 8 v. v. Vyčių 
svetainėje. Visi nariai kviečia
mi susirinkti punktualiai. Pra
šome atsivesti ir naujų narių.

X šv. Kryžiaus parapijos 
apylinkėje, nuo birželio 11 d., 
trijų savaičių laikotarpy, Mun- 
delein seminarijos klierikai su
rašinėja katalikus ir parapie- 
čius.

X Juozas Briedis, turįs mo
dernišką elektronikos įmonę 
Marąuette Parke, yra labaiįpusėtas rinkti. Korektūras tai 

so prof. M. Biržiška ir kalbi- daug prisidėjęs mūsų operai se- 
ninkas dr. P. Jonikis. Į šį tomą izono metu ir už tai nepaprašęs 
įjungta visa eilė M. Lietuvos jokio atlyginimo. Chicagos Lie- 
rašytojų, gražus būrys 18 -19 tuvių Opera jį skaito savo rė-
amžiaus jėzuitų ir domininkonų 
rašytojų ir pats įdomiausias 
punktas — Kristijono Donelai
čio plati, naujais faktais pa
remta, biografija. K. Donelaitis 
iškyla kaip didelis lietuvis, ko
vojęs prieš rusus. Tikimasi, 
kad “Aleksandryno” II tomas, 
kuris iš spaudos išeis šį rudenį, 
sisilauks nemažo susidomėjimo. 
Visuomenė labai prašoma įsigy 
ti šiuo metu “Aleksandryno” I 
tomą, kurį galima gauti ir 
“Drauge”.

X Klikna Matas ir A. Biti- 
niene su sūnum Edmundu ir 
dukra Vida liepos m. pradžioj iš 
važiuoja į Sabaliauskų vasarna 
mi Union Pier vasarvietėj pra
leisti šios vasaros atostogų.

X Balfo gegužinė, įvykusi pra
ėjusį sekmadienį, Bučio darže, 
labai pasisekė. Dalyvavo daug 
lietuvių iš Chicagos ir kitų vie
tų. Inž. J. Miklovas pakalbėjo 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. 
Paskirstyta eilė dovanų, už ku
rias buvo dide’e dalimi atsily
ginta dar prieš gegužinę. Lietu
vos Dukterys talkinkavo Balfui 
aptarnaudamos svečius gražiai 
įrengtoj kavinėj. Apskritai Bal
fo darbuotojų pastangos nenu
ėjo veltui ir tradicinė gegužinė 
pasisekė.

X Tėv. Juozas Vaišnys, reli
ginės ir tautinės kultūros žur
nalo “Laiškai Lietuviams” re
daktorius, sutiko kultūros kon
greso spaudos sekcijos posė
džiams prasidedant paskaityti 
invokaciją. Kultūros kongresas 
Chicagoje įvyks lapkr. 22 - 24 
dienomis.

X Ped. Lituanistikos Insti
tuto išlaikymui dr. Janina ll'ak- 
ševičienė ir Vytautas Jakševi-

mėju, o su operos personalu jis 
bendradarbiauja jau ne pirmi 
metai.

X Irena Grigaliūnaitė ir
John J. Gaffney moterystės 
sakramentą priims birželio 30 
d. 3 v. p. p. šv. Ritos katalikų 
bažnyčioje, 63 ir S. Fairfield g- 
vių kampas, Chicagoje. Vestu
vių banketas įvyks 6:30 v. vak. 
Evergreen Country Clubo pa
talpose, 9200 S. Western avė.

s

MALONIAI KVIEČIAME LIETUVIŠKA VISUOMENĘ!

TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ 

APSKRITIES

Didysis Piknikas
— įvyksta —

1962 m., sekmadienį, birželio 24 dienę

TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARIJOS SODYBOSE
Route 83 ir 63 gatve

Glarendon H i Ils, Illinois

Bušai išvažiuoja 12 vai. ryte nuo Šv. Jurgio 

ir Gimimo Panelės Švč. bažnyčių.

BILETAI GAUNAMI
MARtįUETTE PARKE: Dubinskienė, 6605 S. Fairfield Avė. 

BRIDGEPORTE: M. Jaunius, 3315 S. Emerald Avenue 
J. želvis, 3322 S. Green Street

Antaninių proga daug svečių susirinko pasveikinti Antano Rudžio ir Marijos Rudienės. Nuotraukoje 
viduryje: Marija Rudienė ir Antanas Rudis. Svečiai: dr. V. Tauras, A. Taurienė, V. Miklius, Ė. 
Mikli-enė,, S. Blažienė, A. Semėnas, A. Valeška, A. Rūkštelė, E. Rūkštelienė, V. Kleivienė, L. Šimutis, 
A. Šimaitienė, A. Žigaitis, S. Semėnienė, dr. J. Meškauskas, dr. J. Meškauskienė, F. Manelienė, dr. 
V. Manelis, J. Skeivys, A. Skeivienė, inž. J. Rugis, kun. V. Bagdanavičius, dr. V. Blažys, J. Mulokas, 
J. Mulokienė, B. Vitkus, I. Kriaučeliūnienė, dr. L. Kriaučeliūnas, A. Rūgytė, J. Jasaitis, B. Ja
saitienė.

SUDILTI DĖL TĖVYNES LAISVĖS 

Birželio įvykių minėjimas Jaunimo Centre

Jau praėjo 22-ji Lietuvos 
okupacijos ir 21-ri metai nuo 
pirmųjų skaudžių trėmimų Si
biran. Tačiau tik nedidelis bū
rys lietuvių susirinko į L. B. 
Chicagos apygardos surengtą 
šių skaudžių birželio įvykių mi 
nėjimą šeštadienį, birželio 16 
d., Jaunimo Centre. Gal ne vie
nam tie juodieji įvykiai prany
ko iš akių ir iš atminties. 

Trėmimai—teroro priemonė

Minėjimą atidarydamas, L. 
B. Chicagos apyg. pirm. inž. K.

1 Dniftiga trumpai nubrėžė jo 
1 prasmę ir pakvietė visus susi- 
| rinkusius sugiedoti Lietuvos 
, himną. Kalbą pasakė L. B. 
i Centro valdybos pirm. Jonas 
•Jasaitis, kuris priminė, kad lie 
tuvių patriotų trėmimai turėjo 
tikslą įbauginti tautą ir išplėš
ti iš lietuvių širdžių laisvės 
troškimą. Kas dedasi anoj pu
sėj geležinės uždangos, mes 
šiuo metu ne visuomet pakan
kamai suvokiame. Mūsų tarpe, 

i net ir dalyje lietuvių spaudos 
pėrmažai minimas laisvės žodis 
ir pėrmažai keliamas komuni
stinės vergijos kietumas. Kal
bėtojas užtat kvietė visus lie- 

, tuvius įsijungti į šį didelį lais- i
Leonardas Valiukas kalba_ tra- Į vgs apaštalavimo darbą, nelik-' 

gingųjų birželio įvykių minėjime! 1 . . . .
Chicagoje. (Nuotr. A. Gulbinsko) 41 ^-lk sekmadienio lietuviais,

bet kasdien ir kiekviena proga resnių veiklos būdų. tai betgi 
skelbti Lietuvos kančias, kad jo vienintelis tikslas — tik Lie- 
mūsų tautai padaryta skriauda tuvos laisvė, kurion reikalinga
būtų atitaisyta.

Pirmininkaujantis K. Drun- ’ 
ga, priminęs kad birželio įvy
kių prasmė nėra testamentas, 
padėtas stalčiuje, bet konkre
tus to testamento vykdymas ir 
daromi žygiai atstatyti teisę ir

i įjungti ir vietines pajėgas. 

Aukotis laisvei
L. Valiukas priminė romėnų 

posakį, įrašytą paminkle: “Dy- 
lu dėl tėvynės”. Kiekvienas lie
tuvis turi dilti šiuo metu dėl

, . m , tėvynės, aukodamas savo dar-teisetumą. Tuo reikalu jis pa-į-Jiuz*:__ t bus, savo išteklius, sumanu
mą, veržlumą ir kovingumą. 
Mes turime, kalbėjo jis, įsijung 
ti į vietinius politinius sąjū
džius, kad galėtume kalbėti ne 
tūkstančių, bet milijonų vardu, 

i Dėlto dėl savo tikslo, kuris yra

kvietė kalbėti svečią iš Los An
geles ir rezoliucijų pravedimo : 
JAV kongrese7 bei senate Pa- ' 
baltijo laisvės bylai ginti komi
teto koordinatorių Leonardą 
Valiuką.

Chicagos žinios
RAGINA VĖL NAUDOTIS 

AERODROMU

Meras Richard Daley sukvie
tė lėktuvų linijų pareigūnus vie 
nos valandos konferencijai. 
Jiems įteiktas 50 puslapių ra
portas, juos raginąs vėl nau
dotis Midvvay aerodromu savo 
naudai ir 3 milijonų pietinės

SUVAŽIUOS 15,000 GYDY
TOJŲ

Kitą sekmadienį prasidės A- 
merican MedicaI Association 
(gydytojų sąjungos) 111-tasis 
metinis suvažiavimas. Posėdžiai 
vyks McCormick Place. Iš visos 
Amerikos ir iš užsienio laukia
ma atvykstant į seimą 15,000

Chicagos gyventojų gerovei bei gydytojų. Tai vienuoliktas kar-
tas, kad suvažiavimas vyksta 
Chicagoj. Sąjungos centras yra 
535 N. Dearbom gt.
TVIRTINAMA, KAD KELIAS 

BUS BAIGTAS
Federaliniai, valstybės, aps- 

pa-
presinis traukinys. Per tą laiką reigūnai, apžiūrėję vykdomus 

liūs, kuriais einama, kad mums i Lietuvos laisvės reikalui bu- jis yra vežęs per 6 milijonus darbus prie Dan Ryan ekspre- 
palankios rezoliucijos būtų pra vo suorganizuota birželio įvy- keleivių, važiavęs 62 milijonus sinio kelio, tvirtina, kad jis bus 
vestos. Šiuo metu rezoliucijų kių proga delegacija į Washing mylių. Kelionę į New Yorką, Į baigtas gruodžio 15 d., kada 
yra net dešimt; paskutinė įi- toną ten priminti laisvės reika- 961 mylią, jis atlieka per 960 bus atidarytas ištisu ruožu nuo 
ma ir visus pavergtuosius kraš- lūs. Pirmą kartą tiek daug lie- minučių. , Congress kelio iki 130-os gat-

j vės.
i STATOMA “LA BOHEME”

i Chicagoje birželio 23 d. 8 v.
' 15 min. McCormick parodų rū
mų mažajame teatre statoma 
“La Boheme” opera. Stato The 
American Opera Co., kuriai va 
dovauja vengrų kilmės muzikė 
Anna Del Preda, savo studijoj 
paruošianti solistus ir išvedan
ti į sceną naujų debiutantų. 
Mimi vaidmenį dainuos viešnia 
solistė Theresa Paul, diriguos 
F. Kablin; bus baletas ir or
kestras. Ta pati bendrovė toj 
pat vietoj rūgs. 22 d. statys 
“11 Trovatore” ir rūgs. - 29 d, 
“Toscą”.

GAVO PASKOLĄ PIRKTI 
“L” VAGONŲ

Chicagos susisiekimo (CTA) 
linija gavo iš federalinės val
džios 7.5 mil. dolerių paskolą 
užpirkti 180 naujų “L” naujų 
vagonų, kurie pakeis senus iki 
48 metų senumo vagonus, da
bar naudojamus Lake St. ir

Jau 10 rezoliucijų

patogumui.

SUĖJO 60 METŲ “XX AM
ŽIUI”

Šiomis dienomis suėjo 60 me-
geras, turime kovoti nepailsda tų> kai kurguoja i§ Chicagos į

Svečias, pasveikinęs susirin-: mi ir n©leisdami ranklį, nepai- New Yorką liuksusinis keleivi- __j__ ,
/tusius minėjiman Los Angeles sant’ kiek pralaimėjimų sutik- nig, «xx Amžius” vardu, eks- krities ir miesto valdžios 
lietuvių vardu, nušvietė tuos ke i tume.

ATIDARYTA KĘSTUČIO ZAPKAUS 
PARODA

Čiurlionio Galerijoje, Jauni
mo Centre, Chicagoje šeštadie
nį, birželio 16 d. atidaryta jau : 

čius Maironiui skirto seminaro i n°J° mūsų dailininko Kęstučio 
metu paaukojo 25 dolerius. Už iZapkaus paroda susilaukė nema 
šią paramą Institutas jiems ■žo dėmesio menu besidominčių jų 
nuoširdžiai dėkoja.

X Viktorijos ir Algirdo Ka- 
raičių vasarvietė “GINTARAS”
Union Pier, Mich., jau atidary
ta vasarotojams. Išnuomojami 
kambariai ir atskiri namukai— 
kotadžiai su visais patogumais.
Pačioje ežero pakrantėje dar 
naujai pastatyti atskiri butu
kai — kotadžiai su visais mo
derniškais įrengimais. Vasar
vietėje yra teniso ir tinklinio 
sporto aikštės bei stalo tenisas.
Valgyklos salė žymiai praplės
ta, teikiamas sveikas, geras ir 
skanus lietuviškas maistas.

Vasarvietė yra ant Michigan 
ežero kranto, apsupta didelio ir 
gražaus parko, teikiančio pa
vėsį ir ramybę vasarotojams.

Savaitgalio svečiams įrengtos 
aikštės automobiliams pastaty
ti ir visi kiti patogumai.

Rašyti: “Gintaras” Resort,
P. O. Box 74, Union Pier, Mi
chigan. Tel,

kūrybingos ateities, dail. M. Ši
leikis. Korp! “Gintaras” vardu 
sveikino L. Švelnys ir D. Luko- 
šiūnaitė, apdovanodami daili
ninką gėlėmis.

Parodoje išstatyta 36 Kęstu- 
tarpe. Parodos atidaryman susi- j čio Zapkaus daubai, atlikti alie- 
rinko gražus būrys žmonių, , jumi, akvarele, kreida ir pieš- 
ypač jaunimo. Jau pats pa- tuku. Kai kurie darbai yra iš-

Žiaurųjų birželio įvykių minėjimo dalyviai. Minėjimas įvyko birželio 16 d. Jaunimo Centre, Chicagoje.
Nuotr. A. Gulbinsko

veikslų išdėstymas, suskal
dant galerijos patalpas atski
romis sienelėmis, krito akin, 
pačią parodą neįprastai paįvai
rindamas.

Parodos rengėjų, Akad. Skau 
tų Sąjūdžio, vardu parodą ati
darė dr. Edvardas Kaminskas, 
pakviesdamas dail. A. Kuraus- 
ką pristatyti svečiams patį pa
rodos kaltininką Kęstutį Zap- 
kų. A. Kurauskas dailininką ap

tus. Jis priminė, kad birželio 16 tuvių turėjo progą kalbėtis šiuo 
d. visa eilė kalbėtojų kongrese i reikalu su tiek daug kongres-
ir senate paminėjo šiuos skau- manų, senatorių, partijų parei-
džiuosius įvykius. Mums tai gūnų ir kitų atsakingų asme-

skirtinai didelio formato. Jury 
komisija (A. Marčiulionis, B. 
Murinas, P. Kaupas) Čiurlionio 
Galerijos nuosavybei atrinko 
parodoj išstatytą paveikslą 
“Natiurmortas su Olimpijos 
drobe” (Nr. 8).

Parodos proga išleistas kata 
logas su keleto darbų nuotrau
komis Ibei A. Kurausko parašy
tu K. Zapkaus kūrybos aptari- 

!mu.
I Platesnė parodos recenzija

taria kaip kūrėją, simtaprocsn- I. - ... f, . „ bus šeštadienio kultūriniametiniai atsidavusi tik savo pašau g B
kimui. Tapyba dailininkui yra 
tapusi tokia pat kasdienine re
alybe, kaip duona ir vanduo.
Zapkaus, anot Kurausko, nepa
sitiki vien tik kūrybiniu impul
su, bet didžia dalimi remiasi 
taipgi blaiviu ir nuosaikiu po
žiūriu į meną ir į menininko

KODĖL ŽMONĖS NEIMA 
SOCIALINĖS APDRAUBOS 

PENSIJŲ
Cook apskrities socialinio 

draudimo agentūra išsiuntinėjo
16,000 laiškų žmonėms, kurie 

Lakeside 8155. misiją. Galerijos vardu jaunąjį j nežino, jog jie tokią pensiją 
(Sk.) * dailininką sveikino, linkėdamas Įgali gauti. /'iiZTč

g knvs 'r.

yra naudinga, nes mūsų laisvės 
reikalas padaromas gyvu ir a- 
merikiečių tarpe. Nors šis ko
mitetas veikia tik nuo 1961 m. 
rugpiūčio mėn., bet į jį jau yra 
įsijungę dideli skaičiai įvairių 
pažiūrų bei politinių nusistaty
mų lietuvių, latvių, estų ir ame 
rikiečių, kaip R. Daley, O. Ker
ner. Veikti per galingiausios 
valstybės atstovus šiuo metu 
turi didesnę reikšmę negu mes 
dar galime suprasti.

Komitetas, kaip kalbėtojas 
pasakė, yra susidaręs ne prieš 
ką nors kovoti, ibet kovoti už 
gyvesnį Lietuvos laisvės bylos 
vedimą. Jei jis susidarė dėl kai 
kurių mūsų politinių veiksnių 
nerangumo ir neieškojimo ge

nų. Reikia tikėtis, kad šis žygis 
bus naudingas mūsų laisvės rei 
kalui.

Meninė programa

Meninę programą, kuriai va
dovavo inž. B. Nainys, L. B. 
Chicagos apyg. vicepirm., atli
ko sol. Monika Kripkauskienė, 
padainuodama Motule mano, 
Kur bakūžė samanota ir Raus- 
vasai gražus dobilėli. Pianinu 
akompanavo A. Vasaitis. Ak
toriai Zita Kevalaitytė Visoc- 

I kienė ir Alfa Brinką davė pa- 
1 rinktų J. Aisčio, B. Brazdžio
nio. S. Santvaro ir partizanų ei 
lėraščių pynę.

B. Nainys, uždarydamas mi
nėjimą, priminė, kad kiekvie-

KETURI BROLIAI KUNIGAI
Keturi broliai kunigai ir vie

na sesutė dalyvavo savo tėvų 
Walter ir Julia McCarty auksi
nio vedybinio gyvenimo sukak- Douglag Parko linijų. Paskola,
ties minėjime. Padėkos šv. mi
šios buvo atnašautos Šv. Bar- 
tolomėjaus bažnyčioje. Tėvai 
gyvena 4814 Addison gt.

nas turėtų išeiti iš šio liūdnų
jų įvykių minėjimo su pasiryži
mu skelbti laisvės reikalus sa-

už kurią valdžia gaus 3 5/8% 
palūkanų, turi per dešimtmetį 
būti išlyginta.

2,500 BALTŲ ŽIURKIŲ KAS 
SAVAITĘ

Į Chicagos universiteto labo
ratorijas kas savaitę atskraidi- 

vo aplinkoje ir tarp sutinkamų nama 2,500 baltųjų žiurkių 
žmonių, kad laisvė ir skriaudos Į mobsliiams tyrimams. Ziur- 
mūsų tautai atitaisymas būtų kės šaun™ - Carnsworth 
visur ir visada gyvas. fFarms> N’ Y” kur J°s augma"

Minėjimas buvo sklandžiai ;mos-
pravestas. Nežiūrint karšto oro, 
buvo nenuobodus ir iškėlęs nau 
jų idėjų laisvės bylos vedimui 
gyvenamojo momento panaudo
jimui savo giliausiems troški
mams pareikšti. P. S.

P-orcelanas, kristalas, stalo sidab
ras. branprenybSs, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 2B, UI. 

Tel. 434-4630
ParduotuvS atdara Ir sekmadie

niais.




