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Vėl trys naujos nepriklausomos
valstybės

DR. ONA LABANAUSKAITE,
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

fllžirija, Rwanda ir Burundi tampa laisvomis
Liepos 1 d. Afrikoje vėl atsirado trys naujos nepriklauso

mos valstybės — Rwanda, Burundi ir Alžirija.
Pirmųjų dviejų pirmoji nepri

klausomybės diena bus liepos kalus tvarkysim. Prašyta ir 
1-ji, o Alžyro — viena iš dienų Jungt. Tautų ekspertų pamoky- 
tarp liepos 2 ir 8 — kai tik pa-' ti, kaip techniškai tą bendradar- 
aiškės liepos 1 d. vykstančio re- biavimą sutartose srityse vyk- 
ferendumo duomenys. Alžirijos i dyti.
nepriklausomybę paskelbs Pran, j^komenduoja į Jungtines 
cūzijos prezidentas, o Rwandai( Tautas
ir Burundi nepriklausomybę su
teikė Jungt. Tautos, birželio 27 Burundi autonominė vyriau- 
d. generalinėje asamblėjoje pri- 3^bb atsisakė apie politinę są
imta atitinkama rezoliucija. 

Stengėsi gerai pasirengti

jungą kalbėti šiais motyvais: 
nuo neatmenamų laikų Rwanda 
ir Burundi buvusios atskiros te-

Teritorija naujų valstybių, ku ritorB°3’ Pavydžiai saugojančios 
rios dabar vadinsis Rwanda ir! savo sienas ir savo individualy- 
Burundi, iki šiol vadinosi Ru- b<- “elcad negęstanti užgrobi-
anda-Urundi. Prieš I Pasaulio | mo dvasia laikė tas dvi teritori- 
karą ji buvo dalis Vokietijos'^3 nuolatiniame karo stovyje; 
afrikinių kolonijų, po Versalio teritorijas visada traktavo kaip 
taikos perimta Tautų Sąjungos teritorijas visada trantavo kaip 
ir kaip mandatinė teritorija ati atskirus vienetus; naujausių lai 
duota valdyti Belgijai su pabrėž kų >vykiai tas teritorijas dar la
mo dar prieš nepriklausomybės. biau išskyrė ~ demokratizaci-
tu nusistatymu tas ir kitas man ja Burundi teritorijoje vykusi
datines sritis anksčiau ar vėliau taikingomis reformomis, o Rwan 
privesti prie nepriklausomybės.! doje naudotas smurtas, palikęs 
Jungtines Tautas sukūrus, tos! daug kartumo ir Palaido^3 vi- 
rūšies dar likusios teritorijos sas susivienijimo viltis. Kitais 
perėjo Jungt. Tautoms, dar kar i žodžiaisJr motyvais kratėsi są- 
tą primenant, ' kad jų globėjai
jas galimai greičiau prirengtų 
nepriklausomam gyvenimui.

Jungt. Tautos per savo tokių 
mandatinių sričių globos tary
bą ir kitus organus geniai ren
gė Ruandą - Urundi nepriklau
somybei. Ypač susirūpinta ge
ru prirengimu po to, kai taip 
nelaimingai pabiro nepriklauso
mybę gavęs Kongas.

Gražūs kalbėjimai nepaveikė
Jungt. Tautų komisarams pri

žiūrint, ten buvo pravesti rin
kimai sudaryti vietiniams orga
nams, kuriems globą vykdanti 
Belgija galėtų perduoti galimai 
daugiau vidaus reikalų tvarky
mo da rprieš nepriklausomybės 
suteikimą. Galop 16-ji Jungt. 
Tautų sesija 1962 m. vasario

jungos Rwandos delegacija, nes 
ji gerai žinojo, kodėl Burundi 
teritorijos žmonės kratėsi bend
ro gyvenimo su kaimynais.

Rezoliucija, kuria liepos 1-ji 
numatoma mandato pasibaigi
mo diena, tvarkomi dar ir šie 
dalykai: Belgija įpareigojama 
išvežti iš Rwanda ir Urundi vi
sas savo karines ir policines pa
jėgas iki rugpiūčio 1 d., o nuo 
liepos 1 d. tos karinės pajėgos 
nebegali ten eiti jokių pareigų; 
gcn. sekretorius įpareigojamas 
tuojau išsiųsti į naująsias vals
tybes savo specialų atstovą su 
būriu ekspertų, kad jie ten pri
žiūrėtų belgų karinių pajėgų 
pasitraukimą, padėtų įgyvendin
ti susitarimą dėl bendradarbia
vimo kai kuriose ūkio šakose, 
patirtų ir apskaičiuotų kokia

23 d. rezoliucija numatė liepos ! technikinė ir ūkinė pagalba tu- 
1 d. nepriklausomybei suteikti būti teikiama per Jungt. Tau
ir pasiuntė specialiai tam rei
kalui sudarytą komisiją kai ku
rių uždavinių atlikti, kaip antai, 
pabandyti prikalbinti abiejų sri
čių vietinius veikėjus kurti ne 
dvi, bet vieną valstybę, sutvar
kyti grąžinimą pabėgėlių, atsi
radusių dėl atskirų partijų ir 
etninių grupių nesutikimų ir ko

tas, padėtų Rwanda ir Burundi 
vyriausybėms išspręsti administ 
racinių kadrų sukomplektavimą 
ir paruošimą, o taipgi policinių 
dalinių suorganizavimą; įgalioja 
Gen. Sekretorių išleisti iki 2 
mil. dol. per 1962 m. viršminė- 
tiems uždaviniams atlikti; ska
tina Jungt. Tautų specialų fon-

vų, numatyti taikingą valdžios ! dą ir kitas speciaiįas instituci-
perdavimą ir Belgijos karinių ■ jas specialiai atsižvelgti į Rwan
bei policinių pajėgų evakuaci- da įr Burundi reikalus ir juos
ją, nustatyti kaip ir kokiose i kuo greičiausiai patenkinti esa

mų galimybių ribose; į visussrityse turėtų dar reikštis Jung-1
tinių Tautų pagalba jau nepri
klausomybę paskelbus.

Komisija ypač buvo įpareigo
ta Etiopijos sostinėje sukviesti 
abiejų sričių atstovus ir bandy
ti įtikinti, kad geriau būtų kur
ti ne dvi, bet vieną valstybę, 
tačiau jokia gražbylystė, teikia
ma komisiją lydėjusių įvairių 
sričių ekspertų, nepajėgė sulau
žyti nusistatymo gyventi atski
rai, o nepriklausomybę gavus 
jau pabandyti bendradarbiauti 
ūkinėje srityje, jei praktiškai 
tai bus įmanoma. Šioje srityje 
ir kai kurių susitarimų padary
ta, bet abi pusės atsisakė giliau 
angažuotis prieš nepriklausomy

Jungt. Tautų narius kreipiamas 
specialus prašymas padėti nau
joms valstybėms kas tik kuo 
gali techniškai ir ūkiškai; įpa
reigoja'gen. sekretorių padary
ti pranešimą 17-jai sesijai apie 
šios rezoliucijos vykdymo ei-

KALENDORIUS
Liepos 3 d.: šv. Irenijus. 
Liepos 4 d.: JAV nepriklau

somybės šventė. Šv. Berta. 
Saulė teka: 5:20 v., leidžias

8:29 v.

ORAS
Chieagoje ir apylinkėse šilta 

bės gavimą, — kai mes būsim įr tvanku. Temperatūra apie 90 
suverenūs, tada patys tuos rei-1 laipsnių.

Prez. Kennedy Meksikoje yra sveikinamas arkivysk. Miguel Dario Marinda prie 16-to amžiaus Gua- 
dalupes Marijos bazilikos, kur prez. Kennedy ir žmona išklausė šv. mišių. Po pamaldų prez. Ken
nedy išvyko j aerodromą, kur minia entuziastingai šaukė “Kennedy, Kennedy”. Meksikoj preziden
tas viešėjo 48 vai. (UPI)

gą; ir galop rekomenduoja, kad 
Rwanda ir Burundi būtų pri
imtos Jungt. Tautų nariais.

Įvykius stebės J. Tautų 
komisaras

Kol ta rezoliucija buvo sura
šyta ir galutinai iškoreguota, 
kalbos J. Tautų asamblėjos 4- 
jame komitete vyko per ištisas 
dienas apie tris savaites. Sov.
Rusijos ir jos satelitų delegaci
jos suko ir suko apie vieną ir gą. Dėl šių Sov. Sąjungos dik- 
tą patį dalyką — kad Belgijos : tatoriaus kaltinimų, JAV sekre- 
kariniai ir policiniai daliniai bū torius Rusk pareiškė, kad JAV

Chruščiovas vėl graso Vakarams
MASKVA. — Sovietų Sąjun- yra sutraukusi labai daug ka- 

gos diktatorius per radiją ir 1 riuomenės, tačiau nemanoma, 
televiziją pareiškė, kad tautinė kad išdrįstų pulti Formozą.
Kinija, remiama Amerikos, te
gu nebando pulti komunistinės 
Kinijos, nes tuo būdu sukeltų 
prieš save visus komunistinius 
kraštus, įskaitant ir Sov. Sąjun-

Chruščiovas kaltino, kad Vaka
rai provokuoja karą, gi esą ka
ro galima išvengti, kaip rodo 
susitarimai Laoso reikalu.

tų išvesti iki liepos 1 d., tai yra 
prieš nepriklausomybės paskel
bimą. Teisiškai ir praktiškai 
toks reikalavimas negalėjo būti 
patenkintas, todėl to klausimo | 
aiškinimas užimdavo kasdien 1 
daugiausia laiko. Į visus klau- Japonijoj 
simus kantriai ir kartais su hu- i 
moru atsakinėjo Belgijos užsie
nio reikalų ministeris Paul H.

neskatina pulti kom. Kinijos ir 
tokie Chruščiovo teigimai yra 
gryna nesąmonė. Kaip žinoma, 
prie Formozos raudonoji Kinija

pro-
amerikietiška partija

laimėjo

Iš Thailand išgabena
ma 1,000 marinų

WASHINGTON. — Apie 1000 
marinų, kurie buvo pasiusi i į 
Thailandą dėl komunistinio ‘ pa
vojaus Laose, prez. Kennedžio 
įsakymu bus ištraukiami. Mari
nai tenai buvo iškelti gegužės 
mėnesį, kai Laose po metų tai
kos tarp raudonųjų ir vyriau
sybės karo jėgų, komunistai pra._  ____ x ________  ___ . _ TOKIO. — Japonijoj praėjusį

Spaak, jam padėdavo Rwanda sekmadienį įvykusiuose rinki- dėj0 kovas §'rėsč persimesti
ir Burundi delegacijos, kurioms muose į aukštuosius parlamen- 
taipgi teko daugybė klausimų. t6 rūmus Jaunėjo proamerikie- 
Debatuose vyravo prancūzų kai tiška Liberalų Demokratų parti- 
ba, nes abi naujųjų valstybių ’ja, siekianti glaudesnių santy- 
delegacijos kalbėjo tik prancū- kių su JAV. Min. pirm. Ikeda
ziškai. Toji kalba yra ir Spaako 
gimtoji kalba.

Kai reikėjo balsuoti paskutini 
kartą už visą rezoliuciją po to, 
kai jau buvo nubalsuoti atskiri 
jos paragrafai, tai teigiamai už 
ją balsavo 93 nariai, susilaikė 
Sov. Rusija ir visi jos satelitai, 
išskyrus Kubą, kuri šį kartą 
atsiskyrė nuo to bloko ir pabal
savo už rezoliuciją.

Abi naujosios valstybės yra 
mažos — abiejų plotas ne dau- ■
giau kaip pusė Ncw Yorko vals-1------------------------------------------
tybės ploto. Rwanda yra respub j — Formozon atvyko naujas miegtelių ligonįneS; bet dėl strei-, 
lika, Burundi monarchija. Visi ’JAV ambasadorius adm. Alan Rq įen daktarų nebuvo. Paga- [ 
tikisi, kad ten bus išvengta Kon ; G. Kirk.

' — Alžirijoj po 99% balsuoto-

į Thailandą. Marinai buvo apsi
kasę prie Laoso sienos Mekong 
upės krantuos.

partija parlamente po rinkimų 
padidės apie 50 vietų. Balsavi
muose dalyvavo 64% japonų iš 
56 mil. turinčių teisę balsuoti. 
Min. pirm. Ikeda partija žadėjo

lektros energijos ištekliais, Nor 
vegija vis dėlto labai norės ap
ginti sau teisę žvejoti gal kaip 
ir iki šiol. Dabar ji nesileidžia 
svetimų žvejybos laivų arčiau 
kaip 12 jūrų mylių nuo kranto.

Dabar Europos Ekonominę 
Bendruomenę sudaro Belgija, I- 
talija, Vakarų Vokietija, Pran
cūzija, Olandija, Liuksembur
gas.

Norvegija nori įsijungti į 
Europos Ekonominę

Bendruomenę
Triukšmingi parlamento posėdžiai

BRIUSELIS, Belgija. — Kai i nės kraštus, jei ji Europai ga- 
Norvegija įsijungs į Europos Į lės patalkinti dideliais savo e- 
Ekonominę Bendruomenę (Bend
rąją Rinką), ją sudarys iš viso 
jau dešimt valstybių. Dabar tė
ra dar tik šešios, bet reikia ti
kėtis, kad bus priimti tie 3 kraš 
tai, kurie jau yra padavę pra
šymus ir kurių priėmimas jau 
dabar svarstomas. 'O svarsto
mas priėmimas Britanijos, Da
nijos, Airijos. Kai Norvegija 
įstos, tai kol kas ir bus visi 
jau pilnateisiai nariai. Gal dar
pasiprašys Austrija ar kiti neut Chį konsulai pas
raheji, bet jau kitokiomis sąly- o .r
gomis (neutraliųjų padėtį sun- gubernatorių
kiną, kad Ekonominė Bendruo- CHICAG0 _ chieagoje e- 
menė turi politinių uždavinių; gantis konsularinįs korpusas 
įstoję jie nebebūtų neutralus). praeįtą gavaitę lankėgi p&g gu_ 

Norvegijos nutarimas prasy- bernatorių Otto Kerner ,Spring. 
tis Europos Ekonominėn Bend- fįelde BuvQ atstovauta 40 vals. 
ruomenėn vyko gana įtempto- tybiUj Rurių tarpe .f Lįefcuva 
mis sąlygomis. Kai parlamen- I Gubeniatorius ir ponia suruošė 
tas svarstė tą klausimą, kai ku priėmJmą ir ietug gubernatūro 
rie parlamentarai gavo grasi- je pQ kongulai su ponio-
namuosius raštelius, jog jie bus mig aplanRė Lįnkolno namus ir 
nužudyti, jei balsuotų uz įstoji- Rminklą Rur padčjo vainiką 
mą. Net 4 dienas parlamente j
vyko karšti ginčai, tačiau nu
tarimas buvo teigiamas: 113 
balsavo už, o tik 27. prieš.

Dabar prašymas jau paduo
tas įsijungti į Europos Bendrą
ją Rinką.

Britai susiduria su sunku
mais įsijungti. Netrukus tokių 
sunkumų ir Norvegijai bus. Jei 
ji jau dabar net pusę savo iš
vežamųjų gaminių (žuvies, po
pieriaus, metalų) išveža į Eu
ropos Ekonominės Bendruome-

Kanados daktaro streikas
REGINA, Saskatchewan. — 

Kanados Gydytojų sąjunga, ku
ri turi 18,000 narių ir 350,000

1971 m. padvigubinti dirbančių ; dol. kapitalo sakosi palaikysian- 
jų pajamas, gi socialistai rinki
minėje akcijoje skundėsi kainų 
kilimu ir mažais atlyginimais. 
Parlamente yra 250 atstovų.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

atvejas yra klasiškas pavyzdys, 
kas būtų su medicinos priežiū
ra, jeigu būtų įvesta socialinė 
medicina. Provincijoj yra apie

ti Saskatchewan gydytojus, jų , 900,000 gyventojų. Gyventojai 
kovoj prieš provincijos vyriau- Į streiku pasipiktinę ir žurnalis-
sybės priverstinę sveikatos ap- 
draudą. Esą tai būtų pažemini
mas, jeigu gydytojas taptų val
džios tarnautoju. Sustreikavo 
dalis iš vietos 900 gydytojų ir 
to pasėkoj mirė vienas nauja-

tai įvykį aprašo, kaip gydytojų 
dvasinį skurdą.

Šnipo sveikata gerėja
LONDONAS. — Dr. Robert

, . .Soblen, kuris gabenamas iš Is-
gimis. Tėvas vaiką veze į dviejų .. ... , ,. .. . . .Iraelio persipiove rankų gyslas

go likimo, tačiau rūpesčio daug 
dėl Rwandos, nes ten daug ne- JU pasisakymo už krašto laisvę, 
santaikos tarp genčių. Nuo se- visame krašte buvo ramu. Ne- 
nų laikų ten valdžią turi Watusi priklausomybė bus paskelbta po
gentis, kuri yra maža mažuma, 
o kokie 85% gyventojų priklau 
so Bahuti genčiai, kuri tos ma
žumos diktatūros nemėgsta. 
Ten jau buvo neseniai riaušių, 
ir jų gali dabar atsirasti. Štai

ros dienų laikotarpyje.
— Laoso vadinama neųtralio

ji vyriausybė paskelbė, kad ji 
užmegsianti santykius su kom. 
Kinija, Rytų Vokietija, Šiaurės 
Vietnamu, Lenkija ir Čekoslo-

liau atvežė 90 mylių į Yorko- 
town miesto ligoninę, bet ten 
tebudėjo tik vienas daktaras, gi 
paprastai budi 13. Dr. Sam Lan 
da, atstovaująs provincijos gy
dytojus, teigia, kad šis mirties

ir persidūrė pilvą, truputį tai- 
i sosi ir, manoma, kad šiomis die 
nomis galės būti atgabentas į 
New Yorką. Šnipas prarado dvi 
pantis kraujo. Dr. Soblen svei
kata po bandymo nusižudyti bu 
vo labai kritiška, tačiau dabar 
jis pradeda atsigauti.

visų konsulų vardu.

S • b ■; -»rh ri tikroj a JAV
politika

WASHINGTON. — Portuga
lijos min. pirm. Antonio Sala- 
zar pakritikavo Amerikos poli
tiką, teigdamas, kad jos politi
ka remiasi momento reikalavi
mais, o ne idealistiniais princi
pais. Salazaras teigia, kad ame
rikiečiai labiau palaiko priešus 
ar neutraliuosius negu savo są
jungininkus.

Norima baigti spręsti
Laoso reikalus

GENEVA. — Šveicarijoj 14 
valstybių susirinko galutinai su 
sitarti Laoso reikalu, nes tiki
masi, kad Laosas bus neutralus 
ir laisvas. Vakariečiai diploma
tai mano, kad galutinio susita
rimo bus pasiekta apie šio mė
nesio vidurį. Norima, kad iš 
krašto būtų ištraukta 10,000 
komunistų karių, tačiau tai ne
bus lengva padaryti, nes kinai 
reikalauja, kad iš Thailando bū 
tų išgabenti visi amerikiečiai 
kariai. Kaip žinoma, 1000 mari
nų jau atšaukta, tai sudaro ket 
virtadalį amerikiečių jėgų. Kon 
fercncijos dalyviai pirmą kartą 
susirinko 1961 m. gegužės 16 d.

• Kanadoje šiuo metu yra 
336,000 bedarbių.

kodėl specialus J. Tautų komi- v&kija.
sąrąs jau paskirtas ir skubos Prez. Kennedy, grįžęs iš
keliu vyksta įvykių stebėti. Lai- Meksikos, pasiuntė sveikinimo 
mei, kad Belgijos kariai dar ten telegramas naujom Rwanda ir 
tebėra ir tas komisaras galės Burundi valstybėm, 
gauti jų pagalbą nelaimei atsi- Portugalijos min. pirm.
tikus. Jei padėtis nebus patiki- Salazar pareiškė, kad Portuga-
ma, tai J. Tautos ir kariškiai 
turės ten atsirasti, kai už mė
nesio pasitrauks Belgijos ka
riuomenė, jei jos niekas nepra
šys ilgiau pasilikti.

— Dr. Nicholas Cheronis, 68 
metų, žuvo auto katastrofoj va
kar netoli Chicagos.

— John Rockefeller IV įsto
jo į Taikos korpusą.

lija tol bus Nato narys, kol ji 
kitų Nato narių bus traktuoja
ma kaip lygi narė.

— Prancūzijoj 18 amerikie
čių ir vienas kanadietis turis
tas buvo sužeisti, kai autobu
sas, kuriuo jie keliavo, susidū
rė su sunkvežimiu.

— Šveicarijoj eilėje vietų spro 
go bombos. Sužeista keturi as
menys.

Prancūzijos ir Vokieti
jos draugyste

PARYŽIUS. — Prez. Charles 
de Gaulle ir Vokietijos kancle
ris Adenaueris pasirašė susitai
kymo dokumentą. Abi valstybės

New Yorkas ruošiasi Paverįtijjii 
Tautų savaitei

NEW YORK (LAIC). — Spe
mažiau kaip 100 metų bėgyje į cialus komitetas, kurios garbės
kariavo tarp savęs tris kartus. 
De Gaulle specialiai pagerbė A- 
denauerį, kuris atvyko šešių 
dienų pasitarimams, daugiausia 
bendros rinkos kalusimais. Se
nasis de Gaulle pasitiko 86 m. 
kanclerį Orly aerodrome. Abu 
vyrai taip pat priėmė vokiečių

pirmininku yra New Yorko me
ras Robert F. Wagner, ruošia
si paminėti Pavergtų Tautų Sa
vaitę, kuri prasidės liepos 15 d.

Nations in the USSR.
Liepos 17 dieną prie miesto

rotušės įvyks apeigos, čia ša
lia Amerikos vėliavos plevesuos 
ir vėliavos tautų, kurios minė
jime dalyvaus. Prie vėliavų bu
dės JAV-bių karinė garbės sar-Savaitės minėjimus ruošia Con-

ference of Americans of Central Į gyba. Bus skaitomas gubema- 
and Eastern Europcan Descent, Į toriaus ir mero proklamacijos 
the American Friends of Capti-' ir kalbės tautų atstovai, 

ir prancūzų karių bendrą para- ve Nations, the Assembly of Cap Minėjimui ruošti pasitarimui,
dą Mourmelon vietovėje, netoli tive Nations, the National Cap-1 kuris vyko mero kabinete, pir- 
Rheimso. Tai pirmas toks drau- tive Nation Committee ir the mininkavo komandierius James
giškas susitikimas nuo prieška- American Conference for the 
rinių laikų. Liberation of the Non-Russian

Farrell, mero Wagnerio specia
lus atstovas.
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SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė., Chicago, 32 t j7

EGZEMOS
Egzema yra nelimpanti niežulio liga

Atsižvelgiant į tai kaip smar-1 grupėmis: a) cheminės, b) me 
kiai, kaip plačiai ir kaip seniai chaniški erzinimai, ir c) tem- ,’ 5yventojai'’džiaugiasi; kad 
oda egzemos yra varginama, peratunnes priežastys. Tų prie- į la mie
taip toji odos liga ir yra rū- žasčių kasdieniniame gyvenimesost-n- Tai ūlrma
šluojama. Tad egzema gali būti,ir darbovietėje gali būti daug. j a P-i • ■
aršioji (akutinė), švelnioji,! Daug vyrų ir moterų negali «** «*"«• ^menkoje po domybių. Veikia vieno bėgio ge TECHXIKOS MB.
trumpalaikė ar įsisenėjusi muilo vartoti ar šiltame vande- metų. įlezinkens. Cukraus bendrovė iš
(chroniška). i nyje rankų plauti, nes nuo to' šiai parodai buvo ruošiama- kepė specialų “pyragą”, kuris

Beveik 30% visų odos ligų gauna egzeminį niežulį. Dau- si 7 metus. Tikimasi, kad ją sveria 15 tonų. Net 80,000
— negalavimų bei niežulių yra geliui žiemos metu atsiranda gali aplankyti net iki 10,000,- Seattle miesto šeimų laukia pa-
egzemos. Ir nevienodai tie nie- egzema nuo šiurpių vėjų ar nuo 000 žmonių. Daugeliui stambi rodos proga atvykstančių sve- 
zuiiai pasireiškia. Vieniems oda, persauso oro.. Malūnininkai ir atrakcija yra ant stulpų į 600 čių. Suorganizuotas į parodą k YDYTOJAI 
įvairaus didumo plote parausta kepėjai dažnai gauna egzemą į pėdų aukštį iškeltas restora- vedąs 21 kelias. Su paroda jun-
ir “saldžiai” niežti, kitiems at- į rankosna nuo miltų ir negali nas, kuriame, besivaišinant ir giama speciali programa prie
siranda pūslelytės pilnos skys-! savo amatu verstis. Daug iš kartu su visu restoranu besi- vandens. Svečių linksminti at-
tilfto, kitiems atsiranda sausi ponių gauna egzemą nuo Pud‘jSUkant, galima susidaryti visą Vyko garsūs įvairių kraštu so
deliai, kitiems išsiveržia ros ar nuo perfumo. Kiti gau- g * ^o garsus įvairią kraštuso
ant odos pūliuojanti spuogučiai; na egzemą nuo guminių piršti- < - , Iieusna J 7 Kasdien pa
vieniems oda šlapiuoja, o ki- nių ar nuo nyloninių medžiagų. vir"aus pla^na ^av. + rodoJe 4 nauJW madU deg
tiems yra sausa ir pleiskanuo-i Tai va kiek daug yra egzemos \aroaa pavadint;a simt, stravimai. Parodoje plačiai pa-

i mos” vaidmenį bet dar viešai 
' nepaskelbta, kam pavyko tą mu 

, ziejinę brangenybę užkonservuo
Paskutinių viso pasaulio ei- Višnu metu čia galės valgyti Ci

vilizuotų tautų laimėjimų 260 žmonių. Didžiosios firmos
didžioji paroda nuo balandžio 
21 d. jau vyksta Seattle, 
Wash., mieste. Ji tęsis iki spa
lio 21 d. Paroda užima 74 ak
rų plotą ir yra tik mylia j šiaur
vakarius nuo miesto centro. 
Parodos įrengimas kainavo 
$100,000,000. Paroda tęsis iš 
viso 184 dienas, ir Seattle mie

savo paviljonus ruošdamos iš
leido milijonus dolerių.

Paroda atidara nuo 10 vai. 
ryto iki 10 vai. v. Įėjimas $2, 
vaikams — $1. Pakilimas į tą
besisukanti restoraną $1,
meno paroda
užsienio ir pramonės paviljonus 

visiems nemokamas. Pramo
ginė programa — nuo $1 iki

i per tą laiką jų miestas bus pa $6.50
pa- Parodoje yra gausu Įvairių į-

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

4543 WEST 6Sfd ST., CHICAGO 29, BLL„ Tel. LUdlow 5-9500
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Dvigubų ašmenų skutimosi peiliu
kai. Puikiausias chirurginis plienas, 
.galąsti alyvoje. “Pinigai grąžinami” 
— garantija. 25 — 35c, 100 — $1.00, 
200 — $1.75, 500 — $3.75. 1 000— 
$6.50. Pašto išlaidos apmokamos. 5 
peiliukai pakely, 20 pakelių .kartone. 
C. O. D. orderiai priimami. Pašto , 
atviruku galit užsakyti bendrą pre- ' 
kių katalogą. EMERSON COMPA-

_ J • 40® 8i. Second, Aliiaitibra, Calif.
50c. Įėjimas j kHlii||||į|iii,nnillllllĮlllll„,ll,ll„llllll,l,l

P, ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. l’rotezistas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms

(Arch Supports) ir t.t. 
6-8. šeštadieniais 9-1.

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

DR. J. IR K. AGLINSKAI
IR CHIRURGAI

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

C JAV ir Kanadoj

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

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

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

nimnuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiMiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiis

i Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
j AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
5430 So. Kedzie Avė, 2422 West Marąuette Road

Priimu, ligonius pagal susitarimu i Valandos: 9—-12 ir 7—9 v. v. pagal 
D81 valandos skambinti telefonu . susitarimą, išskyrus trečiadienius, už- 
tEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. įdaryta.

išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street |
vai. ir 7—9 v i

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis. Rlieumatism. 
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broad’.vay. Gary, Indiana 
Valandos šeštad. 9 v. r. iki 1,2 v. 
dieną. Kitu laiku pagal susitarimą. 

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

Todėl daktarai kiekvienai, kaltininkų. Ir iš tiesų, nelengva meci° Paroda- lr «a ne vienas vaizduotas moderniojo buto ir seštadtenikV 1<Uja. ___ - _______ _ _______ , - - -
egzemos grupei ar rūšiai turi' yra surasti tikrąjį egzemos kai- eksponatas yra nurodąs atei- namo įrengimai, 
atskirus pavadinimus, būtent, tininką. O nepašalinus egzemos ties gyvenimo sąlygas ir ap- gįa galima padėkoti Seattle 
yra “Eczema rubrum”, “Ecze-, kaltininką gydymas negali būti linkybes. miesto lietuvei Aldonai Minel-
ma madidans”, “Eczema squa-, sėkmingas. ! Parodos eksponatai suvežti iš gįenei, kurios atsiųstų spausdi- _ _
mosum”, Eczema fissum”, “Ec- Sekantį sykį rašysiu apie bū- visų penkių kontinentų. Daly- \ nįų dėka patyrėme apie šias pa i akušerija ir moterų ligos 

"Ecze- dus, kaip gelbėtis nuo egzemos, vauja 50 valstybių. Yra ir sa- rodos įdomybes J Pr i So. Pu,asl1’ Rd- (C*rav ord
votiškų sensacijų. Pvz. vadina- > ! ®®ed al Building)- tel, LU 5-6446

DAKTARO ATSAKYMAI mame “Snaceariume” lankvto MUZIEJINĖ GRETOS GARBO Valand0'’ pagal susiturima jei ne.nidiiic opacediiumc įdriKyiu atsiliepia, skambinti Mi S-0001
jai pergyvena jausmą, koks į AŠARA
būna lekiant tolimųjų erdvių Projektuojamajame filmų mu 

Zeb laive> keliaujant milijonus my- ziejuje Hollywood’e specialia- 
lių nuo žemės. me inde 4uri būti laikoma kino

Skyriuje, kuris pavadintas į žvaigždės Gretos Garbo ašara 
Pasaulio bulvarai” — ilgos ei į išlieta vaidinant “Kamelijų da- 

raudęs, atrodo, lyg būtų krau- lės bazarų, restoranų ir krau
jas išsiliejęs. Negali sakyti, kad tuvių, kokias galima rasti įvai i

vai. Trečia 
n uždaryta Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. \VAlhniok 5-RP

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
žema papillomato»um,: 
ma verrucosum”, “Eczema scle-

Į KLAUSIMUS 

Klausia E, S.

rosum” ir t. t. Visos tos egze-. 
mos niežti, nuo kiekvienos jų 
žmogui norisi kasytis, ir juo 
labiau kasai, tuo labiau niežti.
Tie niežuliai ne tiktai žmogų ‘ gerai išmiegojusi 
erzina ir nervina, bet yra pavo- 1 giu į veidrodį, ir staiga, mano
jų nuo kasymo odą užkrėsti j nuotaiką sugadina toks vaiz- 
mikrobais, gauti septicemiją, dasi.kam^sJaki1es„b^m1°J,a' 
gauti kraujo ligą, gauti viso. 
kias pavojingas sveikatai kom-.. J a į skauda, bet akis nesmagi ir sa- nausiuose pasaulio kraštuose,
plikacijas. ' vįjaUįa ne kokia. Tas raudonu- Pasaulio pramogų skyriuje

Nepatyrusių žmonių posakis, i mag pgr keletą dienų pamažu — nauja pramoginė programa
jšnyko- Sakyklvte’ Daktare, nuo’Su rjnktiniais aktoriais ir kito- 
ko tai atsitinka, ar tai pavo- mig įdomybėmis.
jinga akims? Pasaulio meno skyriuje — di

Atsakymas E. S, — Kraujo ...... . ........ . , ,, -v dieji kurmiai nuo renesanso ikiįssiliejimas akės baltyme reis- , , , ., . ■ v. , . , dabarties erdvių amžiaus. Čiakia plonyčių kraujagyslehų . .. ................
(arteriolių) sienelių susilpimą,, kvaP.4 Almantieji įvairus
ar trapumą, kurios nuo spau- Į pasivažmėjimai su staigmeno- 
dimo pratrūksta. Pačiai akiai, mis> beveik kasdien visiems ne

Ofisas: 3148 West OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 AVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRUI GAS 

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

Ofiso ir huto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR, VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Treč. susitarus.
Ofiso tel. BI 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOl’EDINfiS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninė. 

Telef. REpublic 7-2290.

Išvyko atostogų, ligonis pradės 
priiminėti tik liepos 16 dieną.

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

keičia stiklus ir rėmus 

4455 S. California Avė,, YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

miršta”, yra labai neišmintin
gas. Vien tik nuo egzemos 
žmogus nemirs, tačiau nuo eg
zemos kasymo ir komplikacijų 
žmogus kartais gali numirti. 
Su egzemos niežuliu šposų 
krėsti negalima. Egzemą turin
tį, žmogų reikia užjausti ir jį 
gelbėti.

Nesvarbu žmogui žinoti viso
kius mandriuosius egzemos rū
šių pavadinimus. Jam yra daug 
svarbiau žinoti egzemos kalti
ninkus, kad galėtų pasisaugoti 
ir negauti egzemos. Daug svar-

mokama program. Memorial Sta 
dium patalpose, o taipgi mažo-

nepavojinga, tačiau reikia iš
tirti, ar nesiranda hypertensija,
ar kraujagyslių kalkėjimas ir sios scenos programa suaugu-
t.t į siems.

Klausia S. E. — Mano drau-! Nakčia visa paroda paskęsta
gė skundžiasi, kad kiekvieną spalvingų šviesų jūroje.

’ aa-,,- „vo kart valydama dantis, nežiūrint Parodoj savo eksponatus turi
biau žmogui yra kuo greic au | koki dantims valyti pastą tjk j civilizuotos valstv- 
atsikratyti egzemos. O kaipgi ; t t . _upr„in_ „erkle ne V1SOS civilizuotos i aisty
atsikratvti eezemos ieieu neži- 7 ?otų’.P 1 aip u a f ę’ bės, bet ir JA(V Aeronautikos ir 
atsiKratyti egzemos, jeigu nezi kad nonS1 vemti. Tas pats yra, į „ , . , . . , .. , „ , .
nai egzemos nriežasčiu? jei valo tik su vandeniu. Ką Erdvių administracija, stambio

" , .... , „ ! sios pramones bendroves, kaitoks reiškinys pasako? i . , „ ,,,
Atsakymas S. E.- Perdide<kurle laikras«ai, Seattle uos- 

lis gomurio jautrumas.

nai egzemos priežasčių?
Ne vienas; bet tūkstančiai

dalykų gali iššaukti odoje eg
zemą. Kas vienam visiškai ne
kenkia, kitam gali labai pa
kenkti. Priežasčių gali būti vi-
dujinių ar išlaukinių. ė 600 pėdų ______

Vidujinės priežastys: a) ; P“ka}į tok^.. s^eeP’no table i besisukančiu restoranu viršuje.
virškinimo sistemos sukrikimai \ cui- Is pradžių puikiai miego-, nas+atvnias kainavo $3 000 - (dispepsija, vidurių ųžkietėji- jau. Bet po kiek laiko tas^b-, ant nį X
mas kirmėlės toksinai) auto-: letes bevartojant gavau baisų d00- lskYIa ant trijų ilbų pi e

'dusulį, tai dabar jau ne tik no k°Jy- įtvirtintų cemento pa- 
kad negaliu miegoti, bet ir du- matuose Tą “adatą” galės per 
sulys naktį labiausiai mane dieną aplankyti 10,000 turistų.'
smaugia. Prašau p. Daktarą' —r-----------------------------------------
paaiškinti, ar iš tikrųjų nuo tų Į

tas.
Fontanuose gausiai švirkšeia 

Klausia J. G. — Blogai mie- vanduo Parodos simbolis — ta 
gu, tai nuėjęs į vaistinę nusi-ifinn aukščio (ladata„ su

infekcijos; b) įvairios nervų li
gos; c) blogas maistas, alergija 
kai kuriems valgiams, bendras 
nusilpimas; d) reumatiniai ne
galavimai; e) Brighto (inkstų) 
liga; f) cukrinė liga; g) gim
doje esanti kokia nors infekci-

tablečių galima gauti astmą? 

Atsakymas J. G. — Taip,
ja ar šiaip kokie nenormalu- daugelis gauna astmą bevarto. 
niai; h) skrofula ir t. t. darni patentikus nemigai. Ne-

Net vaikįičių odoje dažnai laimė, kad pirkliai skelbdami 
egzema atsiranda, kai pradeda apie savo “stebuklingus” vais- 
dantukai dygti, dėl jų vidurių tus nepasako, kiek blogo žmo- 
sunegalėjimo ir nerimasties. nėms tie jų skelbiami vaistai 
Kai tik negalavimai su dantų gali padaryti.
dygimu pifaėina, tai ir egzema i 
savaime pranyksta.

Alergijos •' itkif įninku taipgi 
yra tūkstančiai, tik jau surast 
tikrą kaltininką nelengva. Visi 
žinome, kaip puikus yra mais
tas kiaušiniai, ar kaip skanu 
yra valgyti uogas, o tačiau yra 
šimtai žmonių, kurie negali val
gyti kiaušinių, kiti negali val
gyti žuvies, vėžių, žemuogių, 
pamidorų ir kt. Jei valgo — 
gauna odos niežulį, kartais du
sulį, o kiti gauna egzemą.

Išlaukinės priežastys. Kiek 
šile medžių medelių, tiek gali 
būti išlaukinių egzemos prie
žasčių. Tas priežastis galima 
būtų suklasifikuoti sekančiomis

KIEK KAKTŲ ŽMOGUS

NURYJA?

Dr. Cl. Lear, Harvardo dan
tų medicinos mokyklos profe
soriaus Bostone, pravesti tyri ; 
mai parodė, kad žmogus nury- ! 
ja miegodamas 7.6 karto per 
valandą. Valgydamas pietus 10 
min. laikotarpyje nuryja 48 
kartus, sėdėdamas ir skaityda
mas valandos lakiotarpyje nu-' 
ryja 34 kartus, gulėdamas ant 
nugaros ir nemiegodamas nury 
ja 31 kartą per valandą.

i

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis uz santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdž'os agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOGIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
F*

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Akinnc* PTRM. ir KETV.............................. 9 v. r. iki 8 p. D.VMLAniIUdi ANTRAD. ir t>ENKT. ................ 9 v. r. iki 5 p. p.

SEŠTAD. . . 9 v. r iki 12 I Trečia-d uždaryta..

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 6Srd St.
Kampas 63-čios ir California 

Vai. Ka»’ien nuo 6-—S va> vak
šešt. 2—4 vai.,

Trečiad. tr Kitu '.alku pagai sutartį 
Ofiso telef. 476-4042 
Rez. SVAlbi’oOk 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
linkstu 3r šlapumu takų ebirtirgVfk 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 Nu Liberty Streets 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
5^k ofteo HE 1-584#- ee». HE 4-2S8r

DR. PETER T. BRAZIS
YDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

2434 West 71 st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr 1-6, t-eč., nagai sutartį
sekm uždari ta. __ 

iri nfiųo HE 4-575S-- Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija; 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
zal.: penkt. 10 v. r. iki 9 v v.: 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius
priima naga! aUmtarima

Tel. Ofiso 247-1002. Namu PR 8-6960

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

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rei. GI 8-0873

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

6182 S. Kedzie Avė. WA 6-2670
r alandos paga: susitarimą Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001. 

Ofiso HE 4-1414, Rezid. RE 7-6867

DR, B. GAIŽIONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'ipecialyb® akušerija lr moterų ligos 
‘ 2454 West 71st Street

<71-ob lr Campbell Avė. kampas)
- kasdien 1—S ir 6—>• vai. vals

x X* - <- I '

Trečiadieniais uždaryta

TO. REIiance 5-1811 2* 2*

DR. WALTER J. KIRSTUK Dr? L Seibufis
(Lietuvis gydytojas) tek’>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofisai: 7958 S. Western Avė. tel
3925 VVest 59th Street 6-0091; 392E. I5»th st., Harvey^

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad ir , V? tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 ehigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. ! valandos pagal susitarimą 
uždaryta. _ _

DR. ALDONA ŠIMKUS
i AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tei. LU 2-5775

: arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, Ri. 
Telef. FU 5-2020.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—S vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEd/.ie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S o, Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vaJ. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai., p. Šeštad. 11 į sal ^susitanmą. 

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

Rez. tel. 239-2919

Valandos pagal susitarimą. Jeigu 
neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 -— 4 ir 
6—8 vąl._ vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta., priimama pa-

Į v. iki 5 v. v.
Šeštadieniais nuo 2

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Wcst 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMU

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR, E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 West 63rd Street 
Tel. PR 8-7773

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR, JONAS Y. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

Telef. HEmlock 4-1562
j Skambint 2 iki 9 vai: popiet kasdie- 
I n%, išskyrus trečiadieni.

DR. JUŪfl MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
VAL.: kasdien nuo 8-8 vai. rak i 10748 S. Michigan, Chicago ^8, III. 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. ,p Telef. ofiso: PUIlman 5-6766 
iTečie.d. ir kitu laiku tik susitarus Namu: BEverly 8-3946

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
Ligonius priims, natm.1 susitarims ’ 1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GT 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
ATOSTOGOSE IKI RUG

PIŪČIO MEN. 5 D.
Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

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

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

rak.

VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street

Ofiso tel. HE 4-7007. Tel. ofisu RE 7-8818,
Namų-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

3656 VVest 83 Street 
; Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
■ 4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
I 5ešt nuo 1 iki 4 vai

VALANDOS: 2-4 p. p. ir 6-8 p. p 
Šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta.
<’el. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
YDYTOJAS IR CHIRURGAI 

3844 Wfst 63rd Street
Vai kasdien m>o ' ' c

iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAeKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL.. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

TO. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki. 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v.. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Prezidento John Kennedy

MISIJA MEKSIKOJE
Vakaru Berlynas apsirūpinęs atsargomis

Praėjusios savaitės savaitga 
lyje Mexico City, Meksikos sos 
tinėje, buvo didelė šventė. Mi-

šimt milijonų dolerių paskolą. 
Tas, žinoma, dar geriau nu
teikė Meksikos vyriausybę ir

Laiškas iš Berlyno
SIMAS MIGLINAS

Ii joninės meksikiečių minios iš į visuomenę kiek galint iškil- 
ėjo j gatves demonstruoti sa- ' mingiau pasitikti ir pasveikin- 
vo pagarbą ir draugingumą j ti savo geradarį.
Jungtinių Valstybių preziden- ! *
tui John F. Kennedy ir jo at- ; Pietų Amerikoje yra atsi- 
stovaujamam kraštui. Sakoma, į radusi labai skaudi vieta: ko- 
kad tokių iškilmių Meksika jau munistinė Kuba. Daugelis pie- 
seniai nematė, nors to krašto ' tiečių stengiasi izoliuoti ko- 
žmonės jas mėgsta. Tokios pa- , munistinį Castro režimą, nu- 
garbos, kokia buvo reiškiama j traukiant su juo diplomatinius' 
Jungtinių Valstybių preziden-; ir ekonominius santykius. Tuo

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 3 d. !

Stovyklavimo sezonui atėjus
Stovykla — lietuvybės mokytoja

J. KUPRICNI3

Kai dar buvome Europoj, jei

Po septyniolikos metų... į sios karo audros pėdsakų. Ta- Atsargumo dėliai dabar Va- 
Šiemetinis birželio 15-17 die- čiau žvilgterėjus rytinėn dalin, karų Berlynas iš anksto yra ... , . -

nomis Berlyne apsilankymas šio neišvengiamai akys susidurs su pasiruošę^ netikėtumams. Va-į Kai dai buvome Europoj, jei Egzaminas evams
laiško autoriui atnaujino šiame ištisomis eilėmis negyvenamų dovauajnčių asmenų pareiš-j kas but pasakęs, kad važiuoja- Stovyklų sezonui atėjus pats 
mieste prieš septyniolika metų namų išdaužytais langais bei nu kimais, nūdien berlyniečiai mais te išnykti, būtume smarkiai pro iaįkas kiekvienos šeimos, turin-

tui ir jo žmonai, net pačiam 
to krašto prezidentui nerodo
ma.

Eet mūsų prezidentas vyko’

tarpu Meksika į tų skaičių 
neįeina. Ji tebėra linkusi laiky
tis nuošaliai. Besiruošiant pre
zidentui Kennedy vykti Meksi-

Meksikon ne vien tik didingus J kon, buvo laukta, kad jis pa- 
ir entuziastingus paradus pa-. veiks Meksikos prez. Lopez- 
matyti. Jis turėjo svarbesnių' Mateos keisti tą nusistatymą 
uždavinių atlikti. Suprantama, ir dėtis prie anticastrinių vals- 
buvo svarbu geros valios amba tybių. Bet bendram prezidentų 
sadoriaus vaidmenį tinkamai j komunikate nieko nesakoma, 
atlikti. Bet jam rūpėjo tam- kad ir Meksika pasisakytų 
presni ryšiai su artimuoju kaii prieš komunizmą Kuboje. Va- 
mynu užmegsti, kai ką išsi- dinas, tuo atžvilgiu prez. Ken-
aiškinti, dar glaudesnio bendra 
darbiavimo kelius surasti. Ar 
jis tą misiją bus gerai atlikęs, 
ar buvo rasti bendradarbiavi-

nedy misija nebus pasisekusi. 
Ir labai gailą. Meksika tebe
veda prekybą su Kuba ir tuo 
stiprina komunistinę diktatū-

mui keliai — tik netolimoji a- i rą, kuri gresia visai Lotynų 
teitis tegalės pasakyti. j Amerikai.

Prez. Kennedy, tarp kitko, *
bus ir istorišką žygį atlikęs. Komunistinis elementas Mek
Jis bus pirmasis Jungtinių Vai' sikoje yra gana stiprus. Savo 
stybių prezidentas, kuris pa- i laiku buvo manoma, kad Mas- 
gerbė tuos, kurie kovojo dėl kva ten laikė patį vyriausią 
nepriklausomybės, dėl atsisky-Į savo centrą, iš kurio plauktų
rimo nuo Ispanijos. Jis prie di
dingo nepriklausomybės pa
minklo padėjo vainiką. Nors, 
kaip žinome, demokratinė sant 
varka (Valstybinė konstituci
ja priimta 1917 m.) ilgai ne
veikė, kaip ji turėjo veikti,

visa komunistinė propaganda 
ir visa komunistinė akcija į 
Amerikos kraštus. Besiren
giant prezidentui keliauti su 
vizitu Meksikon, komunistai 
ten organizavosi demonstruoti 
prieš Kennedy ir Jungtines

kaip valstybės konstitucija bu į Valstybes. Tačiau to padaryti 
vo numačiusi, bet vis dėlto, ‘ jie nepajėgė. Žmonių sent men 
kad ir suklupdama, kad labai ! tas Amerikai ir pagarba prez. 
dažnai ir į klystkelius pasuk- Kennedy buvo taip didelė, kad 
dama, ji sugrįždavo ton sant- jie nieko neįstengė suorgani-
varkon. Pastaruoju laiku vis 
tik jau tvarkomąsi besilaikant 
konstitucijos nuostatų. Dabar
tinis prezidentas Lopez-Mateos 
ypač stengiasi laikytis konsti
tucijos dėsnių.

*
Be bendro komunikato, ku

rį paskelbė susitarę preziden
tai Kennedy ir Mateos, prez. 
Kennedy Meksikos sostinėj pa 
sakė keletą neilgų, bet reikš
mingų kalbų. Tarp kitko, jis 
užtikrino, kad JAV visa savo 
galia rems Sąjungą pažangai,

zuoti. Prieš vėją negi papūsį.
Komunistai dar kėlė ir reli

ginį klausimą. Girdi, svečias 
prezidentas neturėtų sekmadie 
nį bažnyčion eiti. Tuo esą bū
tų pažeisti Meksikos valstybi
niai nuostatai nemaišyti vals
tybinių reikalų su religiniais 
dalykais. Prezidentas, žinoma, 
į tą nesąmonę nekreipė dėme
sio. Jis ir jo žmona išklausė 
miš’” Meksikos garsiojoje šven 
tovėje — Guadalupe baziliko- 
ie ir pasikalbėjo su Meksikos 
kardinolu Katalikiškas Mek-

kurią jis įsteigė 1961 m. ir sikos kraštas, kurį ateistai per 
kurią kongresas patvirtino ir daugelį metų stengėsi nukata- 
jai pinigų paskyrė. Į tą sąjun- likinti ir nukrikšeioninti, labai 
gą įeina ir Meksika. Jis pažy-1 džiaugėsi, kad prez. Kennedy, 
mėjo, kad sąjungos darbų sėk pačios galingiausios ir turtin- 
mingumas pareis nuo pačių ; giausios valstybės pasaulyje 
Lotynų Amerikos valstybių, j vadas, yra katalikas ir kad at
jos pačios, įimant ir Meksiką, Į silankė jų šventovėje bei joje 
turės pasistengti sąjungos nuo i išklausė šv. mišias. Tai buvo 
status vykdyti ir jos pagalba jiems didelis moralinis sustip-
kelti savo ekonominio ir socia
linio gyvenimo lygį. Pravartu 
pažymėti, kad, prieš išvažiuo-

rinimas kovoje prieš ateistinio 
komunizmo pastangas atimti 
jiems teises religiniuose daly-

jant prezidentui Meksikon, j kuose. Šiuo požvilgiu preziden- 
Jungtinių Valstybių vyriausy- tas irgi bus atlikęs svarbią 
bė suteikė Meksikai dvide- misiją.

Spaudoje ir gyvenime

IŠ NAUJO KELSIS LIETUVA

to ir kuro atsargomis yra ap- į testavę: kaip gyvas ir sąmonių- gįog jaunįm0) pradedant jaunes-
rūpinti mažiausiai dvejiems me- i §a’ žmogus gali pats save su- nia.isia.is, baigiant studento am-
tams. silikviduoti. Dabar atsistojome £įumį imtinai, tėvams apsvars-

Maistc tiekimai iš Vakarų į prieŠ tik™vę; Patys; L VV‘ tyti padėtį. Kai kurios organi-
Vckietiios i resnieji, dai šiaip taip, bet vai- zacįjOSi kaip ateitininkai, skau-

. , , • • i -i • t> i kų atžvilg.u vaizdas nėra džiu- įa: kaį kurios parapijos bei
, i + • • • nnn • m *. A nxsty vesniais laikais Ber y- j antis. Dedam visokius kalti- v rnnnii ms vra snecialiai iren-
tas. sirenos nuolat primine oro nais 200,OCO gyventojų. Tuo tar no avv^ntoius nagrindiniais mai • • , • r , . . v.enuoiijos yra specialiai įren-------gyventojus pagrmaimais mai mmug visokioms aplinkybėms. usio3 st klaviete3 ir suorga.

sto produktais aprūpino apylin priežasčių suradimas - *izuoj.^
tik savęs apgaulingas nusirami- i neduoda niekam medžiaginio pel 

no, bet atneša didelį pelną lie-

apsilankymo patirtus įspūdžius. ; neštais' stogais.
Ta' buvo 1945 metų balandžio Berlyno geografinis plotas 
12 d. Jungtinių Amerikos Vals- Visas Berlynas užima 880 
tybių tuometinio prezidento Roo kvadratinių kilometrų plotą. Va 
seveito mirties diena, Berlynas karų Berlynui tenka 480 kvad- 
tada jau buvo griuvėsių mies- ratinių kilometrų su 2 milijo-

pavojus. Tačiau dar didesne pu Rytų Berlynui tenka 400
grėsme grūmojo sovietinės arti- kvadratinių kilometrų su 1,100, kių ūkininkai. Nūdien tie ūki-
lerijos dundenimai, primeną ar- 0CC gyventojų. ninkai varu suvaryti į kolcho- nimag Padėtis nu0 to nepagerė-
tejanti gnaustmj. Ka(1 „esikartotij... j žus ir dažnas pats stinga duo- ja Bet jeį taip pasvarstytume

Nūdien, praėjus su viršum sep Berlyniečiai ligi šiol nėra už- nos kasdieninės. Vakarų Ber-,
tyniolikai metų, berlyniečiai y- ? miršę sovietinėmis direktyvomis lynui maistas tiekiamas iš Va- Ra galime> kad vaikai netaptų
ra liudininkais ne tik praėju
sios karo audros, bet ir naujos 
grėsmės taikiam gyvenimui, 
taip pat ateinančios iš Rytų pu
sės.

Nuo praėjusių metų rugpiū

tuvybei. Ten jaunimas porą ar
apie save: ar viską padarome, trejetą savaičių pagyvena ma-

vykdytos blokados. Ji buvo pra-! karų Vokietijos, daugiausia iš murng svetimi? 
dėta 1948 metų birželio 26 d. Bavarijos ir Baltijos pajūryje 
ir truko beveik ištisus, metus, esančio Šlezvig-Hoišteino. į
— ligi 1949 metų gegužės 12 Vakarų Berlynui iš Vakarų Nieko nestinga, kad tik nebūtij

žytėj Lietuvoj: kas rytą ir va
karą lietuviškas himnas, lietu
viškos maldos, per dieną lietu
viškos dainos, žaidimai, sportas, 
draugai. Lietuviška jaunystė 
krykštauja.

Dvi savaitės tai nedaug. Bet 
tai gaivinantis balzamas jaunuo 
lio besivystančiai sielai. Įgiji-

dienos. Šiandien berlyniečiai sa- Vokietijos gabenamas maistas, . tos grėsmės
ko, kad tos blokados metu Va- lygiai kaip ir kiti gaminiai, so- Į Vakarų Berlyno parduotuvės 

čio tryliktos dienos, Kremliaus karP Berlyno gyventojai tega- vietinės santvarkos Rytų Vo- pertekusios įvairiomis prekė-
direktyvomis, rytinio Berlyno !ėjo naudotis tik tuo pačiu van- kietojoje vykdytojų apkraunami mis. Jų daugelio kainos net že-
atsitvėrimas nuo Vakarų Ber-1 deniu, kaip ir rytinio Berlyno nemažais mokesčiais. Pavyz- mesnės, negu pačioje Vakarų -žinči drau°- drau i
lyno betono ir spygliuotų vie- gyventojai. Visi kiti tiekimai džiui, už naudojimąsi Rytų Vo- Vokietijoje. Darbo taip pat ne- raUgU’ rauglų’
lų užtvaromis berlyniečiams ne maisto ir kuro sausuma bei van kietijos autostrada sunkveži- . stinga. Kad tik nebūtų tos nuo- "
kalba už taikių vėjų pūtimą iš dens keliais Vakarų Berlynui; miui tik už vieną kelionę Va- lat besikartojančios grėsmės iš 
Rytų. | buvo nutraukti. Per tą laiką Va karų Berlynan tenka sumokėti Rytų.

Prieš iš artumos žvelgiant į karP Berlyno gyventojai maistu mokesčių nuo 109 ligi 150 DM. Keleivis, oro keliu pasiekęs o to ?
Berlyną dalinančias sovietines ir net kuru buvo aprūpinami Tie mokesčiai gerokai pabran- Vakarų Berlyną ir vaikščioda- 3 mS P° °'
užtvaras, pirmiausia pravartu oro keliu. Amerikiečiai, anglai ir gintų maisto produktus ir kitus mas jo gatvėmis, pasijunta ra- i Nepatogumų daug. Per vasa-
žvilgterėti į ryškius išorinius prancūzai per tą laiką atliko į gaminius Vakarų Berlyne, jei mybės saloje tol, kol nepasiekia rą vaikas dirbdamas dar gali
reiškinius šiame padalintame 2G0,0C0 skridimų, pristatydami tų mokesčių nepadengtų Vaka- rytinio Berlyno pakraščio, ati- j kelis dolerius užsidirbti, o jei

daugiau kaip du milijonus tonų ■ rų Vokietijos vyriausybė Bon- tverto betono ir spygliuotų vie-' stovyklon, tai grynais iš

amžiaus jaunimui 
į dažnai tai gali būti pradžia nau 
jai lietuviškai piliai kurti. Štai 

! tėvams egzaminas. Ir ką jie be-

mieste.
Bu skirtingi Berlynai

Lėktuvu artėjant prie Berly
no, jau iš aukštumų galima pas 
tėbėti šiame mieste dviejų skir
tingi’ sąlygų buvimą. Rytinė 
Berlyno dalis, iš aukštumų žvel
giant, daro niūresnį vaizdą. To
je dalyje sunku neįžvelgti nau
jas statybas, primenančias švie 
sėmių taškų. Tuo tarpu Vakarų 
Berlynas, ir iš aukštumų žvel-, 
giant, artėjančiam keleiviui pa
sako apie pokario metais vieto- j 
je buvusių griuvėsių išaugimą 
ištisų naujų statybų’ kvartalų. į

Vaikščiojant Vakarų Berlyno j 
gatvėmis, sunku bematyti, kad : 
šis miestas prieš keliolika metų 1 
buvo tapęs vaiduoklišku griuvę-1 
šių miestu. Vakarų Berlynas j 
šiandien daro iš griuvėsių spė
jusio prisikelti ir naujomis sta-! 
tybomis augančio miesto vaiz
dą.

Tik artėjant prie sovietinių už | 
tvarų, ir vakarinėje dalyje dar i 
pastebima vienur kitur buvu- !

maisto bei kuro.

VYTAUTAS VOLERTAS

Birželio dienos mums primena Anot partizanų dainos, kraujai
kruvinas Lietuvos kančias, kurios įsisunkę į žemę bijūnų 
yra radusios jautrų įamžinimą par svyruos; “bet pralietas kraujas už 
tizanų dainose. Jų rinkinys nese-; tėvynę savo išlaikys per amžius
niai išleistas JAV-se, pavadintas 
“Laisvės kovų dainos”.

Čia iškeliamas ryžtas tų Lietu
vos vyrų, kurie gynė okupantų 
mindžiojamas tėviškes:

Tau dvasią pakerėjo 
Troškimas neramus:
Išlaisvinti norėjai 
Išniekintus namus.

noje. 1 lų užtvaromis.

gjKjjĮjBĮĮ

Dm

Prezidentas John F. Kennedy. su žmona Jaųuelinc pietuose su Meksikos prezidentu Lopez Mateos, lai
ke savo vizito Meksikoje.

savo kišenės reikės pridėti. Daž
nas atsitikimas, kad ir vaikas 
nenori vykti. Čia, vietoje, jis 

' turi daug draugų, žinoma, ame- 
j rikoniukų, su kuriais maloniai 
! pažaidžia. O ten važiuoti, dau- 
| guma nepažįstami, dar ten rei- 
■ kia lietuviškai kalbėti, ypač, kai 
daugeliui tas jau ne taip sklan- 

1 džiai duodasi, varžytis ten! Ge
riau namie būti. — Na, gal ki
tais metais; kai būsime už šal
dytuvą išsimokėję, — dažnai nu 
taria tėvai, dažnai nė nepagal
vodami, kad tuo užšaldo ir sa
vo idėjas.

Didelė gerovė kelia skurdą 
Medžiaginiu atžvilgiu retas ku

i ris lietuvių išeivių tegali skųs- 
; tis. Bet nuolat girdime ir savo 
1 akimis matome mūsų mizemė- 
1 jimą dvasiniai. Pritrūkstam ryž- 
I to savo tėvų palikimą perduoti 
j vaikams.
j Dabar štai atėjo vasara. Šu- 
! sidaro progų neįkainojamas ver 
tybės pirkti už palyginti nedide-

(Nukelta į 4 pusl.l

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

O laikas ėjo. Nepastebimai į duris pasibeldė, nau
ji metai, 1940 numeriu pažymėti, paskui žiema virto 
antron pusėn, nejaučiant įsibėgėjo pavasaris.

Kalbos, naujienos ir gandai nesiliovė. Net prie
žieduos šingai: kasdien didėjo ir garsėjo, plėtėsi ir augo, kad

gyvas mūs šaknis”.
Dėl to viltingai daina guodžia

kryžiuojamos Lietuvos motinas: 
Neverki, mama, neraudoki,
Ir ašarų neliek gailių!
Tikėk, ateis laikai kitoki,
Iš naujo kelsis Lietuva... 

Dainose tiek daug jautrios šir
dies kenčiančiai ir kovojančiai se-

Partizanų dainose net ir pačiuo- sei lietuvaitei; jos didžioji gyvas

lyg kas :š paskos ją stumtų neįmatomon prarajon. sinėjo viens kitą tuos pačius klausimus: ar jau vis- 
Miestas, regis, paseno ir susigūžė. Kažkokia ran- Į kas palaidota? Kas bus už dienos, dviejų? Kas laukia 

ka ant jo užtraukė miglos skraistę, o žmonės po ja ! jų kūdikio, tokio krykštaus ir šiandien dar nieko 
duso ir troško, virtine slinkdami tolyn, kur braškė-1 nenujaučiančio ? O kai išvargę nuėjo gulti, per naktį 
jimas augo ir augo, kilo virš galvų ir granitiniu svo- Į Tomo ausyse bildėjo ir tarškėjo tankai, jog, vos die
niu, sėdo ant garmančios minios. nai švintant, pakilo iš lovos ir įsispraudė langan.

Tomas įsispraudė maišatin, kol su šia lava atsi Kieme buvo ramu, kaip kiekvieną sekmadienio
trenkė į pagrindinę miesto gatvę. Minia užsitvenkė ir rytą. Tik per vartus įsiūbavo Zinevičius, svyruoda- 

i kupetomis grūdosi šaligatvyje, už kurio šliaužė geie- mas į šalis, vos ant kojų pastovįs. Ilgai krapštėsi
šinės pabaisos. Niekas nematė jų pradžios ir galo, nie
kas nežinojo, kur jos dingsta ir iš kur atsiranda. Tan-

prie durų, kol jas atrakino, dar prisėdo ant laiptelių 
minutę ir tik tada dingo viduje. O štai ir kepyklos

kų virtinė, bildėdama ir tratėdama, slinko tolyn, kaip Į durys prasivėrė. Kepėjas, šventadieniškai apsireil- 
niekad nesibaigiąs kaspinas, aplipęs keistomis sta- §§s> išėjo bažnyčion, taip tyliai uždarydamas vartus, 
tūlomis, sustingusiomis ir nejudančiomis, kampuo- had net mažiausio trinktelėjimo nesigirdėjo, 
tais geltonais veidais, niekad nematytomis išraiško- Tomui šiek tiek palengvėjo, nes kieme vaikščio-
mis ir laukiniais žvilgsniais. Ar tai buvo geležinės

net ausyse ėmė spengti, ir jau niekas netikėjo, Kad mašinų dalys ar gyvi padarai ?
gerai baigsis. Kažkas turėjo įvykti, nes ar veltui ūž Šitie geltoni veidai siūbavo plieno tarškėjime,
galvose, ar šitas rūpestis galėjo be niekur nieko iš- piaukė tolyn, kaip mirusiųjų šmėklos, ir niekas nedrį- 
nykti, kaip atsiradęs? so tiesti rankos, kad juos paliestų ir įsitikintų, ar tai

Ir, pagal-iau, įvyko. Soduose jau suposi vaisių maz- buvo žmonės. Tyli minia, kaip akmeninė siena, ste- 
gai, jau upės vanduo plaukė žemesnis ir nusekęs, nes bėjo keistą reginį, o jis nesikeitė, tik judėjo ir judė- 
greitu žingsniu artėjo vasara, iš tolo blizgėdama kait- jo, slinko ir slinko.
ra ir ūždama bičių spiečiais. Jau ir vakaras ėmė kristi žemyn, jau prietema

Kai birželio penkioliktąją, šeštadienio popietę, kerojosi pašaliais, o tratėjimas drebino namus, jog
Jasaitis grįžo iš darbo į namus, visais kampais su- jie, regis, ruošėsi griūti ant šitos eisenos, kad ją' pa-

jo tie patys žmonės, kaip anksčiau. O gal niekas ne
pasikeitė, gal tai buvo tik sapnas su bereikalingu rū
pesčiu? Gal gyvenimas eis, kaip ėjęs? Jis grįžo lo
von ir giliai įmigo.

Sekmadienį Jasaičiai praleido namuose, net no
sies neiškišę, visą dieną su vaiku užsiimdami ir atei
tį bespėliodami. Už tai pirmadienio rytą-Tomas paki
lo anksti ir pažvelgė į kiemą, žiburio nesimatė jo
kiam lange, tik Juškelis iškrypavo gatvėn. Greitai 
ir Pasiaura nudūmė iš paskos. Kiemas blyškėjo ir

x ai Mamule .hcl. h j o uaaaiua 10 udiuu į. naiiiuo, vioaio nampaiū ou. jie, x i emu □n.vo nau ją, .. svjp„vn kain ka«rvt net ir kenčiam stovėio tarn-
se.v tragiškiausiuose momentuose ties auka damoje ateities kartoms į grĮaudė žinia, kad Rusijos kariuomenė užima kraštą, laidotų. Jasaičio ausyse pradėjo sproginėti keisti J • u-n delbtiduryje ir žvalgėsi aplink, tad nebuvo ko delsti. Jis 

rengėsi, kaip anksčiau, skubėjo darban ir greitai nū-
v ». . . , sileido laiptais žemyn.

Ir žemė niekados gėlių tau ne- lyg smaigu širdin padurta. Kodėl jis išėjo is Gervenų? Kam verzesi miestan, . Gatyė buvQ tugčia Nesimatė minioSt kuri §e§ta.
Nesėtu8’atidavei iai partizanės . T°ma®. nutirpusjais sąnariais šoko gatvėn. Jos kam mokėsi ir vargo? Tasai didžiulis rūmas, kurį dienio glinko indįni ti.k pavieniai žmonės

/širdį partizanes nebuvQ gahma atpazlntl> nes zmonių mmia> lyg nera_ stengesi statyL Jonuska, jis ir tūkstančiai kitų, per ,jo įvairiomig k bet ir šian/ien ž nuna.
O .ii bus ateities gražiausioji mi srovė, traukė grindiniu, žemyn jsmeigusi akis, mokyklas čia is kaimų suplaukusių subiro tą pačią r;ntomis gaivomis, tarytum koks sunkus svoris būtų 

/gėle. : siūbavo ir vilnijo, slinko kaip laidotuvių eisena, ap- akimirką, kai tik sitas metalo tarskejimas pasklido
Partizariai' žuvę, bet jų kova ne-! Lietuvaitės dalis gal pati skaus- glėbta skausmo, o tolumoje kažkas braškėjo ir ūžė, mieste. Kodėl išėjo iš tėviškės, nelikęs ten žemės pu- 

baigta ir nepralaimėta — išlaisvi- .mngoji — jai nuolatinė grėsmė iš tratėjo ir kunkuliavo. Tasai niekad negirdėtas triukš- renti, arti velėnos ir grūdo berti? Bet ar daigas da- 
nimas tauta; turės ateiti: aziato okupanto, o jos gynėjai — t mas sįurbė į savo vidurius žmonių upę, be paliovos bar pajėgs prasiplėšti pro grumstą, kai ši lava ūž

Ir kraujo lašelis kiekvienas, i brolis, sužadėtinis

reiškiama laisves viltis:
Nebevęrk, motinėle, kad tavo 

/sūnūs
Sudraskytas gulės prie švento- 

/riaūs,
Nebe amžiams ši priespauda 

/tėviškei bus,
Ją ne amžiams mums rusai už-1

13 Nemtgėlės nužtrokš, tu krauju i Per stoS4 įsisunkė, kaip vėtra įsiveržė vidun, su- garsai, ir jis apsisukęs slinko atgal, vos kojas pa- 
/pagirdei, 1 purtydama sienas, jog iš išgąsčio Julija net aikterėjo, ; vilkdamas, nes viskas buvo žuvę, nes neliko ko siekti.

zuve ar
Išlietas ant miško gėlių, 
Augina .tėvynei didvyrius, 
O eis jie tavuoju keliu.

tremtyje. Dainos posmais ji guo-

po jomis parištas.
Netoliese išniro sunkvežimis. Kosėdamas ir čiau

dėdamas, nurūko skersine gatve, pilnas pristotas tų 
pačių veidų, kuriuos Jasaitis matė ant tankų, ir raudo-

džiama:
(Nukelta į 4 psl.)

judančią pirmyn ir nykstančią baisiame ūžesy. Sau- plūdo? Ar augs ir klestės naujos javų pamainos, ar na žvaigždė ntlšmėkščiojo pr0 liepų šakas.
le, sustingusi ir kažkokiu rūku aptraukta, stebėjo žels sodai?
keistą reginį, nes minia ėjo ir ėjo akių nepakeldama, ! Visą vakarą, namuose susigūžę, Jasaiččiai klau- i (Bus dnugiaul
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DR. V. KUDIRKOS MOKYKLA 
MONTREALYJE

Šios mokyklos pradžia skai
tomą 1951-2 m. Prieš tai moki
niai buvo tėvų vežiojami į anks 
čiau pradėjusią veikti mokyklą 
Ville Lasalle. Esant dideliam 
atstumui ir atsiradus didesniam 
mokinių skaičiui, buvo kreip
tasi į tuometinį naujos Aušros 
Vartų parapijos kleboną kun. 
dr. J. Kubilių, SJ, ir jo rūpes
čiu buvo gautos patalpos iš 
prancūzų Katalikų Mokyklų ko
misijos, mūsų Šv. Kazimiero pa 
rapijos ribose Rosemonte.

Pirmuoju mokytoju 1951-2 m. 
pakviečiamas J. Jankaitis, bet 
jam išsikėlus, mokykla išyra ir 
reguliariai veikti pradeda 1953- 
54 m. su 40 mokinių. Dirba 2 
mokytojos: vedėja mok. I. Rim 
kevičienė ir A. Stravinskaitė. 
Rimkevičienei sumaniai ir rū
pestingai vadovaujant, mokinių 
skaičius sparčiai auga ir vėliau 
pradeda veikti 6 skyriai su 5 
mokytojais. P. Rimkevičienei iš
sikėlus, vedėjos pareigas peri
ma mok. E. Navikėnienė ir rū
pestingai veda gražiai veikian
čią mokyklą. Po gražaus 5 m. 
mokyklos vadovavimo, 1961 m. 
iš vedėjos pareigų pasitraukia 
ir jos vieton paskiriama J. 
Blauzdžiūnienė.

86 mokiniai. Parengiamąjį ir I 
skyrių 22 mokiniai, vedė p. J. 
Gečienė. II-rą sk., 19 mokinių 
— J. Baltuonienė, III-čią sk., 
9 mokiniai — E. Navikėnienė, 
IV-tą sk., 13 mokinių — J. Blauz 
džiūnienė, V-tą ir Vl-tą sk., 23 
mokiniai — A. Kavaliūnaitė.

Nuo pat mokyklos įsikūrimo, 
į šalia tiesioginio lietuvių kalbos 
žinių perdavimo, ruošiami mi
nėjimai ir šventės su mokinių 
išpildoma programa; vaidini
mais, tautiniais šokiais, daino
mis. Šiemet buvo suruoštas gra 
žus nepriklausomybės šventės 
minėjimas, Kalėdų eglutė su la
bai gražiu, vaikams pritaikin
tu, D. Lipčiūtės-Augienės vaidi
nimu “Kalėdų žvaigždė”.

Per Motinos dieną buvo iš
pildyta mamytėms skirta pro
grama su eilėraščiais, dainomis, 
tautiniais šokiais, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Šie mokslo metai, Dr. V. Ku
dirkos ir Aušros Vartų mokyk
lų užbaigti kartu birželio 3 d. 

i Mokiniai su tautine vėliava or- 
I ganizuotai dalyvavo iškilmingo- 
■ se pamaldose Aušros Vartų baž 
I nyčioje. Salėje įvyko mokslo me 
tų užbaigimo aktas. Baigusiems 

16 skyrius mokytojai, A. Kava-

Dr. V. Kudirkos lietuvių šeštadieninės mokyklos Montrealyje, 
Kanadoje, mokytojai: J. Baltuonienė, E. Navikėnienė, J. Blauz
dziūnienė, kun. kapelionas dr. F. Jucevičius, J. Gečienė, A. Kava
liūnaitė. Foto T. Laurinaitis

Iki šio laiko yra mokytojavę , 
I. Rimkevičienė, A. Stravinskai 
tė, E. Navikėnienė, Balsienė, 
A. Kavaliūnaitė, Gurčinienė, J. 
Blauzdžiūnienė, J. Gečienė, J. 
Baltuonienė, J. Adamonienė. 
Ilgametis uolus kapelionas bu
vo kun. J. Aranauskas, S J. 
1961 m. kapelionu pakviečiamas 
naujasis Šv. Kazimiero para
pijos administratorius kun. dr. j 
F. Jucevičius. Jo rūpesčiu mo-1 
kiniai lietuviškai paruošiami re
liginei praktikai ir pirmajai ko
munijai.

Mokyklas nuoširdžiai globoja 
dabartinis Aušros Vartų parapi
jos klebonas kun. J. Borevičius, 
S J. Nenuilstanti padėjėja lietu
viškų mokyklų reikaluose yra 
Kultūros Fondo įgaliotinė I. 
Rimkevičienė.

1961 m. vasario 16 d. po iš
kilmingo mokinių nepriklauso
mybės minėjimo, mokyklai bu
vo duotas Lietuvos himno au
toriaus Dr. V. Kudirkos var
das.

Šiais metais mokyklą lankė

liūnaitė ir A. Blauzdžiūnas iš
dalino baigimo atestatus. Mūsų 
mokyklą baigė V. Burčikas, D. 
Dalmotas, L. Maurkauskas, R. 
Skučaitė ir A. Skučas.

Prie šių iškilmių buvo prijung 
ta ir Maironio minėjimas, apie 
kurį kalbėjo mok. J. Gečienė, 
Maironio sesers dukra, įpindama 
daugelį savo prisiminimų. •Žy
mesniems poeto bruožams išrys 
kinti, deklamavo eilėraščius L. 
Blauzdžiūnaitė, R. Staškevičiū
tė, D. Lukauskaitė, V. Kudžma 
ir J. Žukauskas (ketvirtos kar
tos Maironio giminaitis). Abie
jų mokyklų choras padainavo 
2 Maironio dainas. Lietuva bran 
gi, Kur bėga Šešupė ir pabaigoj 
Apsaugok, Aukščiausias, dekla
muojant J. Žukauskaitei. Minė
jimas baigtas Tautos himnu. Po 
to sekė mokiniams vaišės, gra
žiai paruoštos mokyklų tėvų ko
miteto.

Po vasaros atostogų, moky
tojai ir mokiniai pasiryžę vėl 
susitikti prie lietuviško židinio.

J. B.

Dr. V. Kudirkos lietuvių šeštadieninės mokyklos Montrealyje, Kanadoje, mokytojai ir mokiniai. Mo
kytojai: J. Gečienė, E. Navikėnienė, kun. dr. F. Jucevičius, J. Blauzdziūnienė (ved.), A. Kavaliū
naitė, J. Baltuonienė. Mokiniai: D. Blauzdziūnaitė, A.Kudžmaitė, J. Geeius, L. Sabalys, V. Kudžmaitė, 
L. Selenytė, G. Brikis, V. Tušas, R. Zabieliauskas, A. Krikščiokaitis, V. Išganaitis, V. Janušauskas, 
I. Markauskaitė, R. Naruševičiūtė, Š. Norvaiša, G. Paulauskaitė, R. Skučas, R. Žitkus, T. žižys, R. 
Alinauskaite, V. Bunytė, A. Bunys, S. Brikis, A. Koskus, A. Lukauskaitė, D. Makauskas, E. Mo
zuraitis, L. Selenis, L. Skučaitė, A. Tušaitė, R. Vilčinskas, V. Žitkutė, D. Rudzevičiūtė, V. Alinau- 
skas, R.Bunytė, J. Kirklionytė, B. Lymantaitė, A. Mickus, J. Rašytinis, S. Riauka, B. Rudzevičiūtė, 
S. Žurkevičiūte, A. Barauskas, A. Bijūnas, L. Bi.jūnaitė, L. Giriunas D. Kerbelis, A. Rudzevičiūtė, S. 
Rašytinis, D. Sabalys, J. Žukauskas, R. Skučas, A Žurkevičiūte, V. Burčikas, D. Dalmotas, R. Sku
čaitė, K. Alinauskas, A. Bakaitis, V. Kudžma, D. Lukauskaitė, V. Makauskas, M. Markauskytė, V. 
Murauskaitė, J. Pėteraitis, L. Rutkauskaitė, C. Vasiliauskas, D. Vilčinskaitė, L. žižytė, J. Žukaus
kaitė. (Foto T. Laurinaitis)

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)

Neraudok, sesule, džiaugsmo ne- 
/pažinus, — •

Nevaitok, kaip paukštė tyrlau
kių, savy,

Pražydės dar žiedas sopulių ari- 
/muos,

Suskambės dar giesmės kruvinoj 
/širdy...

Jos skambės šalelėj, lyg varpai 
/Velykų,

Keldami iš skausmo mirusias 
/širdis,

Jos skambės, lyg maldos vaka
rėlį tykų,

Kol mus vargo žemėj rytmečiai 
/nušvis!

Žuvusieji yra pagerbiami tęsiant 
ir laimint kovą, dėl kurios jie' mi
rė. Partizanų kapai yra naujos 
vilties įkvėpimas:

Ir vėl aukštai iškils trispalvė, 
Skambės garbė laisvos tautos 
Ir girios, lankos, slėniai, kalvos 
Vėl laisvės aidą atkartos.

J. Daugailis

MILIJONAS ALKSTANTIEMS

Prancūzijos katalikai pasau
lio alkstantiems šelpti suauko
jo $1,600,000. Jie turi panašią 
organizaciją, kaip Amerikos ka 
talikų NCWC Šalpos tarnyba.

VESTU VI (T NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

PREGIH PHOTO STUDIO
1008 Archer Avc. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

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

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

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

STOVIKLAVIMO SEZONUI ATĖJUS
(Atkelta iš 3 psl.)

lę kainą, Įsidėmėtina, kad šių 
vertybių pirkimas nesiduoda a- 
tidėliojamas. Jei neįgysi dabar, 
tai kitais metais jau bus daug 
sunkiau, o gal net ir visai nebe
įmanoma įgyti. Tad kodėl savo 
vaikų nepasiųsti šią vasarą į 
Dainavos, Rako (skautų) ar į 
kitas stovyklas, kur lietuviškas 

i jaunimas dainuoja.
i

Turime kelias savas, lietuvių 
tvarkomas, stovyklavietes. Jei 
šios būtų kai kuriom lietuviš
kom vietovėm per toli, tai Ame
rikoj daug kur yra įrengtų ir 
gana prieinamai gaunamų ame
rikiečių stovyklų. Pasiteiravus 
valdiškose įstaigose, jos nuro
dys, kur kreiptis. Prieš keletą 
metų East St. Louis klebonas

kun. dr. A. Deksnys, buvęs ak
tyvus skautininkas, buvo su
rengęs savo parapijos jaunimui 
panašią stovyklą. Labai puikiai 

Į pavyko. Šis pavyzdys daug kam 
i gali būti tinkamas. Beveik kiek 
j vienoje vietovėje atsiras kas iš 
skautų ar kitų stovyklavusių 
asmenų stovyklai vadovauti. Rei 
kia tik tąį, kad atsirastų vie- 

| nas ar pora iniciatorių ir kad 
'tėvai šią iętėją paremtų.

| Ypatingai aukštesniųjų mo
kyklų moksleiviams ir studenti- 

! jai stovyklavimas neatidėlioti- 
’l nas. Neleidimas ar nepasiunti- 
1 mas tokio jau paaugančio jau
nimo į stovyklą būtų tikras pa- 

, čių savanoriškas posūkis į dva
sinę mizeriją. Tegu tad šios va
saros spinduliai mūsų vaikams 
nors keliom savaitėm būna at- 
miešiami lietuvybės dvasia ir 
teužgrūdina juos fiziniai ir dva
siniai.

Dovanos
Nemokamai

Taupytojams on investment accounts

DIVIDENDAI MOKAMI UŽ VISAS SĄSKAITAS KIEK
VIENA KETVIRTĮ —

Kovo 31 — Birželio 30 — Rugsėjo 30 — Gruodžio 31

gįjiO%, 20%, 80% pigiau mokėsite^ 

už apdraudą nuo ugnies lr auto-® 
mobilio pas a

FRANK ZAPOLIS ®
3208 West 95th Street @ 

'Jhicago 42, Illinois A
OA. 4-8654 ir GR. «-433#.g

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

G11 AI>IX SKAS
J. G. TELEVISION CO.

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

■V

MOVING
R, SELENAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toJL Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

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

Balzekas Moto Sa testine.
DIRECT F A C T, O R Y D E A L E R FOR:

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH - Vaisant — STUDEBAKER - tark
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintam kainom. Galima pirkti be pinigų.

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

WESTWOOD LIOUORS
2441 W. 69th St., Chicago, Ilk, PR 6-5951

** OTAKD, prancūz. konjakas $5.00
VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 ..........  $1.75

★ ★ CHIANTI, Italijos stalo vynas, kvorta.......... $1.15

★ ★ Reserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc.
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne . . $5.49

** CARLSBERG — Danijos alus, 24 būt. dėžė. $7.75 
6 ” ” ■ $2^20

** LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute
liu dėžė .................... ........................................... $5.10

SLIVOVICE (SLYVINĖ) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof ...................................................... $5.39

ST. ANTHONY SAVINGS
1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois

PHONES: City ^-242-4395; Suburbs — 656-6330 zčgSfev
Joseph F. Gribauskas — Executive Secretary

gINSURĮDH
HOURS: Monday, 9-8; Tuesday, Thursday, and Friday, 9-5;

, Saturday, 9 to T; Wednesday elosed.

★ 'A' Prancūzijos likieriai, cherry ir blackberry 4/5 $2.89

★ ★ MEISTER BRAU, Chicagos juodas alus gau
namas kenuose ir 12 unc. buteliuose.

Prie čia pažymėti; kalni; taksai priskaitomi atskirai, šiame 
skelbime yra Išvardinta tik maža dalis šėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, . Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesni kiekį 
pristatome j namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

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.

1961 OLDS. 4 Dr. H.T. Air
Cond. Full Power... $2,795.00

1961 CHEV. IMPALA 
4 Dr. H.T..................... $2,095.00

1961 OLDSMUBILE
STARFIRE .............. $2,995.00

1960 CHEVROLET 
CORVAIR ................. $1,095.00

Taip pat parūpiname ir naujus 
1962 Imod. įvairių firmų už piges
nę kainą nei kitur.

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

VA
6516

DUODAME 6-ių mėnesių garanti
ją už bet kurių metų automobi
lius, kuriuos mes parduodame.

CYS MOTOR SALES
S. Western Avė., Chicago 36, Tel. WA 5-5121

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

Current Dividend up to 4į4%

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



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

Los Angeles jaunių at-kų stovykloje vadovas F. Palubinskas 
(prie medžio) kalbasi su F. A. Griciumi dešinėje Saulė Palubins- 
kiene, kairėje K. Domkus.

SU MALDA IR DAINA
Pirmoji Los Angeles jaunių 

ateitininkų stovykla Lake Ar- 
rowhead kalnuose praėjo išti
kimybės Kristui ir ištikimybės 
Lietuvai dvasioje. šešiolikos 
jaunųjų stovyklautojų praleis
tas stovykloje dienas lydėjo mai 
da, daina, saulė ir juokas. Die
vo, tėvynės, at-kų principų ir 
pasaulio pažinimo akiratis kas
dien buvo plečiamas. Stovyklau 
tojai čia žaidė, sportavo, turė
jo progos ugdyti savo organi
zacinius gabumus, kūrybinę ini
ciatyvą, lietuvių kalbos pažan
gą. Jie čia mokėsi bendruomeni
nio gyvenimo, patys vadovau
dami ir pasiduodami aukštesnio 
autoriteto drausmei.

Stovyklos programa buvo rū 
pestingai išplanuota ir tobulai 
įvykdyta. Stovyklos uždarymo 
proga suorganizuotame pasiro
dyme stovyklautojų tėvai ir sve 
čiai galėjo puikiai pamatyti, 
kiek meilės ir širdies šiame dar 
be parodė stovyklos vadovai ir 
kokių gražių rezultatų atsiekė 
patys stovyklautojai. Kiekvie
nas stovyklautojas individualiai 
vadovų buvo įvertintas dauge
liu atžvilgių, k. t. savoji kūry
ba, dienoraščio rašymas, užra
šai apie gamtą, pašnekesių - pa
skaitėlių santraukos, skaitymas 
iš knygų, tautosaka, pajėgumas 
dalyvauti diskusijose, sugebėji
mas vadovauti, linksmumas,

rE

los vadovybei padėkojo Juozas 
Ąžuolaitis. Raštu sveikino LB 
apylinkės pirmininkas Antanas 
Skirius.

Tėvai labai apgailestauja, kad 
patirtim ir entuziazmu turtin
gas jaun. at-kų globėjas F. Pa
lubinskas su šeima išvyksta' Chi 
cagon, ir kartu džiaugiasi, kad 
jauniams globoti palieka gerą

drausmingumas, pažangumas 
piešimas, sportas ir t.t. Užbai
giamajame pasirodyme kiekvie
nas stovyklautojas paskaitė pa
rinktų savosios kūrybos daly-! 
kėlių: eilėraščių, pasakaičių,
gamtos aprašymų, klausimų 
svarstymų ir t.t. Daugelis jų 
tiktų Eglutei ar Draugo “Tė
vynės žvaigždutei”. O dainų dai 
nų išmokta! Tėvams ir svečiams 
net keliolika padainavo. Tai 
mergaičių vadovės jaunos so
listės Zinos Kalvaitienės nuo
pelnas.

Įvertindami jaunimo pastan
gas, stovyklos vadovai visus sto 
vyklautojus apdovanojo lietu
viškomis knygomis, kurias pa
aukojo Lietuvių Dienų leidėjas 
Antanas Skirius ir Los Angeles 
lietuviškos spaudos apaštalas 
Vacius Prižgintas.

Tėvai lieka labai dėkingi ga
biam ir aukštai kvalifikuotam 
stovyklos vadovų kolektyvui: 
Feliksui Palubinskui — vado
vui, stud. Jurgiui Gliaudžiui — 
komendantui ir berniukų vado
vui, mergaičių vadovei Zinai 
Kalvaitienei, meno ir sporto in
struktoriui inž. Rimui Kalvai
čiui. Stovyklos šeimininkės bu
vo irgi, tur būt, neblogos, nes 
stovyklautojai joms daug ir en
tuziastingai plojo.

Kukliom dovanom ir nuošir
džiu žodžiu tėvų vardu stovyk-

įpėdinę — Californijos u-to a- 
sistentę Ziną Kalvaitienę. Ji eis 
ir mergaičių vadovės pareigas. 
Berniukams vadovaus stud. J. 
Gliaudys. Inž. R. Kalvaitis irgi 
pažadėjo savo talką. Taip pat 
ir iš jaunių sudaryta sava va
dovybė: A. Arbas — pirmin. ir 

i E. Motiejūnaitė — sekret.
J. Vn.

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 3 d.

Talkos Lietuvos laisves reikalui ! ■■ VI •
jieskomi asmenys

Parašykime po laiškutį akiems savo šleifo senatoriams 
ir savo kongresmanui rezoliucijų reikalui,

Šį kartą tik trejetą laiškučių! daugiau dėmesio, negu į mašinė

BOSTONO ŽINIOS

Vytenis Vasyliūnas
gavo bakalauro laipsnį

Vytenis Vasyliūnas gimė Lie
tuvoje, Kaune, 1939 m. rugsė
jo mėn. Pora žiemų lankė Var
nienės montessorinį darželį ir 
Montessori metodu pradėjo skai 
tyti, būdamas keturių metų ir 
reptynių mėn. Jis skaitė ne kny 
gą, bet Kulautuvos gatvių pava
dinimus, laivų parašus, ir viską, 
kas buvo aplinkui, net nežino- 
iamas, kad skaityti gali. Nuo 
to laiko, kada suaugę pastebė
jo vaiko norą skaityti, jam bu
žo duodamos atitinkamos kny
gos, kurias jis labai mėgo. 1944 
metų bėgimas į Vokietiją, nera
mi odisėja bėgant iš Turingijos 
į gilumą krašto 1945 metais, vi
sa tai nesudarė sąlygų vaiko 
mokslui. Dillingene Vytenis lan
kė pradžios mokyklą. Kolumbi
joje ispanų kalba lankė pradžios 
mokyklą ir pirmuosius metus 
gimnazijos, pradėjęs mokytis 
ir muzikos. Lietuviškoji litera
tūra buvo kasdieninė duona,

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

kad savoji kalba nebūtų sveti
ma. 1954 metais atvykęs su tė
veliais į USA įstojo Lawrence, į 
Mass., į Central Catholic Aukšt. 
mokyklą, į labai gerą mokyklą, 
vedamą tėvų maristų. Mokyk
la padarė labai geros įtakos 
Vyteniui, jis įsijungė į Marijos 
sodaliciją, diskusijų ratelį, tapo 
redaktorium išeinančio mokyk
los laikraščio, ir net buvo ap
dovanotas New York Times spe 
cialia premija už žurnalistiką. 
Ketvirtoje klasėje išlaikė Na
tional Merit Scholarship ir gavo 
pakvietimą į kelis universitetus, 
jų tarpe ir į Harvardą, su sti
pendija. Įstojęs į Harvardą fi
zikai studijuoti nuo pirmųjų me 
tų dalyvavo Harvardo Katali
kų klube, administruodamas jo 
laikraštį — Current. Dalyvavo 
Tarptautiniame Fizikų ratelyje, 
eidamas sekretoriaus pareigas. 
Šiemet birželio 14 d. Vytenis 
baigė Harvardo kolegiją, gau
damas bakalauro laipsnį, įver
tintą eum Įaudė.

Šalia fizikos studijų Vytenis 
yra vienas iš uoliausiųjų savo 
tėvelio mokinių ir jo bendra
darbiu, uoliai skambindamas 
su savo tėvu visus koncertus. 
Taip pat lankė New England 
muzikos konservatoriją, vargo
nų klasę. Ateinhntiems metams 
Massachusetts Institute of Tech 
nology priima asistentu, kur jis 
dėstys ir dirbs tyrimo darbą. 
Taip pat toliau studijuos, be
sistengdamas padaryti magistro 
ir daktaro laipsnius.

Vytenis Vasyliūnas yra uo
lus Kultūros klubo lankytojas, 
mėgsta lietuvišką rašytąjį žodį, 
perskaito visus laikraščius, ku
rie tik į namus ateina, dalyvau
ja muzikiniuose lietuvių paren
gimuose ir yra visur lietuvis.

Linkime Vyteniui ištvermės 
ir sėkmės tolimesniuose gyveni
mo vingiuose. Gal po kelių me
tų sulauksime iš jo daktarato.

J. S.

le rašytus. Parašyk tuos tris 
laiškučius nieko nelaukdamas, 
paragink tai atlikti savo kai
mynus bei pažįstamus. IT.

DOVANOJA MILIJONĄ 
MISIJOMS

Parašykime po vieną abiems sa
vo steito senatoriams ir savo 
kongresmanui. Nėra abejonės, 
kad kiekvienas iš mūsų žinome 
savo senatorių ir savo kongres- 
mano vardus ir pavardes. Jei 
kuris iš mūsų to nežinotumėm,
galim pasiteirauti pas kaimy- Bostono arkivyskupui kardi
nus ar pažįstamus. inolui R. Cushing Kolumbo vy-

Reikalas labai svarbus ir sku 1 čiai įteiks $1,000,000, kad tos 
bus. Senato ir Atstovų rūmų lėšos būtų panaudotos misijų
užsienio reikalų komisijų pir
mininkai, kurių rankose yra vi-

reikalams Pietų Amerikoje. Ta 
suma bus įteikta vasarą, laike

JUČAS PRANAS (Frank Yutch) 
iš Grinkiškio valse., Kėdainių 
apskr.

KURAUSKAS Stanislovas, Karo
lio sūnūs.

ORNASTAUSKIENE-LANGIENE 
- Kurauskaite Teklė ir jos duk
ros Liuda ir Renė.
RIDIKAITIENE - Žemliūnaity- 
tė Marijona, Julijono duktė, gi
mus Eržvilke.

■TAUSV AIDAS Vincentas, turėjęs 
nuosavybę Morgan Park’e. 
Jieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti į
LIETUVOS GEN. KONSULATĄ 

6147 So. Artesian Avė. 
Chicago 29, III.

Telefonas — REpublic 7-8334

sos rezoliucijos Lietuvos bylos i Kolumbo vyčių suvažiavimo 
reikalu, reikalingi geroko pas- , Bostone. Kard. Cushing yra 
paudimo. Juos galime puikiai įsteigęs Šv. Jokūbo draugiją, 
paspausti per savo senatorius 1 kuri jau išlaiko 50 kunigų, dir- 
ir kongresmaną. Laiško turinys bančių Pietų Amerikoje. Ta 
visiems trims galėtų būti maž- Į draugija taipgi finansuoja sta- 
daug toks: My dear Senator: tybą didžiosios seminarijos Pie
(Rašant kongresmanui — My 
dear Representative) As you 
know, a number of Senate Con- 
eurrent Resolutions (rašant kon 
gresmanui — House Concur- 
rent Resolutions) are pending 
before the Senate Committee on 
Foreign Relations (rašant kon
gresmanui — House Commit
tee on Foreign Affairs). Ali of 
these resolutions (Senate Con- 
eurrent Resolutions 12, 63, 64 
and House Concurrent Resolu
tions 153, 163, 195, 439, 444 
and 456) call for freedom for 
Lithuania, Latvia and Estonia. 
Would you be kind enough to 
talk about it with Šen. J. Wil- 
liam Fulbright (rašant kongres 
manui — Rep. Thomas Mor
gan), urging him and his com
mittee to act on the aforesaid 
resolutions. Please inform me 
about yonr conversation with ‘ 
Šen. Fulbright (rašant kongres
manui — Rep. Morgan). Your 
prompt answer will be greatly 
appreciated. Thank you. Since- 
rely, (vardas, pavardė ir adre
sas). Laiškai senatoriams adre- 
suotini; The Honorable (senato 
riaus vardas ir pavardė), Senate ! 
Office Building, Washington • 
25, D. C. Kongresmanui — The 
Honorable (kongresmano var
das ir pavardė), House Office 
Building, Washington 25, D. C.

Senatoriai ir kongresmanai į 
ranka rašytus laiškus kreipia

tų Amerikai, 20 mokyklų, eilės 
klebonijų, vienuolynų ir bažny
čių.

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s i

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel FRontier 6-1882

O’KEEFE BROS. COAL CO.
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
O K ” GENERAL SALES MANAGER 

Pietvakarių miesto daly yra
‘OK

COAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVĖ.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alvvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BI 2-1700

LĮS 5*
eurrent dividend on lnvestment bonus

41/2% DIVIDENDĄ MOKAM UŽ VISAS TAUPYMO SĄ-TAS.
4 metų investment bonus sąskaitom mokam 4y2% dividendą 

kas pusmetį ir ekstra t-2% Der metus išmokam pabaigoj 4 metų.
Už pinigus padėtus iki 10 d. mėnesio, dividendai 

skaitomi nuo 1 d. to mėnesio.
INDELIAI APDRAUSTI IKI $10,000.

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

Turtas $82,000,000.00

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi- • •
ĮisSĮ

lianas pastatyti Į SAVINGS

aikštės jūsų

patogumui ...efm51

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos
mėnesio dienos

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEVVICII Jr., 
President

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

• Trečiadieniais nedirbama.

FEDERAL SAVIN
AND LOAN ASScįlATJON 

4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 
VIrginia 7-1 141

MIRĖ LEDYNŲ

TYRINĖTOJAS
Ledynų tyrinėtojas, eskimų 

misijonierius tėv. Bernard Hub- 
bard, S. J. mirė savo bute San
ta Clara universitete, Kaliforni
joje. Jis jau buvo sulaukęs 73 
m. amžiaus. Nežiūrint senyvo 
amžiaus, jis dar rengėsi savo, 
32-rai kelionei į Aliaską, bet 
mirė gegužės 28 d., nespėjęs to, 
plano įvykdyti. Jis buvo epiško-i 
palų ministerio sūnus. Atsiver
tė į katalikybę jaunatvėje. Į jė
zuitus įstojo 1908 m. Jėzuitų 
kolegijose dėstė gamtamokslį ir 
literatūrą. Gilindamas studijas 
Austrijoje, pamėgo kopti į Al
pių viršūnes ir gavo Ledynų 
kunigo pravardę. Paskirtas į 
Santa Clara universitetą, jis va 
sąrąs praleisdavo užsiėmęs mo
ksliniais tyrinėjimais Aliaskoj. 
Ištyrė iki šiol mokslininkų dar 
netirtą Taku ledyną, vadovavo 

j pirmai mokslinei ekspedicijai į 
Mt. Aniakchak, pirmas tyrinė- 

J jo Shishaldin vulkaną ir Kama- 
; ti ledyną. Daug pasitarnavo 
mokslui savo raštais ir filmais. 
Vieną vasarą jis, su keliais ki
tais, paprastais laiveliais (ca- 
noe) perplaukė Beringo sąsiau
rį, pademonstuodami, kaip Azi
jos žmonės galėjo pasiekti Alias 
ką. Tyrinėdamas eskimus, kurie 
laikomi atėjusiais iš Azijos, jis 
King saloje su jais 1937-1938 
m. pragyveno 18 mėnesių.

i >IIi!illllliuiillllilllllllllllllllllllllllll

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje S3.00, 
už dirbtuvSs darbą.—$10.00 Ir da
lys. Pigios paveikslings lempos.

J. MIGLINAS
254B W. 69 th St. II ą. PR 6-1063
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TERRA
Purcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybSs, etc.
3237 W. 63rtl St.. Chicago 29, HI. 

Tel. 434-4660

-------  f ■ • " ;

Kas tik turi gėrę skonį,
V i s k ų perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė

.............. .... &

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

i Laikas užeiti j Mutual Federal Bendrovę, kuri
nuo šių metų liepos mėn. 1 dienos numato mokėti

Į%

PER METUS UŽ VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS !
Dividendai išmokami gruodžio 31 ir • -PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN —

birželio 30 d.d. SAUGIOJ LIETUVIŠKOJ BENDROVĖJ!

MUTUAL 5X„/SA¥INC3
AND LOAN ASSOCIATION 

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

AUTOMOBILIAMS VIETA GRlETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

.....
S A VIN 6 5

INSURED



DRAUGAS, antradienis, 1962 m. liepos mėn. 3 d.

KAMBARIŲ VĖSINTUVAI
Artėjant vasarai daugelis 

pradeda galvoti apie kambarių 
vėsintuvus (air conditioners), 
nes grįžus iš darbo ,esant karš
tam ir tvankiam orui, žmogaus 
organizmas netik nepasilsi, bet 
dar daugiau išvargsta. Kamba
rių vėsintuvai yra retkalingi vi
sur, nekalbant jau apie pietines 
valstybes. Kai kurios vasaros 
pasitaiko vėsesnės, bet gana 
dažnai oro temperatūra virš 90° 
išsilaiko gana ilgai ir beto per 
naktį būna tvankus oras. Kam
barių vėsintuvai ypač langiniai, 
labai smarkiai plinta, o naujuo
se daugiabučiuose namuose bū
na jau iš anksto įrengti.

Perkant kambarių vėsintuvą 
reikia turėti mintyje šiuos duo
menis. Oro vėsintuvų pajėgu
mas matuojamas BTU (British 
Termai Unit). Kambarių vėsin
tuvo pajėgumas turi atitikti 
kambarių atšaldomam plotui. 
Permažas vėsintuvas neatšal- 
dys užtektinai, perdidelis nepa
laiko drėgmės atatinkamam 
laipsny ir sudaro daugiau išlai
dų. Sekančiam kambarių plotui, 
reikalingas kambarių vėsintu
vas šių dydžių:

200-300 ketv. pėdų ploto 
300-400 ” ■ ”
400-500 ”
500-750 ”
750-900 ”

Vėsintuvai iki 10,000 BTU ga 
Įima naudoti 110 voltų srovę, 
jeigu jie naudoja nedaugiau 12 
amp. srovės, ir jei turi atskirą 
laidą su atskiru saugikliu (tu
sę) . Jeigu prie tų pačių laidų 
yra prijungiama kas nors dau
giau, tada negalima jungti di
desnio vėsintuvo negu 7.5 amp,, 
ir beto jungiant prosą, tosterį 
ar kitą kurį namų apyvokos 
daiktą, oro vėsintuvą reikia iš
jungti kad neperdegtų saugik
lis. Didesniems oro vėsintuvams 
reikalinga naudoti 220 voltų 
srovę. Vėsintuvo pajėgumas yra 
nurodytas ant vėsintuvo arba 
kataloge. Perkant reikia žiūrėti 
kad pasirinkto modelio numeris 
ibūtų įrašytas pirkimo sąskaito
je ir būtų tas pats ant vėsintu
vo.

Langiniai vėsintuvai gamina
mi įvairių išmierų, perkant rei
kia žinoti lango didumą. Dau
gelis gamintojų jau daro su len 
gvai įmontuojamu rėmu. Sta
tant naują namą, įrengimą rei
kia atlikti jau statybos metu. 
Prieš pasirenkant vietą į kurį 
langą statyti, reikia atkreipti

SOPNSE BARČUS RAUSO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

71519 So. Maplewood Avė,.
Chicago 29, 111.

dėmesį ar netrukdys kaimynui, 
ypač jei arti priešais yra jų 
miegamieji. Taipgi reikia at
kreipti dėmesį į jų veikimą, nes 
kiti veikia per balsiai. Filtrai 
turi būti lengvai išimami ir plau 

! narni. Paprastai garantija duo- 
i dama vieniems metams, o pati 
įšaldymo sistema garantuojama 
I 5 metams. Geresnės garantijos 
. duoda ne tik dalis, bet neskaito 
i už darbą.

Visi vėsintuvai turi automa- 
Įtinius termostatus, kurie pasie
kus atitinkamą kambario tem
peratūrą išjungia šaldymo sis
tema, bet pūtimas visvien vei
kia. Nekurie vėsintuvai turi į- 
montuotą laiko išjungėją (ti- 
mer), kuris nustatytu laiku į- 
jungia ir išjungia vėsintuvą. To 
kie laiko išjungėjai yra labai pa 

Gogus, nes niekam nesant na
muose ir esant karštai dienai, 
nustatytu laiku vėsintuvas pats 
įsijungia ir grįžus iš darbo jau 
randi malonią kambario tempe
ratūrą. Arba einant gulti, gali
ma vėsintuvą palikti veikiantį, 
bet nustatyti išjungėją taip, kad 
vėsintuvas naktį išsijungtų nu
statytu laiku. Taipgi labai pa-

6000- 7500 BTU 
7500- 9000 ”
9000-11000 ”

11000-14500 ”
14500-16500 ”

togus įstaigoms, kurios prade
da veikti vėliau dieną. Krautu
vėse siūlomi laiko išjungėjai (ti 
mer) yra daugiau pritaikyti 
smulkiems namų apyvokos 
daiktams ir vėsintuvams yra 
per silpni, 6es yra tik ^HP. 
Kambarių vėsintuvų laiko iš
jungėjai turi būti 3 laidų ir ne
mažesni kaip 12 amp. 1 HP, 
110 voltų, arba 8 amp. 220 vol
tų. Tokie išjungėjai kainuoja 
apie 12-14 dol. Ad. P-lis

CHICAGOS ŽINIOS
IŠVAŽIUOJA MANEVRAMS

Apie 3,500 čikagiečių, priklau 
sančių Illinois nacionalinei gvar 
dijai, išvyksta liepos 7 d. dvejų 
savaičių manevrams į Camp 
Ripley, Minn.

LENKAI KOVOJA SU AME
RIKIEČIAIS

Šiomis dienomis Chicago uni
versiteto Stagg stadione vyko 
tarptautinės lengvaatletų rung
tynės tarp Lenkijos ir Jungt. 
Am. Valst. Iš vyrų atletų Ame
rika ėmė pirmenybę, o iš mote
rų lenkės.

PAKEISTI POLICININKAI
Chicagos policijos vadas Or- 

lando Wilsono įsakė pakeisti ir 
į kitas vietas iškelti 112 eilinių 
policininkų, 6 detektyvus, 8 ser 
žantus ir 37 leitenantus.

HELP WANTED — MOTERYS

REGISTERED

NURSES
EXCELLENT IMMEDIATE 

OPIENINGS 
Ali shifts open, Differential paid 
for shifts. 84-bed hospital. Liberal 
personnel policies. Work in beau- 
tiful California where the weather
is always beautiful.

DIRECTOR OF NURSES ,
RIVERVIEW HOSPITAL

SANTA ANA, CALIFORNIA

DĖMESIO !

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
į IŠ STIPRIOS UI GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kieklvcną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. n. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
cesu: Litbuanian Catholic Hour.

Kadio Station WLOA, Braddock, 
Pennsylvania

Kur praleisti atostogas?
Pennsylvanijos Posono 

i kainai
Tik čia galėsite pamatyti visą gam
tos grožį, rasti ramybę ir gerą poilsį, 
kuris po sunkaus visų metų darbo, 
kiekvienam yra labai reikalingas. 
ECHO VALLEY LODGE. Tai vieta, 
kurioje Jūs su ar be šeimos, lietu
viškoje vasarvietėje. praleisite laiką, 
kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose 
prisiminimuose; kartu suteiks Jums 
poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinku
mą.
ECHO VALLEY ‘LODGE Jūs rasite 
be poilsio, puikų, restoraną, erdvius 
atskirus ir patogius kambarius su 

| visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikia teniso-krepši
nio aikštele, gerą lietuvišką maistą 

, ir malonų patarnavimą.
(ECHO VALLEY LODGE be viso ki- 
j to poilsio ir žaidimų, Jūsų patogu- 
! mui ir patarnavimui yra puiki, di
delio tipo maudyklė (swimming pool) 
3U nuosavu mažu ežeriuku ir 20 ak
rų puikaus miško.
Priimami užsakymai taipgi vestuvių 
puotoms, iškyloms,_ organizacijoms 
ar pavienėms grupėms.
ECHO VALLEY LODGE atidaroma 
nuo liepos 4 dienos ir veiks visus 
ištisus metus.
Lietuviai savininkai Julius ir Elena 
Garniai visus maloniai, kviečia at
vykti. Iš anksto kreiptis.

ECHO VALLEY LODGE
ECHO LAKE, PENNA.

Tel.: Stroudsburg 424-1920

Ldūflino ELECTROniCS
TV-RAOIJAI -nuoST. REKORDERIAI 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

3321 S. Haisted St.- CLiffside4-

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva 

ra.dijatoriais šildymas. 2 auta. gara
žas. $12,000.

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

(i kamb. niūras. Labai modernūs 
įrengimai, karpetal. Medžio iškaltas 
rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600.

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

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

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

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

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

Tik §15,700 už 6 kamb. narna. 
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. mur. 
namas. Apie 40 p. lotas. 2% vonios, 
Įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai, I
garažas. $26,000.

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

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

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

Pigiau nerasite, čia pat 4 butų 
mūras. Naujas alyva šildymas, ir sto
gas ir alumin. langai. Garažas. 
$43,000.

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

Naujas oįįį 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. — 
$1 5,900.

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. 
Ir šiandien vertas daugiau $16,000.

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

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

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Mapl@wo0d Avė.
Telef. CL 4-7450 urbs YA 7-2046

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ 
parduodamas 2-jų butų namas po 
6kamb. su 2-jų butų namuku po 
iy2 kamb. namuku užpakaly. Vis
kas pilnai atremontuota. Nebran
giai, tikrai geras pirkinys.

2229 West. 23rd Place

CICERO, 2 aukštų medinis su 
rūsiu, dujų - pečiaus šildymas. 
Apylink. 14 St. ir 48 Ct. Galima 
tuojau užimti. FA. 3-5390.

IŠNUOMOJAMA

į Išnuom. butas 6 kamb. pirm. 
! aukšte, 1829 So. 49 Ct. Cicero. 

TO 3-2774

Išnuom. 3 kamb. butas pirmam 
aukšte 1 ar 2 suaugusiems asmen. 
2817 W. 40 St., VI 7-1890. Apžiū
rėti nuo 5 vai. vak. ir trečiad. vi- 

| są dieną. Su baldais ar be baldų.

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalovv Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta ilki $17,500.

GERAS NAMAS
9 metų praplečiamas mūr. bunga- 
low Marąuette Pk. 2 mašinų gara
žas. 30 pėdų sklypas. $20,000.

SENI ŽMONES _
Parduos už goriausią pasiūlymą! — 
Bridgeporte 4 po 4, 1 po 5 kamb. 
ir kraiituvė, mūr. Gazo šiluma.

2 BUTAI PO 4ĮŽ KAMB.
9 metų 2 aukštų, mūr. Marąuette 

Pk. Poilsio kambarys n- baras rū
syje. Apsauga nuo potvynio. $36.500.

kam: mokėti nuoma?
Visai su mažu {mokėjimu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mur. bun- 

lgalow Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. —- turi
i parduoti. Proga pirkti!

VASARVIETE
Su baru ir restoranų Beverly Shc

Į res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gr? 
j no į metus. Savininkas duos paskolą

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesf 7lst Street
Tel. WAlbrooh 5-8015

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa
ujamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
gomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastogė. šildymas karštu vand. 
Garažas.

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

PRJOGOS-OPPORT UNITIES

Parduodama gerai išvystyta like
rių prekyba (Liąuor Store) ir ta-- 
verna Marąuette Parke. Reta pro
ga perimti pelningą prekybą, ku
ri daro apyvartos apie .$80,000 i 
metus. Del sąlygų kreiptis laišku: 
“DRAUGAS”,, Adv. No. 4842, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois.

(sk.)

HELP WANTED VYRAI

REIKALINGAS SALDŽIŲ
BUDKUČIŲ IR PYRAGO

KEPĖJAS
MARY LORD PASTRIES 

265 Alice VVheeiing, Illinois
Tel. LE 7-5950

Platinkite “Draugę”.

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mes patrnaujame visų rūšių drau

dime: gyvybės, susirgimo, ugnies,
auto. paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 
įstaiga veikia, nuo 9 v. ryto ilki 8 v. 
vakaro.

.Mūrinis 7 metų 2 meg., priešais 
Marąuette parko, garažas, skubiai. 
$17,300.

Naujas mūrinis 2x6, Gage p., 40 
p. plotas, 2 šild. gazu, daug priedu. 
$39,900.

Mūrinis 12 metų 5 kamb., gara
žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. l.ietuvų mokyklos. $12,600.

Mūrius 0 kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild., $16,000.

Botas 35x125 su 4 kamb. mūrinius 
namus, labai geroj vietoj, galima 
statyti 2 butų namą. $13,950.

Mūrinis 1 įjį a. — 5 apačioj su 2 
mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
virtuvė ir vonia, garažas, 30 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800.

KAIRYS REALTY, 2501 GSflh ST. HE 6-5151

2-jų butų med. 5 ir 5 kamb. 50 p.
sklypas, šildymas gazo pečiais. Gara
žas. Arti 45-os ir Fairfield. $17.500.’ 
2-jų butų med. 6 ir 3 kamb; šildy
mas gazo pečiais. Brighton Parke.’ 
$14,500. ”
2-jų butų mūr. 6 ir 5 kamb. namas, 
šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga
ražas. Arti 69-os ir Fairfield. $27,750. 
4 metų iy2 ankšto mūr. 5 kamb. 
(3 mieg.) apačioj; 4% kamb. viršuj. 
Garažas. Arti 64-os ir St. Louis. 
$30,500.

S metų — 4}4 kamb. mūr. Alyva — 
radiant heat. garažas. Alum. antrieji 
langai. Arti 6 4-tos ir Kostner.

i $21,500.

i 6 butų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mur. garažas. Marąuette

■ Parko apylinkėje $59,900.
4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (Z 

butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
vandeniu šildymas. Mūr. garažas.

I Arti 60-os ir Washtenaw. $49,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E LL-VA R PAS 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE. TEL. PROSPECT 8-2238

Mūr. 1aukšto: 5 r 3 kamb. 14 
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys.

Mūr. 4 po 4, gazo pečiais šildy
mas, Brighton Parko centre.

Mūr. (i ir 5, centr. šildymas, ar
ti Archer susisiekimo, žemi mokes
čiai.

CICERO—BENWYN
2-jų butij namas — 4 ir 4 švie

sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

Parkholme mūrinis 2 būti;: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 6 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2380

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

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 sx>das. 4 butų namas, 
geros rendos. turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

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

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

Marą. Park. Mūr. 2x4 garaž. $20,900. 
Gage Park Nau j. 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

Marąuette Parke ant Talman 
Avė., netoli 69th St. parduodamas 
geram stovy 2-jų fletų mūr. na
mas ir 2-jų maš. naujas garažas. 
Dėl apžiūrėjimo šaukite PR 8-3792

D ffi M E S I O . 1 .

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatais

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

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms 

1A—10/20/5 Karina fijaa g?«
6 mėn.period. W***»«vM

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
AI’DRAUDŲ AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

CONTRACTORS

WELCOMe

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgi; metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA, 5-9209 Chicago, 111.

A L-T O N Y 
DECORATING

Ilgametė patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

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

8-PIECE GLASSWARE SĖT

tyten Sttwd<ty 'tUl 3 p.m.

Come in Saturday or any week day. Peter 
Wiza and his competent sales staff are always 
on hand to see that you get real George Green 
friendly Service. Take time to look at our neva 
Self Service Center. Loads of free parking.

šiuos 8 puikius 10 uncijų Libbey stiklus pado
vanosime Jums, jei atidarysite $200 ar didesnę 
sąskaitą arba tiek pat pridėsite prie jau turimos. 
Viena dovana pagal sąskaitą — dovanų nesių- 
sime — pasiūlymas galioja nuo birželio 25 ir 

baigiasi liepos 14 d.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

' STAN KUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

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 
ūsus skardos darbus,

7304 So. Streel
Tek GRovehiil 6-7875

'V,

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

Tel.; PR 8-4268 Jr TE B-55S1

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dur
traukiai Pataisomi, Išsmalinami a 
ba dedame naujus. Stogai atnaujin 
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 
m. garantija. Dedame naujas “co 
per-alloy” rinas—“gutters”; niek: 
nereikia dažyti. Kaina ta pati ka 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauk 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraud 
Nemokamai apskaičiuojame; žemia 
sios kainos. Darbas garantuotas. A 
darą dieną ir naktį bei sekmadi 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

HEATING CONTRACTORS
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius, vandens boilerius, ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų namų

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2434 So. Kedzie Av'enue 
Ghicago 23. Tilinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas žemaiti, OTj 6-0442
Victor Skade ST 8-9272

GEORGE GREEN
COMPANY

2108 W. 47th St • Pbone: LAfayette 3-0987

įS.t, 3430 South Haisted Street i
Chicago 8, iilinois 

over $21,x!OC(OOO.OQ ; 
189? ; ALBERT j. AUK

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

DOMAS 8UKAUSKAS
HEATING Jt SHEET METAI

4444 8. Westeiu Ave^
Chicago ». RI.
Tel VI 7-S447

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“toa” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS 

VASARVIETES. GARAŽUS Iii
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ
ST3-070S CL 7-2094 Chicago, 111. 

iwtei(



j DR. K. VALDŽIO DEŠIMTMETIS NAMŲ 
PREKYBOJE

klausė Lietuvių universiteto klu 
bui LUC, dabar yra aktyvus 
Lietuvių Prekybos Rūmų narys. 
Jo įstaiga pasipuošusi dail. A. 
Varno ir kt. paveikslais, suda
ro rimtą ir malonų įspūdį.

J. P. Jurginis

DRAUGA antradienis, 1962 m. liepos mėn. 3 d

Brangiam Tėveliui
A. + A.

PRANUI PABIRŽIUI 
staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą mūsų mie 
lai choristei Ritai.

Choras, birufietes ir chorvedys
RENKASI VISŲ KALBŲ 

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST G3rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834Iš latvių jaunimo festivalio Chicagoje: plaukikas Janis Bomig iš 
Ann Harbor, Inn., festivalio egzekutyvinio komiteto sekretorė Li
ga Cislens, finansų direktorė Uloną L. Vitolins.

LATVIAI UŽĖMĖ CHICAGOS CENTRUS PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO,
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Pianų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Latvių Jaunimo Festivalis 
Chicagoje vyksta su nuostabiu 
pasisekimu. Prasidėjo birž. 30 
d. Tęsiasi 9 dienas, iki lie
pos 8 d. Jų centras yra Shera
ton - Chieago viešbuty, 505 N. 
Michigan avė.; pašaukus tele- 
fo WH 4-4100 ir paprašius lat
vių informacijų centro, visada 
bus gautas atsakymas, nes tas 
centras veikia 24 vai. paroje, 
dieną naktį; atsiranda pasišven 
tėlių, kurie ten nemokamai bu
di. Tame centre stovi lentos, 
kur foto nuotraukomis pavaiz
duoti festivalio paruošiamieji 
darbai ir kasdien papildoma 
nuotraukomis iš festivalio ei
gos. Festivalio vadovybė tvirti
na, kad jie susilauks 4-5,000 da 
lyvių.

Įvairūs festivalio numeriai 
vyksta centrinėse Chicagos vie
tose. šeštadienį vyko geriausių 
latvių žaidikų rinktinių beisbo
lo ir tinklinio rungtynės Olivet 
institute. Mokslo ir pramonės 
muziejuje atidaryta latvių rank 
darbių paroda, į kurią sugaben
ta gaminiai 50-ties dirbėjų, kai 
kurie net iš Kanados, Australi
jos, V. Vokietijos. Ten pat Mok 
slo ir pramonės muziejuje vyk
sta ir latvių pašto ženklų paro
da. Abidvi parodos tęsis iki lie
pos mėn. 15 d.

Foto paroda.
Prudential rūmų vestibulyje 

iki liepos 8 d. tęsis latvių jau
nimo foto paroda. Čia visa eilė 
gražių vaizdų: mergytė skina 
vandens lelijas, ramybė laive
liui plūduriuojant tylią naktį, 
Velykos (ant stalo lelijos su 
maldaknyge ir rožančiumi), se
name sode, tremtinė, iškyla ban 
gose ir kt. Nuotraukos prisių
stos iš įvairių JAV vietų.

Dr. K. Valdis

lanko Švč. P. Marijos Gimimo įmetu seimas, turėtas Anglijoj, 
par. mokyklą. Tarp kitko —jsusilaukė 1,680 dalyvių iš 42 
Ramunė trejus metus iš eilės kraštų.
kaukių baliuje yra laimėjusi
premijas. , i PER ŠVENTES ŽUS IKI

to v m- a • • , u- • i 150 ASMENŲDr. Valdis domisi kultūrine
ir visuomenine veikla. Kaune į Tautinė saugumo taryba, tu- 
priklausė universiteto chorui, ,rinti raštinę Chicagoje, skelbia, 
kuris yra koncertavęs Rygoje, kad per rytdienos Amerikos ne- 
Taline, Stockholme, Prahoje ir priklausomybės šventę per 150 
kt. Innsbrucko universitete bu- žmonių praras gyvybę trafiko 
vo aktyvus korporacijos “Li- nelaimėse, o iki 8,000 bus su- 
thuania” narys, Chicagoje pri- žeista.

J. F. EFDE1KISšachmatų turnyras, jaunimo kietijoje buvo IRO pareigūnu 
diskusijos politinėmis temomis, Frankfurte a. M. 
vaikų popietė, o vakare — ta-i 1948 m. atvykęs į JAV, apsi- 
me pat Sheraton - Chieago vieš gyveno Chicagoje. Jau 1951 m. 
buty — įvairumų programa, pil ėmėsi nejudomo turto pardavi- 
doma Chicagos penketuko ir mo. Gerai pasiruošęs ir išlaikęs 
dviejų Kanados latvių daininin- į egzaminus, gavo leidimą sava- 
kų su gitaromis. Visi vyrai, tik į rankiškai verstis šioje srityje, 
viena mergina, daugumoj stu- drauge ir notaro teises, 
dentai. Skambėjo romantiškos, į j0 įstaigos pasisekimui au- 
humoristinės dainos, trumpi gant, pagalbon pakviesti sąži- 
“žaibiniai” vaidinimėliai, kur in ningi ir nuoširdūs lietuviai: Al- 
scenizuojama koks vienas juo- bertas Bagdonas, K. Juknis; Mi
kelis; publika gausiai juokėsi kas Karaitis ir kt. 
iš nukreipto prieš Chruščiovą, . , , .' . . Dr. Valdis 19o5 m. Chicagojehumoro, smagios buvo sulatvini , .. ,.,r . T7 , ivede Julija Bliudziutę, kilusiątų populiarių JAV ir Kanados .„ J; . P. . ... ... .. . įs Saldutiškio, Utenos apskr.damų parodijos; itin vertingi . .

LMDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4695-07 South Hermitage Avenue 
Tei. YA 7-1741-2K 4339-34 South California Avenue Įf Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9352

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

GUST RAMON
Gyveno 5500 Higgins Rd.

Mirė birž. 30 d., 1962, 12 vai. dieną, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Laužininkų pa

rapijos, Sartininkų kaimo. Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Magdalena, po tėvais 

Maciūtė, dvi dukterys: Marcella. Rudis, žentas Charles ir jų 
šeima, Olga Domski, žentas Edward ir jų šeima. Lietuvoje — 
4 seserys su šeimomis. New Yorke — švogeriai: George Masy, 
jo žmona Magdalena ir jų šeima, John Masy, jo žmona Kons
tancija ir jų šeima, Peter Masy, jo žmona Mary ir šeima, Wil- 
liam Masy, jo žmona Ona1 ir šeima: švogerkos Mary Juškevi
čienė ir Petronėlė Bieliūnas, sesers vaikai: John Rimkus, .jo 
žmona Albina ir šeima, Stanley Rimkus, jo žmona Mary ir 
šeima, Andrew Rimkus, jo žmona Florence ir šeima, Frances 
Urnežius, jos vyrąs: Gus ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Chicagos Lietuvių D-jai.
Kūnas pašarvotas Hough koplyčioje, 4300 No. Central Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 5 d., iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į St. Cornelius parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti lai
dotuvėse. Nuliūdę lieka: Žmona, dukterys ir kiti giminės.

Laidotuvių difektorius Petras Bieliūnas, Tel. LA 3-3572.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQBETTE FUHERAL HOME ■>*<-.1 1:

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 $„ SDth Avė., Cicere T0wnhall 3-2108-GS 

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. lllth St., PR 9-1355 Ir 9-1356

BARBARA FEČELUNAS
(I’ECK)

po tėvais Niaura
Gyv. ,$146 So. Vincennes Avė.

Mirė liepos ! d.. 1962. 5:30
v. p. p„ sulaukus pusę am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Uk
mergės apskr.. Kupiškio par.

Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

du sūnūs Joseph Peek ir marti 
Mary, Ūdward Lanis ir marti 
Itose: dvi dukterys, Adele
Peek ir Anna Staken; anūkai 
Mary Jo Peek, Kdward ir Tho
mas Lanis. Jean Copcland ir 
jos vyras John; proanūkai .Tu
ne, Jerry ir Jerri-i.ynn Cope- 
land; du broliai Joseph Niau
ru ir jo žmona Yvonne ir John 
Niaura ir ju šeima. gyvenąs 
Lietuvoje. Kiti gimines, drau
gai ir pažįstami.

Prklausė Chicagos Lietuvių 
D-jai, S. L. A. Kuopai 3 6.

Kūnas pašarvotais Leonard 
Bukausko koplyčioje, 10821 S. 
Michigan Avė.

Laidotuves įvyks ketvirtadie
nį. liepos 5d., iš koplyčios 8 v. 
45 min. ryto bus atlydėta. į 
šv. Juozapo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys ir 
gimines.

Laid. direktorus L. Bukaus
kas, Tel. COmmodore 4-222S.

Gyveno 5032 So. Tripp
Mirė liepos 1 d., 1962, 4:15 vai. po pietų, sulaukęs 72 

m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Retavo parapijos, Vitkūnų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stella po tėvais Ra- 

tomskis, švogerka Elena Banevičienė, kr. duktė Ona Dutke- 
viez, jos vyras Bernard ir jų šeima\ sesers sūnus Jonas Ba
nevičius, jo žmona Veronika ir jų šeima. Lietuvoje liko 2 
broliai.

Priklausė Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašalpos Klubui.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 V. 

71 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 5 d., iš koplyčios 

8:45 vai. ryto bus atlydėtas į St. Richard parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kalines.

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

Nuliūdę: žmona ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

Laidotuvių Direktoriai

Čia pat Prudential rūmuose V!ū jaunimo les 
vyksta istorinė paroda: ant pla j latviai pasiryžę 
čių parodos lentų iškabintos ma !
šinėle parašytos pagrindinės ži _ 
nios apie Latvijos kraštą ir 
žmones, žemėlapiai; antras sky 
rius — žiloji senovė, vaizduoja
ma žemėlapiais, paaiškinimais, 
minimas ir Lietuvos vardas. To j m 
liau — senovės istorija ir iškar ; k; 
pos; pavaizduotos nepriklauso- j d: 
mybės kovos, pasiekti laimėji- S 
mai pramonėje, švietime ir t.t.. d.
Latvijos pilių paveikslai, seno- n: 
vės ir naujoji Ryga vaizduose, k:
Plačiai nuotraukomis pavaiz- G 
duoti bolševikų žiaurumai Lat- v; 
vijoje: duodamas žemėlapis So- _ 
vietų vergų stovyklų visame jų | 
krašte, nuotraukos bolševikų | 
nužudytų, vėliau iškastų, lavo
nų Rygos centr. kalėjime, Balt- 
ezers parke (kur bolševikai su
šaudė tūkstančius žmonių), nuo 
trauka gyvuliniais vagonais iš
vežamų latvių. Ir ši paroda tę
sis iki liepos 8 d. imtinai.

8845 SO. WESTERN AVĖ,
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpubll* 7-8609

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A. f A.

JONAS J. NAUJALIS
STEPONAS G. LACKAWICZGyveno 1804 So. 49 Avė., Cicero

Mirė liepos 2 d., 1962, 3:50 vai. iš ryto, sulaukęs puse 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šeinių apskričio, Agarinių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 53 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona, dvi poduk- 
ros Aldona ir Irena Bendikaitės ir posūnis Vilius Bendikas, 
brolio sūnus Juozas Naujalis su šeima, pusbrolis A. Benaitis 
in šeima, dvi pusseserės: sesuo M. Simona iš Šv. Kazimiero 
vienuolyno ir Ona Česnavieius su šeima.

Lietuvoje liko 4 seserys: Marcelė, Veronika, Katrė, Mari
jona ir brolis Juozas bei jų šeimos. Kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Šv. Vardo D-jai ir Šventų Mišių Aukai.
Kūnas bus pašarvotas 3 vai. po pietų Petkaus ir Sūnaus 

koplyčioje. 1410 So. 50 Avė., Cicero.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 5 d., iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Antane parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, podukros, posūnusi ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2108.

Prašoma nesiųsti gėlių.

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1218 
Tel. VIrginia 7-6672GUST K. STAŠAITIS

Gyveno 6846 So. Cornell Avė.
Mirė liep. 1 d., 1962 m., 6:15 v. vak,, sulaukęs 72 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Kurtavenių pa

rapijos, Ūsaičių kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agatha, po tėvais 

Preidis, uošviene Kazimiera Priedis, švogerka Lillie1 Sipowicz 
švogeris Henry, kr. sūnus Henry Sipovvicz Jr., pusseserės 
Helen Vilkelis ir Helen Širvinskas su šeimomis, pusbroliai Al 
ir Donald Komstis su šeimomis, Domiinc Jangelis su šeima, 
giminės 'Valatkas ir Kurzonas su šeimomis bei daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje dvi seserys; Elena ir Sofija su šeimomis.
Priklausė Chicagos Lietuvių D-jai;
Kūnas bus pašarvotas antradienį S. Lackawicz koplyčioje. 

2424 W. 69 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 5 d., iš koplyčios 9 

vai. ryto* bus atlydėtas į Švč. Panelės Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona ir giminės.
Laid. direkt. Steponas Lackawicz, Tel. RE 7-1213.

PETRAS BIELIŪNAS
*348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
Plaukimo varžybos

Šeštadienį vyko šaudymo var 
žybos, buvo atidaryta meno 
paroda Čiurlionio galerijoje (tę 
sis iki liepos 8 d.). Vakare 
Sheraton - Chieago viešbučio 
baseine įvyko plaukymo varžy
bos, kur prisirinko tiek gausiai 
jaunimo, jog vos galėjo sutal
pinti. Plaukymo rungtynėse da
lyvavo apie 30 varžovų. Jų tar
pe ir olimpinis čempionas Jon

3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1188—1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S 50th AVĖ.. CICERO, ILL Tel. OLympie 2-1008
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X Latvių jaunimo festiva^- 
lyje, vykstančiame Chicagoje, 
svarbesni įvykiai: šiandien 8 v. 
v. Baletas Prudential rūmų au
ditorijoj, liepos 4 d. varžybos: 
teniso (9 v. r., Garfield parke), 
golfo (9 v. r. Vilią Olivia, El
gin), Kėglių (10 v. r. Waveland 
Bowling, 3700 N. Westem), ra 
šytojų diena ir knygų paroda 
(10 v. r. Sheraton - Chicago 
viešb.), senovės latvių vestuvės 
(2 v. p. p. Prudential rūmai), 
3 veiksmų komedija (8 v. v. 
Prudential rūmai); ketvirtadie
nį, liepos 5 d., įvairūs pasiro
dymai su tautinių šokių festi
valiu (8 v. v. Lane Teehn. 
Aukšt. mok.).

X Rytoj, liepos mėn. 4 d., 
Amerikos šventė. “Draugas” tą 
dieną neišeis; redakcijos ir ad
ministracijos įstaiga bus užda
ryta.

X Povilas Joncas, skambin
damas ispaniškąja gitara, lai
mėjo muzikos konkurse James- 
villėje, Wisc., ir/ rugp. 12 dieną 
dalyvaus rungtynėse Chicagoje. 
Jeigu ir čia laimės, tai bus įt
rauktas į programos pildytojus 
“Tribūne’’ dienraščio ruošiama
me muzikos festivalyje Chica
goje, rugp. 18 d., kur numato
ma būsiant apie 70,000 klausy
tojų - žiūrovų.

X Argentinoje gyvenusių lie
tuvių tradicinis piknikas-gegu- 
žinė bus šį sekmadienį liepos 8 
d., 1 vai. p. p. tėvų marijonų 
seminarijos sode. Kaip papras
tai, bus kepamas jautis ir kiti 
argentiniški priedai.

X J. Vaičekonis — Dr. J. Ba 
sanavičiaus skautų draugovės 
tėvų komiteto pirmininkas, šį 
trečiadienį liepos mėn. 4 d. kal
bės per Margučio radiją skau
tiškos valandėlės metu. Duos 
informacijų apie skautų stovyk 
lą.

X “Laivo” naujausiame nu
meryje rašo kun. dr. K. A. Ma
tulaitis, MIC, kun. S. Barčai- 
tis, K. Bitikas, kun. dr. J. Prun 
skis, J. A. Vaičiulis ir kiti. 
Kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
tebeduoda kard. Newman raštų 
vertimą. Yra klausimų ir atsa
kymų skyrius, įvairių žinių iš 
lietuvių ir kitų tautų gyveni
mo. “Laivo” adresas kaip “Drau 
go”.

X Lietui lijant turėsi ką 
veikti, jei pasiimsi atostogų va
žiuodamas bent pora lietuviškų 
knygų. Drauge jų didžiausias 
pasirinkimas.

X Dėmesio Aušros Vartų 
Tunto Sesėms! Liepos mėn. 7 
d., šeštadienį, 8 v. ‘ryto renka
mės Jaunimo Centro Namuose, 
o iš ten autobusu. keliausime 
GILANDOS stovyklon. Miško 
prieglobstyje, sidabrinio ežero 
pakrantėje nuo tos dienos sklis 
skambių mūsų dainų aidai, o va
karo prieblandoje laužų pašvai
stė tampriai jungs mūsų jau
nas širdis į bendrą tikslą. Į šią 
stovyklą maloniai kviečiami at
silankyti ir visi sesių skaučių 
mieli tėveliai - mamytės. Tad 
iki greito pasimatymo GILAN
DOS stovykloje. (Sk.)

X Dar viena lietuviška salė. 
Naujai atremontuota, pilnai ap- 
šaldyta, talpinanti 100 žmonių. 
Nuomuojama vestuvėms, įvai
rioms šeimyniškoms šventėms, 
organizacijų susirinkimams bei 
pobūviams. Maistą galima ga
minti patiems vietoj arba užsa
kyti pas savininką. Salės adre
sas — 1820 W. 46th St., tel. 
254-4530 arba PR 8-2266. Nau
ji savininkai—A. ir M. Noreikai.

(Sk.)

X Marijos Nekalto Prasidė
jimo seserys: Bernarda, Felici
ja, Liucija ir Palmira globos 
mergaites Dainavos stovykloje. 
Stovykla prasideda liepos 8 d. 
Iš Chicagos autobusas išeis 8 v. 
30 min. r. nuo Jaunimo Centro.

X Dr. Albina Prunskienė sa
vo Bridgeporto kabinetą (3259 
S. Halsted) perkelia į nuosavas 
erdvesnes patalpas 2659 W. 59 
St., tel. RE 7-8818, ir čia ligo
nis priiminės kasdien.

X Moterų sąjungos 21 kp. 
iš Town of Lake rengia arba
tėlę su daugybe dovanų liepos 
8 d. 2 v. p. p. Kuzmickų na
muose, 7007 So. Justine St. 
Kviečiame sąjungietės ir vieš
nias atsilankyti. Namo šeiminin 
kai Kuzmickai ir sąjungietės 
visus maloniai priims ir pavai
šins. Lauksime narių ir iš kitų 
kuopų.

X Rytoj, liepos 4 d., didžiu
lis vyčių piknikas Bučio darže.

X Lietuvių ekskursija auto- 
i busu iš Chicagos į Šventus Kal
nus praeitą sekmadienį labai 
pavyko. Visi džiaugiasi kelione 
ir įspūdinga vieta.

X Jonas Bruknis, gavęs šir
dies ataką, mirė Central Com- 
munity ligoninėj. Laidojamas 
šiandien iš Šv. Jurgio par. baž
nyčios.

X Namas, kur šio šimtmečio 
pradžioj buvo leista “Lietuva”,
esąs šalia Šv. Jurgio par. baž
nyčios, šį mėnesį bus nugriau
tas ir toje vietoje bus statomi 
nauji namai seselėms mokyto
joms. Statyba rūpinasi parapi
jos klebonas prel. Ant. Mar- 
tinkus.

X Metinę golfo dieną su šo
kiais sekmadienį, liepos 8 d., 
Gleneagles Country Club vieto
vėje ruošia Šv. Jurgio parapi
jos Šv. Vardo draugija.

X Stasė Miliauskienė su dūk 
ra Alicija birželio 30 d. lėktuvu 
atskrido iš Argentinos į Nevv 
Yorką ir apsistojo pas savo 
brolius Praną ir Stasį Vaškius. 
Pora dienų pasisvečiavusi at
skrenda į Chicagą, kur jos vy
ras Petras Miliauskas yra at
vykęs prieš daugiau kaip mėne
sį laiko.

X Poetė Julija švabaitė po 
atostogų vėl grįžo į darbą 
“Draugo” įstaigoje.

X Automatiškai įstatomas į 
langą Emerson vėsintuvas. Ne
reikia nei įrankių, nei priedų, 
nei atskiros elektros linijos. 
Gradinskas, 2512 W. 47th St., 
RE 6-1998. (Sk.)

derwinski puolė
KENNEDY

. Atstovų rūmų narys Edvvard 
Dervvinski (R., 4-as) smarkiai 
užsipuolė prezidentą Kennedy, 
pasakydamas, kad Kennedžio 
administracija “parsiduoda ko
munistams lygiai, kaip prezi
dentai Roosevelt ir Truman par 
sidavė.” Jo kalba buvo pasaky
ta 1,000 dalyvaujančių 21-ame 
metiniame Serbų tautinės tary
bos susirinkime Pick - Congress- 
viešbutyje.

Jaunimo Centro ansamblis dsr paaugo kanklininkų grupe, kuri 
jau yra pakviesta pasirodyti 4 rugp. McCormick teatre, Chicagos 
Tarptautines1 parodos metu. Iš k. į d. R. Deksnytė, R. Joninaitė, 
Virginija Chodcckaitė, D. Chodeckaitė, A. Bernotaitė, Vadove, 
buvusi Vilniaus Fil. Kankl. Ansamblio narė, A. Kirvaitytė, Ž. Me- 
dišauskaitė, A. Mocnoriūtė, J. Ruibytė, D. Bakaitytė, R. Pakiltytė, 
D. Barmutė, Nėra fotografijoje R. Lamsaitytės ir G. Navikaitės.

J. A. VALSTYBĖSE
— VVasliingtone birželio 25— 

29 dienom vyko General Federa 
tion of Women’s Clubs konven
cija. Lietuves moteris atstova
vo Ligija Bieliukienė, kuri pa
sakė atitinkamą kalbą. Pagrin
dinis kalbos motyvas: beatodai 
rinė kova ir budėjimas komu
nizmo sūkuryje.

ARGENTINOJE
— Argentinos lietuvių laik

raštis “Laikas” išleido savo 
300-jį numerį. Laikraštis lei
džiamas jau 15 metų. Sukak
ties proga “Laikas” ryžtasi ir 
toliau pasilikti ištikimu savo 
tikslui: stovėti lietuvybės ir 
krikščioniškųjų idealų tarnybo
je, būti Argentinos lietuvių gy
venimo veidrodžiu. Laikraštį lei 
džia tėvai marijonai. Red. kun. 
Augustinas Steigvila.

VOKIETIJOJE
— Duesseklorfe birželio 16- 

17 d. įvyko Lietuvių Kultūros 
dienos. Iš apylinkių veiklos ir 
gyvenimo pranešimus padarė: 
Duesse’dorfo apyl. pirm. M. Va 
laitis, Muehlheimo apyl. pirm 
Paškevičius, Hageno apyl. pirm. 
Vilčinskas, Bocholto apyl. pirm. 
Rožė, Burgsteinfurto apyl. pirm. 
J. Žiemelis, Osnabruecko apyl. 
pirm. Vaitiekūnas, už Muenste- 
rio apylinkę Petrauskas ir Moen 
cheno Gladbacho gyventojas Pa 
plauskas. Svečio teisėmis pada
rė pranešimą apie lietuvių LS 
dalinius prie amerikiečių . armi
jos 8593 LS Kaiserslauterno 
kuopos vadas kpt. Juozas Ven 
ckus. Visus pranešimus apiman 
čiose diskusijose, šalia jau mi
nėtų asmenų, aktyviai dalyvavo 
Ona Boehm - Krutulytė, kun. 
P. Ginčius, dr. JI. Norkaitis, Jo
nas Petraitis, Bronius Balsys, 
Drinkmanas, Grinevičius.

Kult. d. baigtos Maironio 100 
metų sukakties minėjimu. Da
lyvių susirinko virš 100 asme
nų. Minėjimui vadovavo Dues- 
seldorfo apylinkės pirm. M. 
Valaitisį Po jo įvedamojo žodžio 
trumpai pakalbėjo apie Maironį 
ir ilgėliau apie birželio 17 d. 
reikšmę vokiečių tautai dr. Jo
nas Norkaitis, jr. Labai gilią, 
bet kartu ir visiems puikiai su 
prantamą paskaitą, temą “Mai 
ronio reikšmė lietuvių tautai”, 
laikė Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto docentas, buvęs 
Vasario 16 gimnazijos direkto-. 
rius dr. Jonas Grinius. Su pa
skaita buvo sujungtas lietuviš
kų dainų koncertas, išpildytas 
dainininkės Marijos Panse - Si- 
maniukštytės. Pianinu palydėjo 
muzikas D. Lapinskas, šiuo me
tu besidarbuojąs Stuttgarto ir 
Tuebingeno teatruose, kaip tų 
teatrų muzikinio skyriaus spe
cialistas.

— Uhlerbcrn. Birželio 15 d. 
4204 LS kuopoje prisiminta tra 
giškieji birželio įvykiai. Gausiai 
dalyvaujant kuopos nariams, 
kapelionas kun. Bronius Liubi- 
nas atlaikė dienos mintimis šv.

mišias ir ilgesniu žodžiu apelia
vo į susirinkusiuosius išlikti ver 
tais savo didvyriškos tautos vai 
kais. Lietuvių tautos kančią ir 
didvyriškumą pailiustravo pa
vyzdžiais iš Lietuvos istorijos: 
knygnešių gadynė, Kražių sker
dynės, 1941 metų sukilimas, 
partizanų kovos po 1944 metų. 
Surišdamas su šių laikų gyve
nimu, ypač ragino pasimokyti 
iš knygnešių spausdinto žodžio 
meilės, t. y., prenumeruoti lie
tuvišką periodiką ir pirkti kny
gas.

— >Schwetzingen. 8591 LS 
kuopoje birželio 15 d. tragiškų
jų ir didvyriškųjų lietuvių tau
tos įvykių minėjimą atidarė tos 
kuopos vadas inž. Jonas Valiū
nas. Kun. Br. Liubinas trumpu 
žodžiu apeliavo į susirinkusiiuo 
sius kuopos narius (apie 100 
vyrų) vertinti tai, už ką padėjo 
galvas tūkstančai lietuvių. Pa
grindinę paskaitą laikė Vincas 
Natkus iš Hecbingeno. Aktorė 
Eliza Gedikaitė - Tamošaitie
nė su dideliu meistriškumu pa
deklamavo Neries “Eglę žalčių 
karalienę”. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu.

Chicagoje
I

, VITA MILAKNYTĖ BAIGĖ
MUNDELEIN KOLEGIJĄ

; Dr. Antano ir Halinos Milak- 
nių, gyv. 5638 N. Western av., 
Chicagoj, vienturtė duktė Vita 
šį pavasarį baigė Mundelein ko 
legiją ir gavo bakalauro laips
nį. Studijų pagrindan ji buvo 
paėmusi anglų kalbą ir litera
tūrą.

Vita gimę Lietuvoje, Kaune, 
bet savo gimtąjį kraštą su tė
veliais turėjo palikti baigdama 
vog 4-tus metus. Pradžios mo
kyklą jį pradėjo lankyti Aust- 

I rijoje, o baigė su geriausiais 
I pažymiais — pirmąja, Chica-. 
goję.

Dar būdama pradžios mokyk 
loję už rašinį apie vienos baž
nyčios vitražus gavo premiją ir 
atkreipė mokytojų dėmesį į sa
vo literatūrinius gabumus.

Kadangi aukšt. mokyklą bai
gė irgi labai gerais pažymiais, 
tai gavo net iš dviejų aukštųjų 
mokyklų pasiūlymus pasinaudo 
ti jų stipendijomis. Vita pasi
rinko Mundelein kolegiją, kur 
studijuoja anglų - vokiečių kal
bas ir literatūrą. Trečiais mok 
slo metais ji buvo išvykusi į 
Austriją ir Vienos universitete 
gilino studijas vokiečių kalbos 
ir literatūros. Studijuodama 
Austrijoje, ji aplankė: Vokie-. 
tiją, Italiją, Prancūziją, Ispani
ją Portugaliją, Šveicariją, Lux- 
emburgą Belgiją, Angliją, Grai 
kiją, Jugoslaviją ir Maskvą.

Po metų grįžusi į Mundelein 
kolegiją gauna pasiūlymą reda
guoti kolegijos leidžiamą lite
ratūros žurnalą, kur ji reiškia
si ir su savo prozos ir poezijos 
kūriniais. Už puikų žurnalo re
dagavimą gauna specialų pažy
mėjimą.

Kolegijoje visą laiką jos pa
vardė figūravo pažangiųjų stu
dentų garbės sąraše. Vita yra 
tikrai pamėgusi mokslą, studi
jos jai nesudaro sunkumų, ir 
nusistačiusi siekti master laips
nio.

Nesvetima jai ir organizaci
nė veikla. Kiek studijų laikas 
leido, ji dirbo su Chicagos atei
tininkais.

Vita pasižymėjo ne tik gabu
mais moksle, bet yra nepapras
tai darbšti, švelnaus būdo, kuk
li, švelnios sielos, tikra Lietu
vos dukra. J. J.

—- Medžiaga yra vergijos pa
grindas, dvasia gi laisvės pa
grindas. Medžiaga yra padali
nimo pagrindas, dvasia gi yra 
vienybės pagrindas.

—Fult. Sheen

Redaguoja Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. redakcinis kolektyvas 
Red. J. Plačas, red. pavad. M. Steikūnienė. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avė., Chicago, Illinois

MIELA SENELE
Labai senai nerašiau Jums Prašau pasakyti Gražinutei 

laiško. Šiandien sugalvojau pa- , “labas” ir dėdei labai ačių už 
rašyti. Mokausi lietuviškoje ir, gražias lietuviškas knygas, ku- 
amerikoniškoje mokykloje. Abe
jose mokyklose esu penktame 
skyriuje. Į lietuvišką mokyklą 
einu šeštadieniais. Mokslas še

rias jau visas perskaičiau. Pra
šau man kada nors parašyti— 
lauksiu. Bučiuoju senelytę.

Gintas šukelis,
gerai. Nors lietuviškoje Donelaičio mok. mok,

rereseie su vituouu stebi torto piaustymą.
Nuotr. K. L. Musteikioi

mokykloje pamokų užduoda 
daug, bet aš į šią mokyklą ei
nu mieliau, negu į amerikoniš-i 
ką. Gal būt lietuviška mokyk
la geriau patinka, nes mus 
moko gera mokytoja, ponia P. 
Lampsatienė. Ji visuomet juo
kiasi ir pykti, atrodo, nemoka. 
Mus myli ir nuolat apie mus 
sukasi: vieną paglosto, kitą pri
glaudžia, trečiam paaiškina. 
Taip ir eina ratu. Už tai mes 
stengiamės būti gerais ir moky
tis gerai, nes nenorim jos ap
vilti.

Kalėdų šventės buvo labai 
geros. Mūsų eglutė buvo gra
žiai papuošta. Po eglute Kalė
dų Senelis nesigailėjo dovanė
lių padėti. Laimingiausias bu
vau aš, nes daugiausiai gavau. 
Radau foto aparatą, lietuvišku 
knygų, du žaidimus ir mažiuką 
automobiliuką. Dovanomis esu 

; labai patenkintas. Su nauju fo- 
ito aparatu darau nuotraukas. 
Išeina neblogai, Jums, senelyte, 
nusiųsiu kada nors.

Kaip senelytei sekasi? Ar jau 
neskauda nuplauta koja? Ar 
galite nors kiek pavaikščioti? 
Kada tik pagalvoju, kad sene- 
lytė be kojos, visuomet širdį 
suskauda. Kad arti būčiau, ga
lėčiau lazdytę paduoti. Šiltai 
apdankstyčiau, kad nebūtų šal
ta žiemą. Skaityčiau gražias 
pasakas taip ilgai, kol senytė 
užmigtų. Saldainiais visuomet 

! pasidalyčiau.
Norisi nuvykti į Lietuvą. Ga

lėčiau padūkti po žaliąsias pie
vas. Palaipioti medžiais. Jums, 
senelyte, gražiau sį obuolį nu
raškyčiau nuo obels. Mes čia 

į kaip paukšteliai narvelyje. Vis- 
■ kag negalima: gatvėje negali
ma — gali suvažinėti. Kiemely
je negalima dūkti, nes kaimy
nai pyktų. Kambariuose taip 
pat negalima. Negalima, nega

lima ir negalima.

JONAS MINELGA

M Į S L Ė

Turi Linas draugę gerą,
Kaip geram berniukui dera. 
Jei kas vardą jos atspės — 
Dvejetukai nerūpės!

Ne kepurė, o susiūtą,
Su lapeliais, c ne rūta.
Ir gudri, nors be galvos, — • 
Kas jos vardą sugalvos?!

i
Baltos pievos, juodos avys, 
Kas jas gano — laimi žavis. 
— Knyga! Knyga — jau žinau 
Tas avis ir pats ganau

Mano sesutė Piešė Mirga Pakalniškytė

Piešė Mirga Pakalniškytė

Vandens spaudimas
Giliai besinerią narai turi 

tam tikrais rūbais apsaugoti 
savo kūną nuo vandens spau
dimo. Kad giliau nerintis van
dens spaudimas didėja, gali įsi
tikinti padaręs šį bandymą.

Paimk'ilgą popierinį vamzdį, 
gerai užtaisyk dugną, kad van
duo nebėgtų. Viename šone 
pradurk yla tris skylutes. Vie
ną prie pat dugno, antrą aukš
čiau, o trečią maždaug vidury
je. Užėmęs pirštais skylutes, 
pripilk pilną vamzdį vandens. 
Atimk pirštus nuo skylių. Pro 
apatinę skylę vanduo švirkš 
toli, pro kitas arčiau. Vamzdžio 
dugną vanduo spaudžia labiau
siai. Tas pats yra giliuose eže
ruose ir jūrose.

MOKYKLOJE
— Vaikai, kuris iš žinomų 

gyvių yra pats naudingiausias?
— Višta, — atsako vaikas.
— Kodėl taip manai?—klau

sia mokytoja.
— Vištą valgome ne tik po 

jos mirties, bet ir jai esant ne
gimus (kiaušinį).

KOVA TARP VALIOS IR 
TINGINYSTĖS

— Kodėl visada taip vėlai 
keliesi ?

— Mat, kiekvieną rytą prasi
deda smarki kova tarp mano 
geros valios ir tinginystės. Aš 
net nepajudėdamas žiūriu, kas 
laimės. Laukiu, nes nenoriu pa
dėti nė vienai kariaujančiai pu
sei. Laikausi neutralumo.

Laikydami savo tikslu bei idea
lu įaugti j tautos dvasią, turime 
įsijungti lygiai į tautos dainas, 
kaip ir į jos ‘giesmes, lygiai į pa
saulietiškus, kaip ir į religinius jos 
papročius ir tradicijas, lygiai į jos 
namų ir sodybų nuotaikingumą, 
kaip ir į kryžių ar Rūpintojėlių 
simboliką.




