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Turkijos grasinimas. — Turkija graso pasiųsti savo karinius 
nius į Kipro salą, jei ten ir toliau bus nesantaika tarp graikų ir 
turkų kipriečių. (UPI)
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PEIPINGAS TARSIS SU MASKVA DĖL PASIENIO
CONAKRY, Guinea. — Raudo
nosios Kinijos ministeris pirmi
ninkas Chou En-lai pareiškė, 
jog Peipingas ir Maskva sutiko 
tartis kiniečių ir sovietų pasie
nio ginčo išsprendimo reikalais. 
Jis savo pareiškime, pasikalbė
jime sausio 23 d. su Edgar 
Snow, pirmą kartą oficialiai pa
minėjo tarpvyriausybines tarp

Premjeras grįžo namo

Padažnėjo mirčių nuosprendžiai
VARŠUVA. — Per tris praė- reakcines gaujas” ir prieš pasi

jusius mėnesius Lenkijoje buvo 
paskelbti aštuoni mirties nuo
sprendžiai. Aiškinta, kad tai at
sakas pakilusiems banditizmo 
reiškiniams, kai buvo užpulti 
milicininkai ir kiti asmens. Bū
dinga, kad šešiuose atvejuose 
asmens nebuvo nužudyti — jie 
tebuvo sužeisti.

Pagal Londone leidžiamą 
“Dziennik Polski” laikraštį, len
kų režimas, skelbdamas mirties 
nuosprendžius panaudojęs dar 
Bieruto laikais 1945 — 1946 m. 
išleistus potvarkius, nukreiptus 
prieš vadinamas “apginkluotas

kėsintojus prieš režeminių pa
reigūnų gyvybes. Teigiama, kad 
sekama sovietų pavyzdžiu, nors 
šie yra pakeitę kai kuriuos bau
džiamosios teisės straipsnius, 
bet tai nepadaryta Lenkijoje.

Pasikeitimai Vatikane

Peipingo ir Maskvos diskusijas 
dėl pasienio problemų. Kiniečių 
premjeras turėjo pasikalbėjimą 
su Amerikos laikraštininku, ofi
cialiai vizituodamas Conakry, 
Guinea.

Chou En-lai sutrumpino sa
vo dabartinę kelionę Afrikoje 
ir vakar turėjęs būti Karachi 
mieste, Pakistane, skrisdamas 
į Peipingą. Jis formaliai vizituos 
Pakistaną vasario 17 dieną.

Chou En-lai ketino pasilikti 
Afrikoje dvi savaites ilgiau ir 
vizituoti Pakistaną, grįžtant į 
Kiniją, bet jis skuba namo, ka-

dangi reikia pasikeisti diploma
tinėmis misijomis su Prancūzi
ja.

Raudonoji Kinija teigia, kad 
kai kurios Sovietų Sąjungos te
ritorijos, sudarančios rytinį Si
birą, pajūrio provincijas ir ma
žiausiai 500,000 kv. mylių vidu
rio Azijoje buvo atplėšta nuo Ki 
nijos imperialistinės Rusijos “ne 
laisvomis” sutartimis, pradedant 
1858 m.

Kinija niekada nėra ratifika-

vusi pirmosios iš trijų sutarčių, 
pasirašytos Aigun 1858 metais. 
Kitos sutartys buvo pasirašy
tos Peipinge 1860 m. ir Petra
pilyje 1881 m., kuriomis Rusija 
pareikalavo kiniečių žemių ir ru
sai privertė pasirašyti šias su
tartis.

Pašto ženklas rodo 
diktatoriaus Castro 

kėslus

Formoza padvigubins 
eksportų į Europą

TAIPEI, Formoza. — Nacio
nalinės Kinijos ekonomikos mi- 
nisteris C. T. Yang užvakar pa
reiškė, kad Formoza, gal būt, 
padvigubins savo eksportą į Eu 
ropą, nepaisant Prancūzijos pri
pažinimo raudonosios Kinijos re 
žimo. Eksportas, pasakė jis, bus 
padidintas iki 50 milijonų dole
rių vertės nuo dabartinio 20 mi
lijonų per sekančius dvejus me
tus.

Indonezija pirks 
lėktuvų iš Olandijos 
HONG KONG. — Indonezi

ja, pasak informuotų šaltinių, 
perka 20 Fokker Friendship lėk 
tuvų iš Olandijos. Jie būsią nau
dojami Garuda indonezų aviaci
jos bendrovės.

Į Genują
GENUA, Italijoje. — Į Sovie

tų Rusijos prekybos ir pramo
nės parodą Genujoje, Italijoje, 
pavergtos Lietuvos Dailės fon
das išsiuntė didelę siuntą kera
mikos, gintaro, Tekstilės gami
nių.

Pavergtos Lietuvos meno mei 
strų kūriniai parodoje bus ne 
tik eksponuojami, bet ir parda
vinėjami.

Jaunimo centras 
Japonijoje

TOKIO, Japonija. — Kyoto 
mieste Maryknoll misionieriai 
įsteigė Jaunimo centrą, į kurį 
renkasi japonų jaunimas, šoka 
tautinius šokius, užsiima pra
moginiais žaidimais ir protar
piais susipažįsta su Šv. Rašto 
mintimis bei krikščionybės tie
somis. Su berniukais dirba du 
Maryknoll kunigai, o su japonių 
kėmis — seselės vienuolės, ku
rios jas moko vakarietiškai ga
minti valgius. Tame Jaunimo 
centre turima daug plokštelių, 
kuriomis jaunieji japonai taip 
pat domisi. Keliasdešimt jaunuo 
lių per metus pereina į katali
kybę.

VATIKANAS. — “Register” 
skelbia, jog numatomi pasikei
timai Vatikano kurijoj: pasi
trauksiąs Vatikano Valstybės 
sekretorius kard. Aml. Cicogna- 
ni, 81 m.; į jo vietą numatomi 
arba belgas kardinolas Suenens 
ar kard. Agagianian. Taip pat 
galįs pasitraukti krikščionių vie
nybės sekretoriato prezidentas 
kard. Bea, 82 m. Jo vieton mini
mas Anglijos benediktinų aba
tas Cr. Butler, 62 m.

Bendros katalikų ir 
protestantų pamaldos
PUEBLO, Colo. — Apie 85 

katalikų, protestantų ir angli
konų dvasininkai buvo susirin
kę į švč. Marijos ligoninės kop
lyčią Pueblo, Colo. Buvo pamal
dos, panaudojant Šv. Rašto teks 
tus. Buvo taip pat teologinis pa
sitarimas, kuriame dalyvavo a- 
pie 80 įvairių tikybų dvasininkų. 
Baigiantis pasitarimams, kata
likų vyskupas Buswell ir angli
konų vysk. Minnis paskelbė ben 
drą pareiškimą, kuriuo numato
ma daugiau panašių susirinki
mų.

— Buvęs viceprezidentas Ni- 
xonas yra priešingas Vietnamo 
neutralizavimui, kaip nori pran
cūzų prezidentas de Gaulle.

Jaunimo nepasitenkinimas Lenkijoje
VARŠUVA. — Lenkijoje vic- to, nelengva rasti darbą. Nepa- 

šėję pastebi, kad krašte žymiai 
padažnėję chuliganiškumo reiš
kiniai panaudojami savotiškai 
nuteikti lenkiškąjį jaunimą. Teis 
mai skiria dide’es bausmes daž
nai už smu’Mus nusikaltimus, 
dažnai paskelbia griežtus nuo
sprendžius.

Pagal lenkų emigrantų nuo
mones, jaučiamas nepasitenkini
mas lenkų jaunimo tarpe — jų 
tėvų uždarbiai per maži ir tai 
pasunkina sąlygas mokytis; be

sitenkinimas kyla ir tarp dar
bininkų, nes jau keleri metai 
jiems nepakeliami uždarbiai. 
Sunku rasti ir butų.

Šiuo metu režiminės Lenkijos 
spaudoje nepaprastai daug ra
šoma apie kovą su padažnėju
siais “chuliganizmo ir banditiz
mo” reiškiniais.

Naujas vadas lankėsi 
karo lauke

Chou En-lai vizitas
LONDONAS. — Raudonosios 

Kinijos premjeras Chou En-lai 
vizituos Burmą, Pakistaną ir 
Ceiloną. Vizito dienos bus pas
kelbtos vėliau. Manoma, kad jis 
minėtus kraštus vizituos, baigęs 
kelionę Afrikoje.

— Kongo provincijos Kiwu 
vietiniai dar tebesiaučia. Vieti
niai gyventojai vakar strėlėmis 
numušė helikopterį, kuriame bu
vo vežami misionieriai. Prezidentas Johnsonas spaudos 

konferencijoje atmetė Prancūzijos 
prezidento de Gaulle pasiūlymą 
neutralizuoti Pietų Vietnamą

(UPI)
— Šveicarijoje bonkai 

pakelta kaina 3 centais.
alaus

Oswaldo našle liudijo 
Warren komisijai

WASHINGTON, D. C. — Ma
rina Oswald, našlė pakaltinto 
vyro nužudymu prezidento Ken- 
nedžio, vakar liudijo preziden
tinei investigacijos komisijai a- 
pie nužudymą. Liudijimas vyko 
prie uždarų durų.

Pasak advokato pranešimo, 
Mrs. Oswald liudys 3 ar 4 die
nas”, papasakodama apie Lee 
Harvey Oswald’o veiklą prieš 
lapkričio 22 d.

Vyriausias teisėjas Earl War- 
ren yra septynių narių komisi
jos pirmininkas.

Pirmasis Mrs. Oswald liudiji
mas pagelbėjęs komisijai nag
rinėjant prezidento Kennedžio 
nužudymo bylą.

— Nacionalinė Kinija parda
vusi Paryžiuje savo ambasados 
rūmus vienam savo piliečiui.

HAVANA. Kuboje yra išleis
tas pašto ženklas, kuriame pa
vaizduotas partizanas su šautu
vu; jo siluetas metasi j Pietų 
Amtriką, kur esantieji žmonės 
jį komunistiškai sveikina.

Pašto ženklas yra 13 centavų 
ir išduoda diktatoriaus Fidel 
Castro siekius nešti revoliuciją 
į Lotynų Amerikos kraštus.

Indonezija nori 
nusavinti britų verslus

JAKARTA, Indonezija. — In 
donezų vyriausybė nutarė nusa
vinti visus britų komercinius 
verslus, kuriuos darbininkai ban 
dė pasiimti praėjusį mėnesį.

Darbininkai bandė pasigrobti 
britų turtus, protestuodami 
prieš sulaikymą dviejų indone
zų laivų Hong Konge. Tie indo
nezų laivai buvo sulaikyti dėl 
skolų. Vienam jų jau leista iš
plaukti.

— Britanijos motina karalei- 
nė atidėjo kelionę į Kanadą, ka
dangi jai reikia išimti apendik
są.

Grąžinti laisvę seniausioms ir prie Europos 
iškėlimo prisidėjusioms tautoms

BRIUSELIS, Belgija. — Eu
ropinio Sąjūdžio konferencijoje 
Briuselyje šiom dienom rytinės 
Europos tautų pavergimo klau
simą iškėlė britų žemės ūkio 
viceministras, lordas St. Oswald.

Pagal Londone leidžiamą 
“Dziennik Polski” (nr. 19) kal
bėdamas kaip komiteto rytų ir 
vidurio Europos klausimams 
vicepirmininkas, lordas Oswald 
pasisakęs ne britų vyriausybės 
vardu. Jo nuomone, sąjūdžio kon

ferencija turėjo ieškoti kelių grą 
žinti laisvę “kai kurioms seniau
sioms ir žymiausioms civilizuo
to pasaulio tautoms”. Lordas 
priminė britų ministerio pirmi
ninko žodžius, kad ateinąs gėrės 
nių santykių su Sovietų Rusija 
laikotarpis. Jei tikima geresnė-

Trumpai iš visur
— Kubos diktatorius Fidel 

Castro sekmadienį pasirodė vie
šumai, atidarydamas beisbolo 
žaidimą. Buvo gandų, kad prieš

mis pasaulio saugumo sąlygo
mis, tai europiečiai negali nu
rimti kol Europą skiria dirbti
na siena.

Toliau lordas Oswald primi
nė, kad per pastaruosius šeše
rius metus nepriklausomybė su
teikta 128 milijonams 25 Afri
kos tautų gyventojams — 18 
Ii jonų gavo laisvę Belgijos, 
milijonai — Prancūzijos, gi 
milijonų — Britanijos dėka,
sant tokiai padėčiai rytų Euro
pos tautų padėtis atrodo dar

pos tautos laukia to meto, kada 
pagaliau prabils laisvosios Eu
ropos sąžinė. (E.)

Pasikorė saugumo 
viršininkas

mi
49
60
E-

Belgijos karaliaus 
vizitas

HONG KONG. — Belgijos ka 
ralius Baudouin ir karalienė Fa- 
biola vasario 2 dieną baigė Hong 
Konge vizitą, išklausę mišias 
katalikų katedroje šioje saloje. 
Sekantis jų sustojimas bus Sin
gapūre ir Thailande.

KALENDORIUS
Vasario 4 d.: šv. Andriejus 

Kor., Barkus, Jonė.
Vasario 5 d.: šv. Agota, Bi

rutė.

BEN CAT, Pietų Vietnamas. 
— Gen. Nguyen Khanh, naujas 
Pietų Vietnamo karinės vyriau
sybės pirmininkas, užvakar he
likopteriu aplankė karo lauką, 
kur kovoja pietų vietnamiečiai 
kareiviai prieš partizanus komu 
nistus. šiuo savo trijų valandų 
vizitu bandė pakelti kaimiečių 
ir kareivių moralę.

Komunistų partizanų karinės 
jėgos stiprėjančios Pietų Viet
name.

DORTMUND, Vokietija. — 
Ewald Peters, Vakarų Vokieti
jos kanclerio Erhardo saugumo 
viršininkas, buvo penktadienį a- 
reštuotas, jį apkaltinus dalyva
vimu II Pasaulinio karo metu 
žydų žudynėse pietinėje Rusijo
je.

Sekmadienio naktį Peters pa
sikorė kalėjime.

Jis lydėjo Erhardą, kai šis 
lankėsi prezidento Johnsono ū- 
kyje, Texas valstijoje, praėjusį 
gruodį.

Peters buvo areštuotas, grį
žus kartu su kancleriu Erhardu 
iš Romos.

Žuvies pramonės 
darbuotojai skundėsi 

Rygoje
RYGA, pavergta Latvija. — 

Sausio mėn. Rygoje buvo susi
rinkę Vakarų baseino žuvies pra 
monės darbuotojai aptarė žvejy 
bos klausimus ir skundėsi įvai
riais trūkumais. Į Vakarų ba
seiną įtrauktos pavergtos Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Kali
ningrado sričių žuvies pramonės 
gamybinės valdybos. Pagal spau 
doje paskelbtus duomenis 
(“Komj. Tiesa”, nr. 14) numa
tyta su laivais - šaldytuvais pa
siekti Pietvakarių Afrikos kran
tus, be to žvejybai palanki ap
linka susidaranti Norvegijos jū
roje.

Nusiskųsta, kad nemaža lai
vų neįvykdo planų ir uždavinių, 
be to, daug brangaus laiko lai
vai praranda ir dėl stambių 
trūkumų, organizuojant pakro
vimo - iškrovimo darbus uostuo-

(E.)

jo gyvybę buvęs pasikėsinimas, tragiškiau, nes esą, tos tautos,

—Šen. Margaret Chase Smiith i 
sekmadienį paprašė gynybos sek 
retorių McNamarą, kad jis pa
aiškintų, kokia pažanga pada
ryta kovose Pietų Vietname 
prieš komunistus partizanus.

— Prancūzai socialistai spe
cialiame suvažiavime sekmadie
nį indorsavo Gaston Defferre, 
53 metų, kandidatu 1965 m. 
prancūzų prezidentiniuose rinki
muose.

prisidėjusios prie Europos iški
limo statybos, dabar negalinčios 
su savo įnašu prisidėti prie da
bartinio pasaulio raidos. Ne tik 
mūsų, pabrėžė Oswald, bet ir 
pačios Sovietų Sąjungos intere
sai reikalauja, kad tos kultūrin
gos tautos vėl galėtų vaidinti 
jiems skiriamą vaidmenį. Dau
giau palietęs Vengrijos ir Len
kijos įnašus į civilizaciją, lordas 
Oswald nurodė, kad rytų Euro-

— Negras ministeris B. Elton 
Cox, 32 metų graso susideginti 
Velykose, norėdamas pasišvęsti 
civilių teisių sąjūdžiui, jei nebus 
pašalintos spalvinės užtvaros 
Chapel HilI mieste, N. C.

— Pavergtoje Lietuvoje pasi
rodė antroji almanacho “Muzi
ka ir Teatras” knyga.

— Pavergtos Lietuvos Moks
lų akademijos Lietuvių k. ir li
teratūros institute dvi dienas 
vyko pasitarimas, skirtas baltų 
- slavų kalbinių ryšių tyrinėjimo 
klausimams apsvarstyti. Apie 
tarpt, slavistų suvažiavimą So
fijoje kalbėjo K. Korsakas. Pa
sak “Lit. ir Meną” (1963 m. nr. 
51) plačias ir gyvas diskusijas 
sukėlė iš Maskvos atvykusio fi
lologijos mokslų kand. 
nungo pranešimas apie 
slavų problemą ir jos 
mą.”

B. Gor- 
“Baltų - 
sprendi-

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien apie 
30 laipsnių; rytoj — šilčiau.

Saulė teka 7:00, leidžias 5:08.

— Jungtinė Arabų Respubli
ka (Egiptas) oficialiai patvirti
no naują Jordano ambasadorių 
Al Khatib, paskirtą į Kairą.

— Kipro saloje kiekvienu mo
mentu laukia naujų riaušių ir 
siautėjimų. Tarp graikų ir tur
kų kipriečių vėl kilo įtūžimas.

— Du komunistai partizanai 
buvo užmušti ir vienas JAV ka
rininkas sužeistas pirmadienį, 
puolant Amerikos karinę sto
vyklą. Maj. gen. Charles J. Tim- 
mes, JAV karinės patariamosios 
komisijos Vietname vadas, at
skrido j Kontum miestą, 260 
mylių šiaurės rytuose nuo Sai- 
gono, įteikti medalį kareiviui, 
kuris nužudė partizanus.

se.

TARPTAUTINIS 
EUCHARISTINIS 

KONGRESAS
Indijoje, Bombay mieste, šie

met lapkr. 28 — gruodžio 6 die
nomis yra šaukiamas tarptauti
nis Eucharistinis kongresas, ku
ris jau bus 38-tas iš eilės.

LAUNCH

miocourse 
^*MAN£UV£R

RANGBR TRAJECTORY TO MO

JAV raketos Ranger VI kelionė į mėnulį.

MOON AT 
LAUNCH 
€

4

MOON'S GRAVITY BEGINS TO 
P ULE RANGER IN TO W ARO MOON

TERMINAL MANEUVER 
SS MIN. BEFORE IMPACT
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SALDŪS PYRAGAI
Kas žmogui atsitiktų, jei jis 

valgytų vien tik saldžius pyra
gus (tortus), jei prie torto nie
ko kito pegautų? Nagi jo visi 
jfentyš Iškristų, viduriai užsikim 
štų, cukrinę ligą gautų, šunvo
tėmis aptektų, traiškanotom a- 
kim vaikščiotų iki apaktų, pa
gelstų, jėgų netektų ir ilgainiui 
apsalęs numirtų.

Vargas tam žmogui, kurio 
skonis “suponiškėja” ir išsigims 
ta, kurie gomurio vergu patam
pa. Tokie tai su savo burna ir 
su savo dantimis patys sau ka
pus išsikasa.

Lietuvių tarpe yra nemažai 
glutoniškos galvosenos epikūrų. 
Jie ne tik patys sau įsikalba, bet 
ir kitiems mėgina įkalbėti, kad 
“tik skanus valgis yra geras, o 
skabiausias yra geriausias, tad 
Skaniausio valgyk ko daugiau
sia?. O visgi išmintingam žmo
gui reikia neužmiršti, jog ne 
viskas, kas skanu, yra sveika. 
Viskas tik su saiku yra sveika.

Nebus sveikas ir vaikas, ku
ris tik “papsą” gers ir “keik- 

(tortą) valgys, o sriubos, 
pieno, daržovių, juodos duonos 
ir mėsos į burną neims. Lietu- 
vitį tremtinių šeimose yra daug 
tokių išblyškusių vaikų, dikta
toriukų, kuriuos ne mama val
do, o jie mamą valdo. Jie prie 
stalo vis streikuoja, vaiposi, tik 
saldžių pyragų reikalauja, visus 
“inuštravoja’’ ir visada nesvei- 
kuoja.

Visiems skaudu, kai vaikas 
išblyškęs, kai dantys jam tru- 

kai jis neturi apetito ir dai
riai Bergą. Ką daryti tokiu at
veju? Nagi reikia pašalinti nuo 
stalo visus saldumynus, kad na
mie nebūtų jokių saldainių, nė 
tortų, nė “papsų”, nė kitokių 
panašių dalykų. Kai vaikas pra
šmatnių saldumynų negaus, tai 
atsiras pas jį natūralus apetitas, 
jis valgys tuomet tinkamą mais
tą su vitaminais ir, su maistu 
gavęs gerų medžiagų savo augan 
ciam kūnui, bus stiprus ir svei
kas.

Inteligento galvoje rodos ga
li sutilpti ir sentimentai, ir pro
tas. Deja, sentimentali motina, 
prisiminus savo vaikystės die
nas, kaip ji retai gaudavo pa
ragauti saldainiukų, kaip ji bai
siai norėdavo saldumo, kaip ji 
svajodavo, kokia laimė būtų, jei 
atsirastų tortų, šokolado ir sal
dainių kūgiai ir galėtų valgyti 
jų tiek, kiek tik nori... ir ašarą 
nubrautus pasakys, kad nehu
maniška būtų pavydėti savo 
brangiausiam vaikeliui tortų ir 
saldainių, jei jis jų nori. O iš
mintis pasakytų: visgi geriau 
pavydėti mielam vaikui tortų ir 
šaldainjų, negu sveikatos. Juk 
kiekviena išmintinga motina 
trokšta savo vaikui sveikatos ir 
laimingos ateities, tik meilė daž 
riai aptemdo protą. Kartais mo
tina nežino, kad saldūs pyragai 
ir saldainiai silpnina vaiko svei
katą ir paruošia dirvą apendici
tui.

Vien tik tortais maitinantis, 
žmogui rie gyvenimas. Tortuose 
paprastai nėra jokių vitaminų, 
o vitaminai labai reikalingi žmo 
gaus sveikatai palaikyti. Ne dirb 
tini vitaminai, o natūralūs mais 
te esantieji vitaminai teikia kū
nui sveikatą. Greta juodos duo
nos, šviežių daržovių, pieno ir 
kitokio gero maisto, tik po val
gio užsigardviavimui (dezertui) 
suvalgyti torto riekutę yra kar
tais gerai. Bet vien tik saldžiais 
pyragais (tortais) misti todėl, 
kad skanu, yra nesveika.

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

Klausia S. P. — Visokių var
gų esu pergyvenusi ir daug skau 
smų iškentėjusi, bet kaip man 
dabar yra blogai, tai dar niekad 
taip nebuvo. Daugiau kaip de
šimt metų turiu reumatizmą ir

artritą. Žinoma, jau ne jaunys
tė, esu 64 metų amžiaus. Dabar 
mano dešiniąją šlaunį taip bai
siai gelia, kad nei pastovėti, nei 
vaikščioti negaliu. Visokius vais 
tus nuo reumatizmo perku ir 
vartoju, ir niekas negelbsti. Var 
gas man. Prašau paguosti ir pa
tarti man, ką turiu daryti ir 
kokius vaistus vartoti, kad taip 
baisiai nekentėčiau.

Atsakymas S. P. — šiluma 
ir kraujo apytaką paskatinantis 
masažas laikinai sušvelnina spaz 
minius skausmus. Kortikosteroi
diniai vaistai daugeliui puikiai 
pagelbsti, bet juos galima var
toti tik stropioje gydytojo prie
žiūroje, kitaip kai kam gali bū
ti pavojingi. O šiaip vaistinėse 
perkamos piliulės ir kapsulės 
neva reumatizmui gydyti, gali 
sutrikdyti širdį ir skilvį.

Klausia J. J. — Turint širdies 
ligą, ar geriau yra vaikščioti, 
ar sėdėti ?

Atsakymas J. J. — Ligonis 
ligoniui nelygu ir širdies ligos 
yr i nevienodos, tad vieniems 
nusidėjimas gali pakenkti, o ki
tiems vaikščiojimas gali ligą pa
bloginti. Gydytojas nusprendžia, 
kam reikia daugiau vaikščioti ir 
kam negalima.

Klausia K. R. — Aš kepiau

VVilfred Chabotte, 42 m., guli ligoninėje Hartford, Conn., po sunkios 
septynių valandų operacijos. Jam kairę ranką nupiovė ledų kapo
jimo mašina. Rinką jis pasiėmė j maišą ir nugabeno j ligoninę, ku
rią daktarai prisiuvo ir nupiautoj rankoj kraujo cirkuliacija prasidėjo.

mėsą. Cibuliai labai sudegė, bu
vo juodi. Pavalgiau ir nuėjau 
galvos plauti, “išrinsinau’ dėl 
spalvos. Tuoj pradėjo galva 
svaigti’, negalėjau jos nulaiky
ti, pradėjau labai vemti ir smar 
kiai sirgau; o kojom negalėjau 
paeiti, taip skaudėjo — lyg bū
tų adatom subadytos. Ir dabar 
galva svaigsta, kai einu — ko
jas skauda. Prašyčiau paaiškin-

ti, nejaugi plaukų “rinsinimo” 
milteliai man taip pakenkė?

Atsakymas K. S. — Susvilę 
cibuliai ir mėsos svilėsiai sutrik
do virškinimo sistemą, todėl ir 
vėmei. Tegul tai būna skaityto
jams perspėjimu, kad susvilu
sių valgių nevalgytų. Plaukams 
plauti “rinse povvder” kai kam 
kartais sukelia alergišką reak
ciją, bet ne visiems.

NAUJA HEMOFIT..IJOS
KLINIKA

Michael Reese ligoninėj, Chi- 
cagoj,' atidaryta nauja hemofi- 
lijos klinika, kurioje bus gydo
mi asmenys, kuriems labai sun
ku sustabdyti kraujavimą.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
kicenai juota lietuvių įmone regis

truota U.S. Depart. o f Justice
COSMOS PARCEL EXPRESS, 

Corp.
3212 S. , Halsted, Chicago 8, BĮ. 
Tel.— CA 5-1864 ir WA 5-2737.
MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE
2608 W. 69 St., Chicago 26, IU. 

Tel. — WA 5-2737
Didelis pasirinkimas medžiagų ir 
visų kitų siuntiniams tinkamų 
prekių žemomis kainomis
Vedšjai: Edv. ir Vyt. Žukauskai. 
Maisto siuntiniai iš Danijos, akor
deonai iš Europos sand., šaldytu
vai, automobiliai ir kitos prekės iš 
Sov. Sąjungos sandelių.

Tel. GRovehill 6-7875
ALF. STANČIAUSKAS — 
HEATING and COOLING 

(šildymų ir šaldymų (rengimas) 
7304 So. Rockvvel] Street 

CHICAGO 29. UI.

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami Ir 
dažomi J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050

MŪSŲ KOLONIJOSE

Philadelphia, Pa.
TALKA VASARIO 16 D. 

GIMNAZIJAI
LB Philadelphijos apylinkės 

v-bos iždininkas J. Jurašiūnas, 
besirūpindamas rambiuosius pri 
traukti prie LB solidarumo įna
šų mokėjimo, nemažiau sieloja
si aukomis Vasario 16 d. gimną 
zijai paremti. Jis teigia, kad 
mūsų mažai lietuvių tautai kiek 
vienas jos narys yra reikalin
gas ir brangus, bet ypatingai 
vertingas tautai yra kiekvienas 
mokytas, apsišvietęs lietuvis. 
Intelektualais tampa jaunimas 
mokyklose. Privalome paaukoti 
kiekvienas besimokančiam jau
nimui.

Toliau iždininkas atskleidžia 
metinius įnašus, kurie mažėja, 
1961 m. suaukota virš 500. — 
dol. 1962 m. — $400, o 1963 m. 
vargu ar bus 300 dol. besu
rinkta, Pagraudenimų netrūks- 
tame, o tik darbų ir aukų pasi
gendame.

Dabar šių eilučių autoriui pa
vyko sužinoti, kad Philadelphi
jos lietuvių kolonijoje 1963 m. 
Vasario 16 gimnazijai surinkta 
aukų $234,50. Bendruomenės 
v-ba pridėjo $15,50, kad būtų 
apvalesnė suma. Kaip matyti 
philadelphiečiai lietuviai kasmet 
vienu šimteliu leidžias žemyn. 
Linkėtina neprisileisti prie nuli
nės ribos. B-is

Waterbury, Conn.
SVEČIAI POETAI

Vasario 8 d. rengiamame tra
diciniame Užgavėnių baliuje da
lyvaus poetai Antanas Gustai
tis ir Stasys Santvaras iš Bos- 
ton, Mass.

Pritaikintą akompanimentą 
žodinei programai išpildys mu
ziko Edvardo Radionovo vado
vaujamas europietiškas orkes
tras.

Įdomią linksmo žanre baliaus 
programą moderniam stiliuje 
praves Akt. Algimantas žemai
taitis.

Salės puošniam ir moderniam 
apipavidalinimui pakvi estas 
dail. Kazys Jatužis.

Balius rengiamas lituanisti
kos mokyklai paremti. Jo popu
liarumui kasmet didėjant ir pla
čios apylinkės visuomenės susi
domėjimui augant, rengėjai pri
mena, kad reservacijomiš iš an-

ksto yra būtina pasirūpinti. 
Kvietimų ir stalų reservavimosi 
reikalu kreiptis į knygyną 
Spauda 10 John St. tel. 756- 
5173. Pradžia 7 v. v. ap.

KALBĖS ŠEN. DODD

Waterburio Alto valdyba va
sario 16 d. rengia iškilmingą 
Lietuvos nepriklausomybės 46 
m. minėjimą.

Tą dieną 11:15 vai. Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos bažny
čioje bus atnašaujamos už Lie
tuvą iškilmingos mišios su ati
tinkamu pamokslu, giedant, 
komp. A. Aleksio vedamam 
chorui, lietuviškas giesmes ir 
Tautos himną.

3 vai. p. p. mokyklos didžio
joje salėje įvyks minėjimas. 
Dalyvaus pasižymėjęs parapijos 
švilpukų orkestras, bažnytinis, 
lituanistinės ir parapijos mo
kyklos mokinių chorai, tautinių 
šokių grupė ir dar keletas me
ninių išpildymų.

Kalbės kongr. J. Monagan, 
šen. T. Dodd. naujas miesto me
ras J. McNellis, o pagrindinę 
kalbą pasakys, pirmą sykį Wa- 
terburin atvykęs Vliko pirm, 
dr. Antanas Trimakas.

Šiai brangiai šventei ruošia
masi su tvirtu įsitikinimu, kad 
IVaterburio lietuviai, kaip ir an
ksčiau, įrodys savo gilią meilę, 
svetimų atėjūnų skriaudžiamai 
Tėvynei, skaitlingu atsilankymu 
ir dosniai sudės įgalimai dides-

nes aukas išsilaisvinimo kovin
gumui sustiprinti, kur taip la
bai reikalinga lėšų.

Aukotojų pavardės su aukos 
dydžiu bus paskelbtos spaudoj.

Alto valdyba

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

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

(Arch Supports) ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TEHCNIKOS IAB. 

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštad. 9-1.
2850 W. 63rd St, Chicago 29, IU.

Tel. PRospect 6-5084

i
B

TH« LTTHUANIAN WOHLD-W1DE DA1LV

4543 WEST 63rd ST, CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500 
____ ____________ ______________________ —_____4---------------  
Second Class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily, 
except Sundays, days after Christmas and Easter, by the Lithuanian 

Catholic Press Society

Subscription rates: $14.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. 
$12.00 per year outside of Chicago and in Canada 

Metms metų 3 mėn.
— ------ $4.24

$3.75

Prenumerata:
Chicago), Cicero ir užsienyje $14.00 
JAV ir Kanadoj $12.00

$7.50
$6.50

1 mėn. E 
$1.75 E 
$1.50 E

B • Redakcija straipsnius tai- ?
B so savo nuožiūra. Nesunau- s
E dotų straipsnių nesaugo, juos ?
B grąžina tik iš anksto susita- S
B rus. Redakcija už skelbimų ?
B turinį neatsako. Skelbimų S
E kainos prisiunčiamos gavus ?
E prašymus. ,
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• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 5:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00.

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą 

VVA 5-2017.

Tel. ofiso HE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p.
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK&A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. Ir sekmad. tik susitarus

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 82, IU. Tel. YA 7-5980 

i.. ...... . .....
0000000<XX>0<XK>000<XXXXXXX>0

BODY SHOP
FRANK DAUKŠA

Turiu prityrusių mechanikų. Da^ 
žau, išlyginu ir atlieku automobi
lių motorų pataisymą. Greitai ir 
sąžiningai. Garažas randasi buv. 
automobilių plovykloje Brighton 
Parke —
4714 So. Talman Avė.

Sekančios durys už SInclair 
gazolino stoties 
Tel. 376-2434

<XXKHXX>0<>0<>0<><>000<><X>0<XXXX>

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudė, nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLI8
3208 K VVest 95 Street, 

Chicago <3, Illįnoi- 
Tel. GA 4-8634 1» GR B-4333 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Va].: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PS 8-3229. 
Res. telef. WAlbrook 5-5976

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.- kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marųuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta-______ ________________________

Ofiso PR 6-1795. Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 VVest 51st Street 
Oakley Medical Arts

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPED1NĖS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.; Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 v. ryte ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

 Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. Californla Avė., YA7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 v. vak., trečiad. 
uždaryta, šeštad. 10 y. r. iki 2 p p.

Rez. tel. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 West 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 30 N. Michi
gan avė. Sulte 808, tol. OE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanlca Avė.

FRANK’S T.V. & Radio, Ine.
3240 S. HALSTED STREET

Didelis pasirinkimas įvairiausių 
televizijos, radio, stereo aparatų. 
Pardavimas ir taisymas.

Savininkai J. Bendoraitis ir P. Endzelis
Telefonas: CA 5-7252

—

eurrent dlvidend on investinent bonus
4U% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų Investavimo bonus mokame 414% dividendų kas pusmeti Ir 

dar Išmokame po J4% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS
Valandos: Pirmad., antrad.. Penktad. ir Šeštad. 9 v. r. — 4:30 p, p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

Res. HE 6-1070

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford
Medical BuUding) Tel LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tek; PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 VVest 60th Place 
Tel.: REpublic 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad ir 
penkt. nuo 1—4 p. p., 6-30-8:30
vai. vak. Šeštad. 1-4 vai., trečiad. 
uždaryta.

DDR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 6Srd Streeet 
Kampas 63-čloa ir Californla 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso ir buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų įr šlapumo takų chirurgija 

Tel 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKĖ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BU1LDING

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. -— 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rez. tel. 239-2919.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

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

TEL 687-2020
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 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-

Offiso telef.' CLiffside 4-281)6 
Rezid. telef. IVAlbrook 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 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadienius nuo 2 
v. iki 5 v. v.

rd. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr.. penkt. 1-6, treč. ir Sešt. tik 
susitarus.

TeL ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9
vai., ponkt. 10 v. r. iki 9 v. v.. 
Šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą..

Tel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So: Ppllaskl Rd.
Valandos pagal susitarimą..

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

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

DR. D. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

<7 los ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

Sešt. 1—< p. p.
Trečiadieniais uždaryta. *

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas IIEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: Pullman 5-6706 
Namų: Beveriy 8-3946

Prišm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 So. Damen Avenue 

Valandos: 1-9 p. p., 
išskyrus trečiadieni, 

šeštadieniais 10-5 p. n.

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 lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitarus. 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.
Treč. ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 

EIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 

Šeštadienlas 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir Šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 'South Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6.6659

Rez. 6600 So. Ashland Avenue
Vai. 11 v. ryto iki 2 v. p.p., 6-7 v.v.



De Gaulle pasiūlymai ir

PREZIDENTO JOHNSONO 
ATSAKYMAS

Prancūzijos prezidento gen. 
de Gaulle pripažinimas Kini
jos komunistinio režimo ir už
mojis neutralizuoti pietrytinę 
Aziją visame laisvajame pa
saulyje sukėlė įvairių spekulia
cijų ir net rimto susirūpinimo. 
Net pačioje Prancūzijos visuo
menėje nebuvo visuotinio pri
tarimo de Gaulle žygiams. 
Jungtinėse Amerikos Valstybė 
se ypač labai kritiškai pažiūrė
ta į Prancūzijos pasinešimus 
artėti prie komunistinės Kini
jos ir bandyti neutralizuoti piet 
rytinės Azijos kraštus. Tiek 
vyriausybėje, tiek visuomenė
je tai sukėlė savotišką reakci
ją

Labai laiku ir rimtai atsilie
pė j de Gaulle padarytus žy
gius prezidentas Lyndon John- 
sonas. Praėjusios savaitės pa
baigoje įvykusioje spaudos kon 
ferencijoje prezidentas nedvi
prasmiškai pareiškė atmetęs 
Prancūzijos prezidento de Gaul 
le padarytą Jungtniėms Vals
tybėms pasiūlymą pasekti Pran 
cūziją — pripažinti komunistų 
režimą Kinijoje, neutralizuoti 
pietrytinę Aziją ir tuo būdu 
atstatyti ten pastovią taiką.

*
Prezidentas Johnsonas tei

singai pasakė, kad užmezgimas 
diplomatinių santykių su ko 
munistais Kinijoje neišeitų lais 
vės naudai. Jis taip pat nenu- 
matąs, kad Jungtinių Valsty
bių vyriausybė artimoje ateity
je galėtų sutikti įleisti to reži
mo atstovus į Jungtinių Tau
tų organizaciją, šis prezidento 
nusistatymas yra visai teisin
gas ir tikslus. Jau ir dabar, 
kai Prancūzija užmezga diplo
matinius santykius su Kinijos 
komunistais, į Vakarų pasaulį 
įnešė nerimo ir net sąmyšio. O 
jei ir Jungtinės Valstybės pa
sektų Prancūziją, komunistinis 
frontas labai ir labai sustip
rėtų.

Jungtinės Tautos ir dabar 
turi daug vargo su Sovietų 
Rusija ir jos satelitais. Jų na
riai komunistai daro viską, kad 
tik trukdytų šios organizacijos 
taikos darbams. Be to, nei Ru
sija, nei jos satelitai savo mo
kesčių organizacijai nesumoka,

o joje kalba ir triukšmauja 
daugiau, negu bet kurios kitos 
valstybės. Priimtieji komunis
tinės Kinijos atstovai šį triukš
madarių ir taikos ardytojų bū
rį padidintų. Be to, nėra jokių 
garantijų, kad ir ji užsimokė
tų savo mokesčius, nors tai gal 
ir nėra pats pagrindinis daly
kas. Juk turės ateiti laikas, 
kad visi tie, kurie neužsimokės 
savo mokesčių, turės būti pa
šalinti iš organizacijos.

*
Prezidentas gana aiškiai pa

sisakė prieš de Gaulle pasiūly
mus siekti taikos pietrytinėje 
Azijoje, neutralizuojant tuos 
kraštus ir pripažįstant Kinijos 
komunistinę diktatūrą, kaip do 
minuojančią jėgą. Prezidentas 
mano, kad dabar vedama Jung 
tinių Valstybių vyriausybės po 
litika Pietų Vietname ir visoj 
pietrytinėj Azijoj yra tiksli ir 
daugiausiai galės patarnauti 
tiek tiems kraštams, tiek pa
saulio taikai. De Gaulle pasiū
lymai nieko gero nežada lais
vei.

Prezidentas . teisingai galvo
ja, kad neutralizavimas vien 
tik Pietinio Vietnamo būtų pa
vojingas, jei palikti šiaurės 
Vietnamo būklę tokią, kokia 
ji šiandien yra — komunistinė. 
Pastaroji turėtų laisvas ran
kas daryti agresinius žygius į 
Pietų Vietnamą ir ilgainiui jį 
pasigrobtų savo kontrolėn. A- 
not prezidento, jei kalbėti apie 
neutralizavimą, tai reiktų svar 
styti abiejų Vietnamo dalių — 
Šiaurės ir Pietų — neutraliza
vimo klausimą. Bet ir tai būtų 
gana pavojingas žaidimas, nes 
jau praeitis yra parodžiusi, 
kad tokiais atvejais komunistai 
’aimi, nes jie nesidrovi panau
doti apgaulę, smurtą ir fizinę 
jėgą savo kėslams pasiekti.

Tenka sveikinti prez. John- 
sono sveiką nusistatymą ne
pritarti de Gaulle pavojingai 
politikai pataikauti Kinijos ko
munistų režimui, manant, kad 
jis padės atstatyti taiką piet
rytinėj Azijoj ir kitur. Galima 
daukti visai priešingų rezulta
tų — didesnio sąmyšio tuose 
kraštuose ir galutinio jų pate
kimo į komunistinę vergiją.

Spaudoje ir gyvenime

TRAGIŠKAS DIENAS PRISIMENANT
“Tėviškės Žiburiai” nr. 5 sau

sio 30 d. pradėjo spausdinti Iri- 
kos Našliūnaitės atsiminimus “Lie 
tuva klaikaus siaubo replėse”. 
Autorė, gimusi ir augusi Lietu
voje, buvo ištremta Sibiran, grį
žusi Lietuvon dalyvavo p-irtiza- 
nų sąjūdy, tarnavo Sovietų jstai 
goj, buvo suimta, kankinta kalė
jime. Čia duodame iškarpėlę iš 
jos dienoraščio apie šeimą, kurio
je ji buvo apsigyvenusi 1946 m. 
grįžusi iš rusų belaisvės — iš 
Novosibirsko. Tą šeimą lankė 
partizanai. Tai patyrę okupantai 
atskubėjo su savo kerštu:

‘‘Rytą anksti išėjau į lauką — 
išvedžiau gyvulius. Grįždama at
gal mačiau, kad rusų kareivių bu 
vo pilni keliai; girdėjau vaikų ir 
moterų šauksmą. Sustojau prie 
tvoros, kuri buvo apaugusi krū
mais ir išsigandusi stebėjau, kaip 
į kiemą slinko rusų kariai. Iš tro
bos vilko drabužius, išvedė mo
tiną ir tėvą, kurį mūšį, klaus
dami, kur Juozas. Motina suklu
po, o paskui tėvas. Bet atsaky
mas buvo: nežinome. Paskutinę 
išvedė Stasę; šokdami su pajuo
ka daužė jos veidą, spardė kojas. 
Dukra Aldutė ir Vytukas šaukė:

:— Mamytė, mano mamytė, ne- 
muškite!

Paskiau pastatė Stasę prie sie
nos ir tarė:

— Jei pasakysi, kur brolis, pa
leisime.

Bet Stasė buvo tvirta: aš žino
jau, ji neišduos. Tada atsuko jie 
ginklus į visus tris. Aš nežinojau, 
ką daryti; buvau pusiau negyva. 
Staiga pasigirdo šūviai, ir visi 
krito žemėn, o kareivių juokas 
nuaidėjo pamiškėm Visi trys li
ko gyvi, tik išgąsdinti. Tada su
vertė visus į sunkvežimį ir išve
žė į G.

Mažąją Aldutę ir Vytuką pasi
ėmė giminės, o aš sėdau ant ark- >

lio ir jojau G. link. Aš buvau silp 
na, negalėjau jų gelbėti. Kitus vi 
sus vež|ė į Sibirą, o P. šeimą dar 
tikrino daktaras. Motina buvo be 
sąmonės — paguldė į L. ligoni
nė, taip pat ir tėvą, o Stasę ve
žė į G. kalėjimą. Bet ji ėjo drą
si, be jokios baimės ir sušypse- 
na. G. klebonas žegnojo jūos — 
padėti daugiau jis negalėjo, nors 
jo širdis plūdo kraujuose. Aš 
tuoj sužinojau apie Stasę, jos mo 
tiną ir tėvą; aplankiau motiną, 
kuri troško matyti dar kartą sa
vo mylimą Juozelį.

Ji minė, ir jos kapo aš negalė
jau surasti, nežinojau, kur ją pa
kasė. Po kiek laiko mirė ir tėvas. 
Kai aš aplankiau Stasę, .man bu
vo sunku jai viską pasakyti, kas 
įvyko, bet ji jautė. Ji suriko, bet 
paskiau sakė, kad neužilgo bus 
teismas ir kad gali išvežti.

— Irika, nepamiršk mano Vil
kų! Jei sutiksi Juozelį, sakyk, 
kad aš dar gyva.”

J. Žvilb.

Gen. Khanh, naujasis Vietname 
perversmą {vykdžiusios grupes va
das.

Tautinio solidarumo siekiant

Būdami vieni iš tautinių ma
žumų Amerikoje, dėl savo etni
nių savybių esame suformavę 
savitą, iš dalies uždarą, lietuviš
kų kolonijų arba bendruomenių 
kultūrinį bei visuomeninį gyve
nimą. Turime sukūrę daugybę 
įvairių organizacijų, kurių pa
grindiniai tikslai didžia dalimi 
yra panašūs ir dar galvojame, 
kad negalime į jų rėmus įtilpti, 
jei ką nors nauja sumanome. 
Iš kitos pusės labai dažnai spau 
doje ir organizacijų susirinki
muose nusiskundžiame nepakan 
karnai išvystyta organizacine 
veikla. Tačiau neįstengiame į- 
žiūrėti, kame yra nesėkmės prie 
žastys. Kad kurios nors socia
linės ar etninės grupės veikla 
bei organizaciniai siekimai bū
tų efektyvūs bei našūs, reikia 
to junginio nariuose išugdyti gi
lų solidarumo bei pareigos jaus
mą. Nesant solidarumo, veikla 
negalės būti planinga ir darni. 
Užtenka tik prisiminti žinomą 
pasakėčią apie gulbę, lydį ir vė
žį, kuriems teko traukti veži
mą...

Solidarumas neturi būti su
prastas siaura prasme. Tai ne
reiškia vien LB ar kuriai kitai 
organizacijai reguliarus nario 
mokesčio sumokėjimas. Lietu
vių chartoje sakoma; Tautinis 
solidarumas yra aukščiausioji 
tautinė dorybė. Visi lietuviai y- 
ra lygūs tos pačios tautos vai
kai, tarp savęs broliai... Deja, 
dar tur būt užtruks ilgai, kol 
šis gražus idealas, pagrįstas 
krikščioniškos etikos dėsniais, 
mūsų širdyse išbujos!
Svarbiųjų uždavinių akivaizdoje

Mūsų tautos patirtis rodo, 
kad daugeliu atvejų, kada bu
vo veikiama solidariai, atkakliai 
ir darniai — dažniausia būda
vo laimėta. Tai suprasdami, sve 
timieji tą solidarumą stengėsi 
sudrumsti, pasėdami neapykan
tos vienų kitiems sėklą klasių 
kovos ar kitokia priedanga. To 
poveikyje brolis nukreipė gink
lą prieš brolį. Ėmė lietis bepras
miškai nekaltas kraujas. Karto
josi šventrašty minimo Kaino 
brolžudystės aktas.

Prieš keletą mėnesių iš Lietu
vos atvykęs į Ameriką vienas 
senelis, paklaustas, ar daug ru
sai nužudė lietuvių partizanų, at 
sakė: “Ne rusai lietuvius žudė, 
bet brolis lietuvis žudė savo bro
lį — vienas jų buvo istribitelis, 
antrasis — partizanas”. Tai bu
vo baisi mūsų tautos tragedija. 
Ar ne laikas pasimokyti iš pra
eities klaidų.

Šiandien gyvendami Ameriko
je, turime daugelį svarbių užda
vinių. Būtų mūsų nelaimė, jei 
organizuotos lietuviškos visuo
menės veikla ribotųsi vien tra
faretiniu susirinkimų lankymu, 
išgėrimu bendrai kavutės ar, 
pagaliau, ir dolerinės aukos pas 
kyrimu kuriam nors tikslui. Tuo 
dar nebūtų pateisinta organiza

IGNAS MEDŽIUKAS

cinės veiklos prasmė. Atrodo, 
jau artėja laikas, kada tvirtu 
vieningu balsu turėtum pasisa
kyti, kas esame ir ko siekiame. 
Lietuvių kilmės žmonių Ameri
koje, prof. K. Pakšto apskai
čiavimu, yra apie 600 tūkstan
čių. Kiti šį skaičių padidina iki 
apvalaus milijono. Jei mumyse 
būtų glaudus sutarimas, galė
tumėm daug svarbių užsimojimų 
nuveikti. Nuo mūsų tautinio so
lidarumo išugdymo priklausys 
ir mūsų svoris šiame krašte. Tu 
riu galvoj lietuvių aktyvų įsi
jungimą į šio krašto politinę vei
klą, jau nebe pasyvioj rolėj, ati
duodant balsus už tuos, kurie 
žada, mažai tesėdami. Turime 
patys laužtis į renkamas vie
tas, pradedant žemesnėmis ad
ministracijos ir teismo vietomis, 
taip pat miestų tarybomis ir to
liau siekti valstybių įstatymda- 
vystės organų (assembly) iki 
pat kongreso Washingtone.

Kur lietuviai gyvena kompak
tiškai ir veikė vieningai jau yra 
buvę ir sėkmingų bandymų. Tu
rėjome patirti ir nesėkmės, kai 
nepakankamai susiorganizavę ir 
nesuskubę pasiruošti mėginom 
išrinkti lietuvį į kongresininkus. 
Ateity iškilusiuose panašiuose 
mėginimuose, kur yra liečiama 
mūsų tautos garbė ar gyvybinis 
reikalas, brolau lietuvi, turi pa
galvoti, kad pirmoje eilėje tu 
esi lietuvis, o antroj jau demo
kratas ar respublikonas. To rei
kalauja iš tavęs tautinis soli
darumas, besąlyginiai įpareigo- 
jąs eiti savosios tautos keliais.

Aktyvus įsijungimas į šio kra 
što politinį gyvenimą yra būti
nas, jei nenorime likti tik trąša, 
kad kiti tarptų ir iškiltų į va
dovaujamas vietas. Jei šiam rei
kalui skirtume tiek laiko ir ener

gijos, kiek kitokiems mažareikš
miams politikavimams bei veiki
mui, jau toli būtų šioje srityje 
pažengta. Žinoma, čia reikalin
gas veržlumas, kurio daugeliui 
mūsiškių netrūksta. Gaila, kad 
dažnai kietai varžomasi ne te
nai, kur iš tikrųjų reikalinga. 
Man rodos, kad šiuo metu turi
me dar labai mažai žmonių žy
miau pasireiškusių amerikiečių 
politinėse partijose. Kažin ar 
yra toliau pažengusių už Leo
nardą Valiuką, pasiekusį Coun- 
ty Republican Assembly chair- 
man postą. Tik vienas minusas, 
kad jis gyvena negausioj ir dar 
labiau išsisklaidžiusioj Los An
geles kolonijoj, kurioje nėra ki
tų palankių sąlygų prasiveržti 
į valdžios vietas. Kaip besvars- 
tysim, visuomet nesugriauna
mas argumentas lieka už akty
vų mūsų įsijungimą į šio kraš
to politinį gyvenimą, šiuo keliu 
pirmoje eilėje turėtų pasukti 
jaunieji lietuviai, jau išėję moks 
lūs Amerikos kolegijose.

Kliūtys kelyje į solidarumą
Kelias į solidarumą nėra nei 

trumpas, nei lengvas su dauge
liu matomų ir paslėptų kliūčių. 
Mūsų visuomenė yra pasiskirs
čiusi į daugelį srovinių ir kito
kiais pagrindais grupių, kurių 
veikėjai dažnai vieni į kitus šnai 
ruoja. Labai dažnai ir tose pa
čiose organizacijose vyksta pa- 
sipešiojimai tarp paskirų narių 
ar jų susigrupavimų.

Vienas veiklus dvasiškis, ste
bėdamas mūsų nesibaigiančias 
lietuviškų kolonijų gyvenimo in
trigas, pasakė, jog yra mūsų 
tarpe žmonių, kuriuos tartum 
koks kirminas graužia ir jie ne
gali nurimti nesufabrikavę ko- 

(Nukelta į 4 psl.)

Buv. prez. Kennedy žmoni keliasi į savo naujus namus Washingtone, 
kuriuos ji įsigijo už 175,000 dol. Tarp nešamų knygų yra ir prez. 
Kennedy knyga The Strategy of Peace.

VYTAUTAS VOLERTAS

GYVENIMAS YRA DAILUS
ROMANAS

Prekybininkas jautė, kokią šunystę planavo ve
žimėlis, progos žvalgydamasis, už tai jam ištuštėti ne
leido. Jis štai tą žinojo iki smulkmenų: mokyklos 
vaikams parduos keturis tuzinus riestainių; du ar 
tris nupirks praeiviai; vieną sėklų maišelį nusineš 
valkata, išsikoliojęs iki uždusimo. Bet du tuzinus rei
kės išversti šiukšlių dėžėn, namo parvažiavus. Kas
dien ir kasdien, nes vežimėlis ištuštėti neturi.

Buvo jau popietis, sėklų pirkimo laikas. Valka
ta drožė:

— Didžiai gerbiamasis! Mūsų pokalbis užbaig
tas! Užbaigtas, sakau, ir ginčytis daugiau neverta. 
Įkyrėjo ši istorija, užtenka jos! — Senis kėsčiojo 
priešais prekybininką, kuris net nesirengė išsižioti. 
Ir kam? Nesvarbu, ką sakytų, rytdieną valkata tą 
patį pamokslautų. Ir sėklas pirktų. Tačiau už kolio- 
jimą atsilyginti reikia. Ir atsilygina prekybininkas: 
sėklą maišelyje kasdien ir kasdien nežymiai mažina.

Valkata turėjo du priešus, kurių nekentė visais 
sąnariais. Tai saliūnininko ir šio italo. Pirmasis jam 
pačiam neišvengiamas. Antrojo reikėjo paukščiams. 
Skirtumas tačiau buvo buvo tarp jų. Italą galėjo iki

Kainos kyla, o rublis rieda 
pakalnėn

Kalba laisvę pasiekusieji
SIMAS MIGLI

Vos tik treji metai tepraėjo, 
kai sovietijoje ir jos priespau
dą nešančioje Lietuvoje įvyko 
pinigų keitimas. Ligi tol veiku
sius pinigus keičiant į naują 
valiutą, keitimas buvo vykdo
mas santykiu dešimt lygu vie
nam. Keitėjai už dešimtį senųjų 
rublių gavo 1 naująjį rublį. A- 
titinkamai buvo pertvarkytos 
kainos ir atlyginimai. Pavyz
džiui dirbantysis, per mėnesį už 
dirbęs 600 senųjų rublių, nau
jųjų gavo 60.

Dabartinis rublis įvestas nuo 
1961 metų pradžios. Tada spau
doje buvo tikinama, kad tai bū
siąs tvirčiausias pinigas pasau
lyje. Tik pažiūrėkite: 90 nau
jųjų kapeikų yra lygios vienam 
amerikiniam doleriui!

Tačiau greit pasirodė, kad pro 
pagandinę reklama neturėjo jo
kio sandėrio su tikrove. Nauja
sis sovietinis rublis, vos spėjus 
jį paleisti apyvarton, tuojau pat 
pradėjo riedėti pakalnėn. O ta
tai įvyko dėl to, kad buvo ke
liamos įvairių reikmenų kainos, 
ypač maisto produktų.

Chruščiovas sugriauna propa
gandinius teiginius. Įvedus nau
jąjį rublį, pavergtosios Lietuvos 
prekybos ministeris iš Krem
liaus malonės, A. Mikutis, skel
bė, jog už sviesto kilogramą te
reikės mokėti po 2 rublius ir 80 
kapeikų. Taip buvo tikinta 1961 
sausio mėnesį.

O 1962 metų birželio 1 d. Ni
kitos Chruščiovo direktyvomis 
sviestas mažesnėje prekyboje 
buvo pabrangintas 25%, įvairūs 
mėsos gaminiai nuo 30 ligi 35 
procentų!

Tad tepraėjus pusantrų metų 
nuo naujojo rublio įvedimo, pa
čių svarbiausių maisto produk
tų kainos buvo pakeltos maž
daug vienu trečdaliu. Po tų kai
nų pakėlimo kurį laiką sviesto 
kilogramas valstybinėje ir koo
peratinėje prekyboje kainavo 3 
rb. 50 kapeikų. Gi 1963 metų 
pabaigoje pirkėjui jau teko už 
sviesto kilogramą mokėti 75 ka
peikomis brangiau. Vidutinį at
lyginimą (apie 60 rb) gaunan
čiam darbininkui tasai kainos 
pakėlimas yra tolygus papildo
mo darbo dviem valandom, kad 
galėtų apmokėti sviesto kilogra 
mui pakeltą kainą. O iš viso 
vidutinį atlyginimą gaunančiam 
darbininkui tenka dirbti ištisą 
dvyliką valandų, kad už gautą 
atlyginimą pajėgtų nupirkti vie
ną kilogramą sviesto. Kai tuo 
tarpu žemuosius atlyginimus 
gaunantieji darbo žmonės, kaip 
slaugės, sargai, laiškanešiai pro
vincijoje, tepajėgia nusipirkti ki 
logramą sviesto už pustrečios 
darbo dienos atlyginimą (šių ka
tegorijų dirbančiųjų mėnesiniai 
atlyginimai svyruoja tarp 30 ir 
35 rublių).

Kalbos apie naujas padidintas 
kainas. 1963 pabaigoje jau buvo 
kalbama apie sviesto ir kitų mai

NAS, Vokietija 
sto produktų numatomas padi
dintas kainas. Valstybinėje ir 
kooperatinėje prekyboje dirban 
čiųjų teigimais, sviesto kilogra
mas gali atsieiti apie 4 rublius 
ir net daugiau.

Tylieji kainų pakėlimai. Kaip 
jau minėta, sviesto ir mėsos ga
minių kainos mažmeninėje pre
kyboje buvo paskelbtos maskvi- 
nėmis direktyvomis 1962 birže
lio pradžioje.

Tačiau kilo kainos ir kitų kas
dieninio vartojimo reikmenų, 
nors apie jų padidinimus ir ne
buvo viešų pranešimų. Štai, pa
vyzdžiui, įvedus naująjį rublį, 
smulkaus cukraus kilogramui 
buvo nustatyta 82 kapeikų kai
na. O 1963 metų pabaigoje cuk
raus kilogramas Lietuvos maž
meninėje prekyboje jau atsiėjo 
87 kapeikas! Vidutinį atlygini
mą gaunančiam darbininkui ten 
ka dirbti tris valandas, kad už 
gautą atlyginimą įstengtų nusi
pirkti kilogramą cukraus.

Nesėkminga kova su turgais. 
Pavergtosios Lietuvos spaudoje 
nuolat pasitaiko puolimų turgų 
adresu. Vakarus pasiekusių tei
gimais, kova prieš turgus veda
ma ne tik Vilniuje ir Kaune, bet 
taip pat ir provincijoje. Ypač 
nepasitenkinimą turgais kelia 
jų sugebėjimas svarbiausius 
maisto gaminius parduoti žemes 
nėmis kainomis, negu tie gami
niai atsieina viešojoje prekybo
je. Štai, pavyzdžiui, sviesto ki
logramo kainai viešoje prekybo
je esant 3 rb 55 kapeikoms, tur
guje dažniausiai kilogramas svie 
sto atsieina 3 rublius. Tik tais 
atvejais, kai valstybinėje ir ko
operatinėje prekyboje šio gami
nio iš viso negalima gauti, tur
guje už kilogramą sviesto jau 
tenka mokėti apie 3 rb 40 k.

Įvairios daržovės turguose 
veik visada parduodamos žemes 
nėmis kainomis, negu viešoje 
prekyboje.

Diktatūros taikintojams ta
tai kelia pasipiktinimą. Juk tur 
guose esant žemesnėms kainoms 
negu viešoje prekyboje, turgi
ninkų kaltinimai spekuliacija da 
rosi neįtikinami. Be to, turgai 
iškelia vertingumą privačios ini 
ciatyvos. Tuo pačiu, kad ir ne
tiesiogiai, nurodomas vadinamo 
sios valstybinės bei kooperati
nės prekybos vykdomas dirban
čiųjų apiplėšimas. Juk ji aukš
tesnėmis kainomis parduoda 
tuos pačius gaminius, negu kad 
privati prekyba!

Šiuo požiūriu ir Chruščiovas 
apsiriko. 1962 metų vasarą pa
diktuodamas padidintas kalnas 
mėsos ir pieno produktams, 
Kremliaus diktatorius teigė, jog 
tuo būdu bus išmuštas ginklas 
spekuliantams. Pasirodo, kad 
Kremliaus bosas smarkiai apsi
riko. Turguose svarbieji maisto 
gaminiai ir toliau parduodami 
žemesnėmis kainomis už valsty
binės prekybos kainas.

valios kolioti, o saliūne prieš šeimininką lūpas už
čiauptas laikė.

— Suprantu žydus, — svarstydavo valkata. — 
Jiems bibliotekos liepia, šventi jų raštai reikalauja 
sukti. Šia kryptimi įsitikėję, gyvena iš apgaudinėji
mo. Tačiau tikras žmogus, ne žydas, negali plėšti.

Valkata dažnai laužydavo galvą nesumodamas, 
kaip aniems dviem atsikeršyti. Ne jėga ar skriauda. 
Būtų neatleistina nuskriausti. Tik žodžiu norėjosi 
įgelti, kad ir jis bent kartą ant valkatos užpyktų. O 
ypač italas. Saliūnininkas skriaudė jį, italas — 
paukščius. Paukštį skriausti — pikčiausia už viską.

— Kerėpla, kaip ana moteris, — galvojo senis, 
skaičiuodamas apie jį susirinkusius paukščius, mai
šelį užmačiusius. — Oda lyg čigono. Brolienė tokia 
pati buvo. Smaluotais plaukais, visa pajuodusi, lyg 
kaminą būtų krėtus.

Atsisėdo, ją prisiminęs. Tos moters vaizdas atim
davo kojas. Širdin tarsi kaltės pajautimas durdavo.

Kokia čia kaltė? Parsivedė namo, griovy užtikęs. 
Tik dėl to, kad gero velijo. Ar nešeria paukščių, ar 
nesirieja dėl jų su italu? O ten buvo gyvas žmogus. 
Vargdienis, kaip jis ir brolis. Nepiršo merginos, pa
ti mokėjo prisiglaustyti, nors nežinojo, kaip susi
kalbėti. Moterys akimis mintis atidengia, ir suktai 
baigiasi šie pašnekesiai. Daugiausia laukan veržiasi 
tos, kurias giliausiai reikėtų nuslėpti, žodžių kalba 
nepavojinga. Tik pasiklausyk užtektinai, ką nepa
žįstamas šneka, ir pažinsi jį.

Brolis nelaimę pats atsišaukė. Susipainiojo iš

girdęs, kad buvusi mergina apvylė. Paskydo, išsi
leido, proto nustojo. Lyg pienburniu virto. Verkiantį 
ne kartą užtiko, tai kas žino, kas dėdavos, jam vie
nam likus? Guodė, kiek išmanė, ramino. Matyt, karš
tis dar nebuvo atslūgęs, kai ši pasipynė. Šokosi ji 
ant ligonio, nespėjusio atsigriebti nuo ankstesnės 
nelaimės, užgožė smegenis, apsėdo. Ir tada žuvo vai
kinas.

Prekybininko valkata ir dėl to nekenčia, kad jis 
veido spalva panašus į brolienę. Taigi, du vienodi da
lykai: spalva ir suktumas. Kaip nors suniekinti jį, 
sugėdinti, — tada gyvenimas palengvėtų. Ne tiek 
palengvėtų, kiek užsipildytų. Per ilgą amžių senis 
daug sužinojo, atrišo visas jį kankinančias paslap
tis ir lyg pavargo. Bet šio reikalo neinasi per ilgus 
metus sutvarkyti. Atsiims kada, neabejoja, tačiau ne
kantrumas smaugia, neatliktas darbas akis bado.

Paukščiai jau spėjo viską nuo žemės surinkti, o 
mėlynas karvelis, pats didžiausias, taršė visą maiše
lį. Po suoliuku jį valkata buvo pakišęs, kai, minčių 
apsuptas, sėdosi atsikvėpti, ir nematė, kas vyksta. 
Bet iš netyčių atbėgo Joana. Paukštį nuvijusi, atėmė 
grobį ir grąžino seniui.

— Visi į gudrybes metasi, — stebėjosi valka
ta. — Jau tokią kilmę gyviems sutvėrimams Dievas 
davė. Už tai pasakyk, mergaite: kaip ant paukščio 
gali pykti, jei žmogus ne geriau elgiasi? Na, tasai 
prie vežimėlio...

£Bu duglaiĮ
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TAUTINIO SOLIDARUMO SIEKIANT

CLASSIFIED GUIDE REAL E S T A T E
NAMAI IR ŽEMĖ PARDAVIMUI

(Atkelta iš 3 psl.).
kio nors prasimanymo prieš 
tuos, kurie dėl kurių nors prie
žasčių jiems nepatinka arba 
skersai kelio pasimaišo. Štai ki
tas negali pakęsti vieno ar kito 
visuomenės veikėjo, kai išgirsta 
jį viešai kalbant arba jo paveiks 
lą laikrašty pamato. Dar kitas 
iš pavydo ima šmeižti ar nusta
tyti kitus prieš labiau iškilų pa
sižymėjusį savo veikla organiza
cijos darbuotoją. Yra ir tokių, 
kurie mano, jog tik jie vieni yra 
tinkami užimti vadovaujamas 
vietas, o į antraeiles nesutiks 
įeiti, nes galvoja esą iškilę žy
miai aukščiau iš pilkos eilinių 
masės. Organizacijai didelė rizi
ka, jei toks žmogus patenka į 
vadovaujamą vietą, nes užuot 
gero gali jai daug žalos pada
ryti. Dar blogiau, jei tokios rū
šies žmonės įsiskverbia į jauni
mo organizacijų vadovaujamas 
vietas, nes dėl perdėto savim 
pasitikėjimo, netikslios taktikos 
ir neatsargios, o kartais net pik 
tos kritikos ar neobjektyvaus 
traktavimo jo žinioje esančių 
jaunuolių, kai kuriuos jų gali ne 
tik atstumti nuo tos organizaci
jos, bet ir lietuvybės.

Apgailėtinas reiškinys, kai į- 
vairių tokių nedarnumų bei ne
sutarimų poveikyje vienoj nedi
delėj lietuvių kolonijoj neįsten
giama susitarti dėl vienų kultū
rinių namų ir štai išdygsta dve
ji, tačiau nė vienais jų negalima 
pasididžiuoti. Net kitataučiams 
nepatogu parodyti — kokie nu- 
susę esame! Atrodo, lyg išgy
ventum seniai istorinėn praeitin 
nugrimzdusios jungtinės Lietu
vos - Lenkijos valstybės konfe
deracijų netvarkos bei nesuta
rimo gadyne....

Esant visuomenės diferencia
cijai, išugdomas atkaklus užsis
pyrimas, nenorint eiti į bet ko
kius kompromisus, nors jie ir 
būtų teisingiausias kelias į tau
tinius uždavinius. Moralisto Jou- 
bert žodžiais, žmonės, kurie už
sispyrusiai laikosi savo nuomo
nės, myli save labiau, negu tie
są. Gi savimeilis niekad nesiau- 
kos kad ir dėl kilniausių tautos 
ar žmonijos idealų. Nenuostabu 
tad, kad dėl tų priežasčių ir 
gražiausi organizatorių užsimo
jimai niekais pavirsta. Kai skai 
tome spaudoje, kad kai kurios 
didelės lietuvių kolonijos nepa
jėgia sutraukti viešoms eise
noms bei paradams didesnio 
žmonių skaičiaus arba kai į svar 
bius minėjimus atsilanko negau 
sus būrelis žmonių, tiesiog kok
tu darosi, kokiems didesniems 
užsimojimams mes galėtumėm 
ryžtis, apie kuriuos susirinki
muose dažnas taip mėgsta karš 
tai deklamuoti.

Ką turime daryti?
Kas gi darytina? Nedelsiant 

reikia ieškoti išeičių. Gyvenda
mi Lietuvoje, turėjom progos 
stebėti vieną iš tautinių mažu
mų — žydus, kurie savo tarpe 
kartais gerokai pasiginčydavo. 
Bet jei kas mėgindavo kurį iš 
jų skriausti, visi kaip bitės pul
davo ginti skriaudžiamąjį. Iš to 
kilęs priežodis: žydo neužka
bink. Jie ir šiame krašte paro
do didelį solidarumą, kai liečia
mas bet kuris svarbesnis jiems 
rūpimas reikalas. Airiai, atvykę 
į šį kraštą tokie pat vargšai, 
kaip ir mūsų emigrantai, pla
čiai pasklidę Amerikoj, jau spė
jo įsistiprinti ne tik politiniam 
bei ekonominiam gyvenime, bet 
ir bažnytinėj hierarchijoj. Jie 
didžiuojasi savo kilme, kad ir 
aukščiausią postą turėdami šio 
krašto valdžioje. (Kadaise spau 
doje plačiai buvo rašoma apie 
tragiškai žuvusio prezidento ap
silankymą Airijoj). Airis savo 
kilmės žmOgų visuomet ypatin
gai vertina ir stengiasi jam pa
dėti. Ar tai negalėtų mus pri
versti susidūmoti, apsisvarsty- 
ti, kad lietuvis turi laikyti lie
tuvį savo mylimu broliu.

Kelių į solidarumą ieškant, 
katalikiškose organizacijose di
delis vaidmuo tenka tų organi

zacijų dvasios vadams. Apskri
tai kunigams dėkinga tema kal
bėti solidarumo klausimu iš sa
kyklos, surišant jį su dekalogu 
ir didžiosiomis nuodėmėmis. Ei
liniai organizacijų nariai turi pa 
just atsakomybę rinkdami į va
dovaujamas vietas žmones tole- 
rantus, mokančius pagerbti ki
tų nuomonę. Jie, būdami vado
vaujančiose pozicijose, dės pas
tangas pasireiškiančius šiurkš
tumus sklandžiai išspręsti. Tarp 
organizacinių sambūrių uždavi
nys — stebėti, kad bendradar
biavimo dvasia tarp organiza
cinių vienetų klestėtų. Periodinė 
spauda irgi galėtų duoti savo 
įnašą, švelnindama susikivirči
jusių santykius, prisilaikant prin 
cipo, jog ginčas spaudoje kelti
nas dėl faktų iškraipymo ar 
minčių netikslumo, neleidžiant 
nepriderančiais žodžiais įžeidinė 
ti asmenį, norint jį suniekinti, 
kai neturima tam kitų argumen 
tų.

Pagaliau, kiekvienas iš mūsų, 
gyvenąs nesavame krašte, turim 
nuoširdžiai pasvarstyti, kad e- 
same tartum meteoro molekulės 
savosios tautos nepertraukia- 
moj grandinėj. Kas mes bebū
tume, kuo besididžiuotume, mū
sų asmeniškos didybės manifes
tacija baigsis su žemiškojo gy
venimo pabaiga, nežiūrint kur 
mūsų palaikai atsiguls amžinam 
poilsiui — didingam mauzolėjuj 
ar smėlio kalnely, atžymėti mar- 
moro paminklu ar tik paprastu 
mediniu kryželiu. Tautos gyvy
bė reiškiasi šimtais ir tūkstan
čiais metų. Pagalvokime, ar gi 
būtų persunki auka subordinuo
ti asmeniškuosius interesus sa
vosios tautos labui. Tikrai, tai 
ne bus per sunku, jei kelrodžiu 
turėsim niekad savo aktualumo 
nenustojančius dešimtį Dievo į- 
sakymų ir, kilus abejonėms, šia
me reikale naudosimės jų neiš
kreipta interpretacija.

SPROGIMAS LIGONINĖJE
Vienoje iš pačių didžiausių 

pasaulio ligoninių—Cook Coun- 
ty Hosp. — šeštadienį įvyko 
sprogimas jėgainės ir buvo su
stojusi elektros srovė. Miesto 
vadovybė pasiskubino pu savo 
pagalbinėmis priemonėmis. Prie 
to dirbo ir lietuvis elektrotech
nikas Jonas Vaišvilas. Iš greito
sios pagalbos skyriaus net 28 
pacientai iš Cook Apsk. ligoni
nės buvo perkelti į Šv. Luko li
goninę.

LAIVŲ MODELIŲ PARODA

Mokslo ir Pramonės muziejus 
Chicagoje vasario 5 d. atidaro 
rinkinį tiksliai padarytų įvai
riausių laivų modelių. Kai kurie 
jų pavaizduos laivus, kurie drį
so leistis kelionėn į okeaną 
prieš 5000 metų.

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS 
Vidaus ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS BIKINIS

Tel. 735-7338.
3613 W. ««th PI., Chicago, IU.

TAISAU
TV — RADIO IR ELEKTRONIKOS 

INSTRUMENTUS.

P. RUDENAS
4448 South VVestern Avenue 

Telefonai: 847-482# ir YA 7-1028

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims 
"Geresni Ir pigesnė alyva”

Tel. HEmloclc 4-6264
PETER STIRBIS
•741 So. Maplevood Avė.

Chicago 29, HL

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl informacijų kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road, Chicago, III., VIrginia 7-7747

toOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,

Jeigu jums reikia
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 

kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
1545 W. 63rd St, Chicago 29, 111 

Tel. LUdlow 5-9500
KXK>O<><>OO<><XX><XX>O<>O<>CM>O<><><>r
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo S:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 

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

7159 So. Maplevvood Avė.
Chicago 29, m.
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M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Ir apdraustas perkraustymag 

WA 5-9209 Chicago, 111

VVESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
4318 S. Westem, Chicago 9, Iii. 
Sav. ST. ŠČERBA LA 3-1790

LIETUVIŲ PREKYBOJE T E R R A 
3237 West 63rd St., Chicago 29, III., tel. 434-4660 
Gintaras, puošmena ir brangenybės, lietuviškos knygos ir muzi
kos plokštelės, kristalas, stalo sidabras, japonų ir bavarų por- 
celano servyzai, meniškieji odos dirbiniai ir d. kt.

I DP I 11T TV AND RADIO SERVICE I ■ I.V. gav. DAN LIUTIKAS
Ekspertai Visų Gamybų. GREITAS patarnavimas j NAMUS ar 

DIRBTUVĖJE. Garantuotos dalys ir darbas.

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL. PIIONE: 471-2446

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos.

AND LOAN ASSOCIATION 
B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

1
sąskaitas

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

VAI Akinnc. PIRM. Ir KETV............................. t v. r. iki 8 d. P.
VMLARUUOa ANTRAD. Ir PENKT........................ » v. r. iki 5 v. p.

SEŠTAD. » v. r iki 12 v. d Trečtad uždaryta

MISCELLANEOUS 
Įvairūs

HTa v 1 s B1 cONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI E

£501 West 69th Street 
HE 4-7482 436-5151

LEO’S SINCLaIr service
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-ups ir Motorų Remontas 

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

SIUVIMO MAŠINOS 
(šveicariškos, vokiškos, Itališkos, ja
poniškos Slnger Ir kitos) Taisome, 
parduodame ir nuomuojame prieina
momis kainomis ir sąlygomis.

Darbas greitas ir sąžiningas. Turi
me dalis, pritaikome pagal skoni ka
binetus. Aptarnaujame Chicagoje Ir 
priemiesčiuose.

ARVYDAS M. DIKINIS 
5654 S. Hermitage, Chicago, Iii.

Telef. — 737-5886
Wholesale and Retail 

OONSOMDATED 
MFRCHANDISING CORP.

580 W. Harrison Street 
CHICAGO 7. ILL.

Tel. HArrlson 7-5223-4

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna audrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

Į

CONTRACTORS

STANKUS Š
CONŠTRUCTION 00. į 

a 
Atlieka planavimo ir staty- ; 
bos darbus, gydytojų ofisų ! 
gyvenamųjų ir prekybos pa- • 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- S 
rime virš 300 įvairių stan- : 
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: j
PRospect 8-2013 

7203 S. Western Avė.
Chicago, Illinois. 60636
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A. ABALL ROOFING 
įkurta prieš 50 melų 

STOGU DENGIMAS IR RINOS

Heating Contractor 
(rengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr condltlonlng ( 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbaa atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Westorn, Chicago t, III.

Mes taisom, dažom rinas, nuteka
muosius vamzdžius ir ištepant smala 
vidų ilgesniam naudojimui; naujos 
rinos įtaisomos iš nerūdijančio me
talo, kurio nereikia dažyti. Plokščių 
ir iškeltų stogų taisymas, perdažy- 
mas, smalinimas ar naujai uždengi
mas. Kaminai ir “sm-okestack” per
taisomi—”tuckpointed” Mes atliekam 
lauko dažymo, mūro užtaisymo— 
tuckpointing ir cemento darbus.

Pilnai apsidraudę. Darbas garan
tuotas. Nemokamas įkainavimas. Ati> 
dara visą laiką.
Skambinkite LA 1-0047 — RO 2-8778
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HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius Ir oro 
VČBlntUVUB.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI, 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozą® Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ 
BUTAS 

4343 So. California Avenue

PARDAVIMUI

Parduodami miegamojo baldai, 4 
metų senumo. 8009 Lavergne 
Avenue, Oak Lawn. GA 4-9591.
itlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiillIlIlIlIlIllIlII 

GARBAGE DRUMS 
VVITH COVERS & IIANDI.ES 

30 & 50 gal. Free delivery
5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 • 434-1113
IIIIHIIIIUIIIIHIIIIIIIIl’UIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII 
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Apsimoka skelbtis “DRAUGE” 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai 
nos visiems prieinamos.
'iiimimiimmimimiimmiiiiiiitiiiiiiiii

SALES o MORTGAGES b MANAGEMENT

S-A-T-H-S ZR,HU5-I-.T"5r
4936 West 15th Street Cicero 50, illinois Office: OL 6-2233

1. Kepykla (bakery) su visais įren
gimais, 2 mūriniai namai ir tuščias 
sklypas. 37,000 dol.
3. Taverna, likeidų krautuvė Ir 2 
aukštų mūrinis namas. 7,000 dol. 
bruto pajamų į mėnesį. Kaina nuže
minta iki 29,000 dol.
4. 3 aukštų mūrinis. 20 butų ir gro
žio salionas, 28,590 dol. pajamų į 
metus. Savininkas išeina j pensiją. 
Puikus investavimas.
5. 5 butų medinis. 240 dol. pajamų J

2 aukštų mūr. 2 gražūs butai (4 ir 
3 mieg.), puikios virtuvčs ir vonios. 
Karšto vandens šild., M. p. Parduo
damas su dideliu nuostoliu.

Modernus ir gražus, tik kelių me
tų apartmentinis M. p. Pirkslte už 
mažiau 8 kart metiniu pajamų.

1)4 aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. Nau
jas karšto vand. šild. gazu. Tik 
323,500.

3-jų butų med. Platus sklypas. 
Graži vieta M. p. Visas išnuomuotas 
už daugiau 3300 m8n. Tik 321.760.

3-jų didelių mieg. mūr. Kilimai, 
platus sklypas, garažas. M. P. Už 
316,000.
. 18 butų, 2-jų aukštų apartmentinis. 
Daugiau kaip 319,000 metinių paja
mų. M. p.

<1 kamb. liuksus apynauja mūro re
zidencija. Gražus židinys, 1 )4 vonios, 
centralinis vėsinimas. Gražiai Įreng
tas rūsys, platus sklypas, daug prie
dų. M. p. Tik 333,000.

Liuksus 1 % aukšto — 5 % Ir 4 H 
kamb. Tik kelių metų mūrinis. Gra
žiai Įrengtas poilsiui rūsys. 2 autom, 
mūr. garažas. M. p. Teiraukitės.

2 po 5)4 kamb. 10 m. mūrinis. 2 
atskiri šildymai, apsaugotas nuo pot
vynio rūsys, alumin. langai, 30 p. 
sklypas, 2 auto, garažas. M. p. prie 
parko. Tik 339,000.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321
Mūr. 3 butai: 2 po 6 — 4 mieg., 

ir 4 kmb. skiepe, naujas centr. šil
dymas, garažas, 30 p. sklypas, alu- 

| min. langai, naujas stogas, tvirtas 
: mūras, vienas butas naujai dekoruo- 
I tas ir ištuštintas naujam savininkui, 
geriausi Brighton Parko vieta; gali
ma garftal $22,000 paskolos, geras 
pirkinys, reikia skubiai parduoti. 
Dėmesio!
Mūr. 2 butai po 4 kmb. 23 ir Chri- 

stiana apyl., mažas Įmokėjlmas, ge
ras investavimas.

ŠIMAITIS REALTY &. INSURANCE
2737 West 43rd Street Tel. CL 4-2390

Liuksus 2 butu niūras. Naujas ga— 
zu šildymas. Karpetai. Garažas. 
$32,900.

Keturi butai, atskiri šildymai.
$2,500 nuomos. Kaina $1'3,600..

Vertingas 4 kamb. mūras. Air- 
cond. Platus sklypas, šalia garažas. 
$1 8,900.

Tik dėl ligos už $22,900 2-jų butų 
mūras. 5 ir 6 kamb. butai.

Arti Nabisco 6 kamb. mūras. Iš
kelti vamzdžiai. Garažas. $19,600.

Laisva (> kamb. rezidencija. Platus 
lotas prieš parką. Garažas. $21,900.

Apleistas medinis — 3 butai atski
ri šildymai. Mažai įmokėti. Gera vie
ta. $9,300.

Ypatingas biznis. 15 m. mūras. 
Erdvios patalpos ir 4 kamb. butas. 
63 ir Pulaski. $3,000 nuoma. Kaina 
$26,500.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th Street, RE 7-7200 ar RE 7-8534

5 kamb. apynaujis mūr. prie 68 ir 
Ilamlin. Tik $17,500.

Mūr. 2x5 prie 63 ir Talman. Ga
ražas, platus lotas. $27,500.

Mūr. 2x5 priešais M. p. bažnyčią, 
3 mieg. $28,900.

Med. 2x4. B. pk. Garažas, švarus. 
$14,800.

Mūr. 5 butų. Naujas šildymas, pui
kiai prižlūrčtas. $41,900.

A. KAIRYS REAL ESTATE 
2501 W, 69th Street, Tel. HE 6-5151

TIK $13,500
Už 2-jų butų medinį Marąuette 

Pke. Arti mokyklos ir bužu., centr. 
šildymas, garažas.

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS ’ 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRAUDA 
• NOTARUATAS 

LEONAS REAL ESTATE 
2735 W. 71gt St. WAlbrook 5-6015

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOM TAX

Apdraudų Agentūra
Patarnauja Tisais draudimo reikalai*

BELL REALTY
1. BACEVI6IUB

6455 S. Kedzie Avė.. PR 8-2239

Marųuette Parke med. 4 kamb.,
30 p. sklypas. $10,900.

Mūr. 7 kamb. rzidncieja, 18 m. 
senumo. Garažas. Tik $15,900.

Marų. P-ke mūr. 4 butai, centrai, 
šildymas. Garažas. Geros pajamos. 
Pigus. $35,500.

VAINA REALTY
2617 W. 71st St RE 7-9515

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME.

BOOKKEEPING. NOTARUATAS.
CAR LICENSES. INCOME TAX

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

mėnesį. Mokesčiai tik 115 dol. Pilna 
kaina 26,500 dol.
6. 3 butų mūrinis. 4—5—2^. 2 
mašinų garažas, švarūs tvarkingi bu
tai. 24,500 dol.
7. 5 butų mūrinis namas ir tuščias 
sklypas. Gazo šilima. švarus, tvar
kingas gerai prižiūrėtas namas. 
42,500 dol.

9. 2 butų mūrinis, 6 ir 7 kamb. 2 
karšto vandens boileriai. Pensininkas 
parduoda tik už 25,500 dol.

Ant dvigubo sklypo. Octagon fron
tas, 4 po 5 kamb. ir rūsys. 4 auto 
garažas. Arti 36,000 metinių paja
mų. Geras pirkinys.

5)4 kamb., tik kelių metų mūrinis. 
Karšto vand. šildymas gazu. Gražus 
židinys, alumin. langai, 2 auto mūr 
garažas. Tik 325.300.

8 kamb. mūr., naujas karšto van
dens šildymas. 2 auto, mūro garažas, 
30 p. sklypas, 53-čios ir Kedzie apyl. 
Tik 316,500.

1)4 aukšto, 6 ir 4 kamb. medinis. 
Karšto vandens šildymas. Rūsys. 68 
p. sklypas, 54-ta, Į vakarus nuo Ke
dzie. Tik 312,000.

Didelei šeimai ar 2 mažom šei
mom daili nuosavybe netoli mūsų 
Įstaigos. Tik 314.000.

Netoli M. pko ant plataus sklypo 
8 kamb., 5 didelių miegamųjų mūro 
nuosavybe, 2 modern. vonios, mo- 
dern. virtuve, naujas šildymas gazu. 
322,000.

8 butų mūras. Karšto vand. šil
dymas alyva, alum, langai. 4 auto 
mūro garažas. Didelis pajamos. Ge
roj vietoj. Tik 354,000.

1)4 aukšto. 2 po 4)4 kamb., 7 me
tų, mūrinis. 2 atskiri šildymai gazu, 
alum, langai, nuo potvynio apsaugo
tas rūsys. Gage pke. Tik 331,000.

Ūkis: 80 akrų su trobesiais ir Įren
gimais Mlchigane mainais Į namą 
Chicagoje.

Turime daug gerų Ir nebrangių 
namų, greitai ir rūpestingai patar
naujame, apskaičiuojame income tax, 
turime notaro teises, darome verti
mus ir Įkainuojame namus, 11 metų 
praktika davė mum? šimtus paten
kintų asmenų, J kurių skaičių kvie
čiame ir Jus.

Gage Parke. Gelsvas mūras. 50 p. 
lotas. Apie $2,500 nuomos ir puošnus 
putas. Kaina $30.500.

Saulėtas mūro namas 5 kamb., 
breezeway, mūro garažas, ąžuolas, 
karpetai ir ceramic vonios. $25.900.

Kam patinka geras 1^ aukšto, 2- 
jų butų mūras. Priims pasiūlymą. 
$23,500.

Malonu parodyti. Arti parko, 8 
metų, 6 kamb. mūro rezidencija. 
$25,000.

7 kamb. med. Brighton pke. Nau
jas centr. šildymas, garažas, sausas 
rūsys. $11,900.

Mūras ant kampo. 3 butai, bizniui 
patalpa, didelis garažas, platus lotas. 
$320 mėn. nuomos. Kaina $24,500.

šiltas 2-jų butų medinis. Naujai 
įrengti 5 ir 8 kamb. butai. Brt 
parke. $18,400.

Med. 4 kamb. Garažas, rūsys, 2 
blokai nuo mūsų ištaigos. $10,900.

Mūr. 6 kamb. Garažas. 20 metų. 
Platus lotas. M. p. $17,500

Mur. 1)4 a. (4)4 ir 3 viršuj) 5 
metų. Garažas. M. p. $29,500.

Mūr. 3 mieg. Beveik naujas. M. p. 
Su visais priedais. $24.900.

Naujas mūr. * mieg. 1)4 vonios 
arti M. p. Tik $18.900.

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

INCOME TAX SERVICE.

Naujas 2 po 5)4 mūras, 3 mieg. 
Gazu rad. šild., virimo Ir kepimo 
Įrepg. plyteles. 80’ aki. Daug kitokių 
patogumų. Arti mano ofiso. Tik 
$34,000.

S po 5 kamb. 2 mieg. mūras Brigh
ton Pk. Gazu—alyva šild. 27’ aki., 
alum, langai, 2 m aš. gar., pilnas rū- 
rys. Pirksi už $23.000.

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė.
Telef. 254-7450 arba 927-2046

Užpildau Income Tax

BERWYN, nepaprastos pajamos, 
arti $4,000 per metus. 4 apstatyti 
butai. Karštu vand.-alyva apšild. 
60 p. sklypas. Apyl. 35th ir Grove 
Avė. $27,500. SVOBODA, 6013
Cermak Rd., Cicero, Tel. OLympic 
2-6710 arba BIshop 2-2162.

Pirkite JAV Apsaugos

Bonus !

Residence OL 2-8907

10. 2 butų mūrinis. Abu butai pilnai 
modernizuoti. 28,500 dol.
11. 6 kamb. medinis. Labai švarus ir 
tvarkingas. Mokesčiai tik 96 dol. Ati
duoda už 16,500 dol.
12. 5 kamb. mūrinis. Skiepe įreng
tas svečių kambarys. 19,500 dol.
13. 2 metų mūrinis (bl-level) vienos 
šeimos liuksusinis namas. Statytas 
pagal užsakymą. Tikrai vertas 
23.500 dol.
14. 2 butų mūrinis. 2 auto garažas. 
Vilnas rūsys. Gazo šilima. Tik 
23,000 dol.
15. 3 butų medinis. <1—<1—5. Arti
Sv. Antano mokyklos. 25,000 dol.

IIANDI.ES


LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
LIETUVIŲ KALBA 

UNIVERSITETE
Pranešama, kad nuo 1963 m. 

rudens UCLA (University of 
California, Los Angeles) univer
sitete, Humanitarinių mokslų 
fakulteto slavų kalbų skyriaus 
globoje yra dėstoma lietuvių kai 
ba.

Lietuvių kalbos kursą dėsto 
dr. Marija Gimbutienė. Praėju
sį semestrą buvo dėstomas pir
masis kursas 125A (Elementary 
Lithuanian); 1964 metų pava
sario semestrą bus dėstomas 
antrasis kursas 125B (Interme- 
diate Lithuanian). Yra numato
ma, kad sekančiais metais bus 
du semestrai toliau pažengu
siems studentams.

Vieta: UCLA, Royce Hali, 
kambarys 242. Paskaitos įvyks 
pirmadieniais 4-5 v. p.p., ir 
trečiadieniais 4 - 6 v. p.p. Pirmo
ji paskaita įvyks pirmadienį, 
1964 m. vasario 10 d.

S Kursą gali lankyti studentai 
iš UCLA ir iš visų kitų Los

Garbės svečių stalas Los Angeles LB apylinkės dešimtmečio minėji
me, kuris įvyko sausio 26 d. Iš k. į dešinę: Audronis, Audronienė, 
kons. dr. J. J. Bielskis, Bielskienė, kan. Steponaitis, svečias iš Cle- 
velando Lenkauskienė, PL B-nės pirm. J- Jasaitis, K. Liaudanskas, 
Motiejūnai, Jurkūnai ir A. Skirius. Nuotr. L. Kančausko

Angeles ir apylinkių universite
tų ir kolegijų.

UCLA studentai registruoja
si įprastu būdu. Kursas yra už
skaitomas kaip “upper division 
humanities elective” daugelyje 
mokslo šakų. Su sekančių (1964 
— 1965) metų dviem semest
rais iš viso galima bus surinkti 
9 “units”.

Visi kiti studentai registruo
jasi per University Extension, 
University of California. Dau
gelis universitetų ir kolegijų pri 
ima kreditus už UC Extension 
baigtus kursus, todėl šiuos UC 
LA lietuvių kalbos kursus gali
ma naudoti kaip “electives” dau 

„gelyje universitetų ir daugelyje 
mokslo šakų. Registracijos mo
kestis yra 45 doleriai (ne UCLA 
studentams).

UC Extension office adresas 
yra 10851 LeConte Avė., Los

MOŠŲ KOLONIJOSE
E. St. Louis, III.

ISTORINIS VAKARAS
Sausio 19 d. mūsų kolonijoje 

buvo ypatinga diena. Savo pir
mosiomis metinėmis atžymėti 

^lietuvių choras surengė koncer
tą — krikštynas. Iki šiol laiki
nai vadinamas “Lietuvių cho
ru” dabar pasirinko vardą nu
sakantį ir šio choro dainininkų 
siekius. Iškilmingai buvo pers
kaitytas sekantis krikšto aktas: 
Lietuvos dainių ainiai, sunkiais 
tėvynės nelaisvės metais susibū
rę laisvose nuo komunistinio 
maro Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir norėdami tęsti 
dainuojančios Lietuvos tradici
ją, šiandien laisvai skelbia: vi
sus metus dirbęs East St. 
Louis, 111. ir plačiųjų apylinkių 
lietuvių choras toliau tęsia sa
vo darbą visų dainininkų pasi
rinktu Vardu Aušra.

Visų choro dalyvių didžia'u- 
sias troškimas yra, kad šis cho
ras, kaip anais spaudos draudi
mo metais laikraštis “Aušra”, 
budėtų lietuvių tautinės sąmo
nės sargyboje ir tėviškės švel
niųjų dainų aidais, lyg rytmečio 
aušra, vis šildytų visų krūtinėse 
tėvynės Lietuvos meilės jaus
mą.

Choro valdybai paprašius kū
mais deleguoti: iš Lietuvių ben

I Angeles 24, valandos 9 v. r. — 
9 v. v. darbo dienomis. Užsi
registruoti bus galima po pir
mosios paskaitos; registruojan
tis reikia sumokėti 45 dol. regist 
racijos mokestį.

Smulkesnių informacijų gali
ma gauti skambinant į UCLA 
dr .M. Gimbutienei (478 — 9711, 
extension 2951) arba dr. Alg. A- 
vižieniui (478 — 9711, extepsion 
7103; namų telefonas 477- 
3806). Dr. Gimbutienės adre
sas yra; Dr. M. Gimbutas, Dept. 
of Slavic Languages, Universi
ty of California, Los Angeles, 
Calif., 90024.

TRUMPAI
Jonas Jasaitis, atvykęs į ra

joninį LB suvažiavimą, trejetą 
dienų svečiavosi Los Angeles 
mieste. Čia būdamas vizitavo 
konsulą dr. J. Bielskį, JAV LB 
Tarybos narę Alę Rūtą, Lietu
vių Dienas, komp. B. Budriūną; 
taip pat aplankė įdomesnes Los 
Angeles vietas. Lankymosi me-

tu J. Jasaitį globojo K. Liau- 
dansko šeima.

Vaikų kaukių balius įvyksta 
vasario 9 d. 3 vai. p.p. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Pagei
daujama, kad tėvai savo vaikus 
į parengimą atsivestų su kau
kėmis.

Dr. P. Padalis, Azizonos u-to 
profesorius, atvyksta iš Phoe- 
nix, Ariz., ir 11.16 Šv. Kazimie
ro parapijos salėje pasakys pa
grindinę kalbą Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo metu.

LFB metinis susirinkimas į- 
vyksta 11.16, 5 vai. p.p. dr. Z. 
Brinkio namuose, 2586 Aber- 
deen Avė. Susirinkime dalyvaus 
ir svečias dr. P. Padalis.

Kongresmano Glenard Lips- 
comb pagerbimas įvyksta 11.15 
Sheraton - West viešbutyje, 
2965 Wilshire Blvd. Bilietai gau 
narni pas Rezoliucijų komiteto 
narius.

druomenės — Ona Petrikienė ir 
Julijonas Baltakis; iš Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos — 
Jane Gumbelevičienė ir Bronius 
Tiškus. Garbės svečiu paprašy
tas Alto sk. pirm. prel. dr. An
tanas Deksnys.

Šioms iškilmėms buvo pasis
tengta priduoti kiek galima dau 
giau iškilmingumo. LB apylin
kės valdyba savo sveikinimo 
laiške kvietė dainininkus laiky
tis to idealistinio nusistatymo 
nurodyto akte ir paryškino, kad 
ir kūmų parinkimas (Baltakis 
— senosios emigracijos atsto
vas, o Petrikienė — naujosios 
tremtinių bangos) kaip tik sim
bolizuoja gražiosios mūsų lietu
viškosios dainos priklausomumą 
visiems, tiek seniems tiek jau
niems. Kad jos puoselėjimas ir 

I tęstinumo darbas buvo pareiga 
• senajai emigracijai ir pasilieka 
tokia pat pareiga ir naujiesiems 
emigrantams.

Koncerto metu buvo padai
nuota 12 lietuvių kompozitorių 
kurtų dainų. Chorvedys Alber
tas Paulikaitis, o kartu ir cho
ristai parodė sugebėjimus, ku
riais telieka vien pasidžiaugti. 
Publika buvo nustebinta choro 
padaryta pažanga.

Šio choro ūkiškus ir organi
zacinius reikalus sėkmingai 

| tvarko pačių choristų pasirink

J. Baltakis pasirašo krikšto aktą. Iš k. į d. B. Tiškus, J. Gumbele
vičienė, O. Petrikienė ir A. Paulikaitis. Nuotr. J. Kiemaičio

toji valdyba: Agota Tiškuvicnė, 
Juozas Kiemaitis ir Zigmas 
Grybinas. Iš gautojo koncertą 
ruošiant pelno paskirta: $25, 
New Yorke įvykstančiai Dainų 
šventei, $10, laikraščiui “Drau
gas” ir $10 “Dirvai”.

Tikime, kad gražiai užsireko
mendavęs Aušros choras savo 
darbuose nepavargs, o vis gerės 
ir plėsis. Giz.

New York, N. Y.
Operetės choro dirigentą 

aplankius

Neseniai teko lankytis Great 
Necke. Sakoma, jog čia turtuo
lių gyvenama. Nežinau, galimas 
dalykas, tačiau gatvėje žmonės 
atrodo taip, kaip ir kitur. Čia 
gal tik mažiau skuba, palyginus 
su didžiuoju New Yorku. Tarp 
kitko, čia gyvena gražus būrys 
lietuvių. Pasakysiu gerų lietu
vių: jie nuoširdžiai ruošia visus 
minėjimus, aukoja lietuvybės rei 
kalams, o kai kurie iš jų savo 
vaikus šeštadieniais atveža į šeš 
tadieninę Maironio lietuvių mo
kyklą net į Brooklyną.

Būnant Great Necke būtinai 
reikia aplankyti čia gyvenantį 
New Yorko operetės choro di
rigentą muz. M. Cibą. Na, tai, 
susiradęs jo gražią rezidenciją j 
ir užsukau. Besikalbant paklau-, 
siau, ar neįkyrėjo kiekvieną sa-j 
vaitę važiuoti į New Yorką re
peticijoms, kartais net po kelis 
kartus. “Kartais taip, tačiau 
juk turi kas nors dirbti”, at
sakė. Na, ir važinėja taip jau 
net nuo 1958 metų.

Pasirodo, jog šią žiemą cho
ras tikrai turi daug darbo: ne 
tik ruošiasi dainų šventei, bet 
dar turi ištisą eilę įsipareigoji
mų. Štai vasario 14 d. choras 
dainuoja Great Necke amerikie
čių visuomenei. Kiekvienais me 
tais čia ruošiami atskirų tau
tybių pasirodymai, šiemet per 
Great Necko vyčius pakviesti 
lietuviai. Vasario 16 d. choras 
dainuoja didžiajame New Yor
ke, Vasario 16 minėjime ir va
sario 22 d. vėl Great Necke, 
Vasario 16-sios minėjime. Be to, 
choras ruošia savo metinį kon
certą balandžio 18 d. Apreiški
mo parapijos salėje, kur daly
vaus solistė Irena Stankūnaitė.

Tai tikrai daug darbo. Tačiau 
reikia tik džiaugtis, kad atsi
randa dainos mėgėjų ir savo jė
gas ir taip brangų laiką pa
švenčia. Atsisveikindamas linkė 
jau ir toliau ugdyti lietuvišką 
dainą čia išeivijoje ir jos groži 
parodyti svetimųjų tarpe. Va
žiuodamas namo galvojau, kiek 
daug tie nesigarsiną choristai 
padaro lietuvybės išlaikymui. 
Tikrai garbė jiems! Sic.

Wilkes-Barre, Pa.
Vasario 16 minės per radijo
Lietuvos nepriklausomybės 

46-ji metinė sukaktis Wyoming 
klony bus paminėta per radiją 
atkūrimo sekmadienį, vasario 
16 d. iš WILK stoties (980 kil.) 
Pradžia 1 PM. Rengia LRKSA 
5 apskritis, SLA 7-ji apskritis 
ir Tautų klubas.

Kalbės Luzerne apskrities tei
sėjas Edward W. Lopatto, redak 
torius Matas Zujus ir Adomas 
Miliauskas; gubernatoriaus pro 
klamaciją perskaitys Nelė Ba- 
jorienė, rezo’iucijas — Danielius 
Stadulis; padėkos žodį tars Adol 
fas Norvaiša. Meninę programą 
sudarys parinktos patriotinės 
lietuvių dainos ir muzika. Pro

grama bus pradėta Amerikos 
himnu, baigta Lietuvos himnu.' 
Programą ves Viktoras Kama
rauskas. Wyoming klonio.ir gre I 
timų rajonų lietuvių visuomenė 
kviečiama programos pasiklau
syti. M. Z.

SUMANUS BERNIUKAS
Kilus gaisrui Schulz namuose, 

1124 Lathrop, Forest Park, 15 
metų berniukas Robert Schulz 
iš gaisro išnešė 6 mėnesių sesu
tę ir išvedė savo broliuką ir dar 
dvi sesutes 8-14 m. amžiaus, pa
skui grįžęs į namą telefonu iš
šaukė ugniagesius ir pašaukė tė 
vus, kurie buvo už trejetos blo
kų šokiuose.

MERGINOMS, SPRENDŽIAN
ČIOMS SAVO PAŠAUKIMU 
Vidurvakarių Pašaukimų są- 

junga vasario 22 d. McCormick; 
parodų rūmuose nuo 10 vai. ry

Mirė vasario mėn. 1 d., 1964 m. 12:15 vai. po pietų.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Alizavos pa

rapijos, Abejutų kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Seselė M. 

Felix, kazimierietė ir Pauline Krafchek, žentas Peter, anūkė 
Patricia Lennon ir proanūkai Mark ir John, sūnus Stanislovas, 
marti Alice ir anūkas Walter, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Maldos Apaštalavimo Draugijai ir buvo garbės 
narys Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno, Tėvų Marijonų, Tė
vų Jėzuitų ir Tėvų Pranciškonų.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 5 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, žentas, marti ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Apt. M. Phillips, Tel. YA 7-3401.

Petkus M
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

Korp! Gintaras garbes filisteriui
A. A.

PROF. VIKTORUI BIRŽIŠKAI 
mirus, Marijai Žymantienei ir Onai Ba
rauskienei bei jų šeimų nariams gilių už
uojautų reiškia

Jūrų Skautijos 
Korp! Gintaras

PADĖKA
A. f A.

LEONARDAS WERDERITZ
Mano mylimas vyras Leonardas mirė 1964 m. sausio 21 d. 

ir palaidotas sausio 24 d. šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.
Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa

tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkoju gerbiamam kun. prel. V. Černiaus

kui už suteiktus velioniui paskutinius Šv. Sakramentus, už 
atkalbėjimą Šv. Rožančiaus koplyčioje, už gedulingas pa
maldas bažnyčioj ir palydėjimą į kapines.

Nuoširdžiai dėkoju vargonininkams, Richardui, Rober
tui ir Leokadijai Saboniams už giedojimą gedulingų Šv. Mi
šių metu.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie užprašė šv. Mišių au
ką už jo sielą.

Dėkoju visiems, kurie prisiuntė gėles.
Dėkoju laidotuvių direktoriui J. Duffy už malonų patar

navimą.
Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at

skirai neturiu galimybės padėkoti.
Visiems nuoširdžiai dėkui.
Žlmona Estelle (po pirmu vyru Lauraitienė), posūnis 

Ben Lauraitis, marti Leoną, anūkės, anūkai ir visi kiti gimi
nės.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 3-3572

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIC1IIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

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

Skaitykite ir platinkite dicnr. Draiiįa.

to iki 4 vai. 40 min. p. p. ruo
šia kongresą aštunto skyriaus 
mergaitėms, studentėms ir šiaip 
jaunoms merginoms. Tame kon 
grėsė dalyvaus apie 100 atsto
vių iš įvairių vienuolynų ir mer 
gaitės su jomis galės pasikal- 
būti savo pašaukimo klausi
mais..

DRAUGAS, antradienis, 1964 m. vasario mėn. 4 d. a

g>-

Sielos nupuolimai tai kaip kūno 
žaizdos: daug rūpesčio būna užgy
dyti, o vistiek pasilieka randai ir 
vis būna pavojus vėl atsiverti.

— Rochefoucauld

A. -Į- A.
VIKTORUI NAVICKUI mirus, 

jo žmonai, dukrai ir sūnums reiškiame 
lių užuojautų ir kartu liūdime.

Petras ir EI 
Balčiai

I a

•LF. EI IIFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS YOUNG
(Janušauskas)

Gyveno 4354 South Spaul- 
ding Avė.

Mirė vasario 2 d., 1964, 
sulaukęs 55 m. amžiaus.

Gimė Westville, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me brolis Williaim, brolienė 
Marie, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
South Lituanica Avenue.

Laidotuvės įvyks trečia
dienį, vasario 5 d. iš koply
čios 1-mą vai. po pietų bus 
nulydėtas į kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę: brolis ir brolienė
Laidotuvių direktorius An

tanas M. Phillips. Tel. YA 
7-3401.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermifage Avenue
Tel. YA 7-1741-2

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

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDlTlONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

7

T

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

ir. kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. —- CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių
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X Lietuviškoji Chicagos vi
suomenė atsisveikino su a. a. 
prof. Viktoru Biržiška praėju
sio penktadienio vakarą laido
tuvių direktoriaus J. Evans kop 
lyčioj. Pagerbimo ir atsisveiki
nimo valandą pravedė prof. S. 
Dirmantas. Jautriai atsisveikin
ta ir kalbos pasakyta šių orga
nizacijų vardu: Lietuvių profe
sorių draugijos, Vilniaus krašto 
lietuvių sąjungos, Matematikų 
draugijos, Lietuvių bendruome
nės, Inžinierių ir architektų są
jungos, Šaulių sąjungos Lietu
vių rašytojų draugijos, Žurnali
stų sąjungos ir Gintaro korpo
racijos. Visai lietuviškai visuo
menei už parodytą gerą širdį ir 
lietuvišką, pagarbų rūpestį gi
minių vardu padėkojo velionio 
brolio Mykolo duktė Žymantie
nė.

X Aro ir Neo Lithuanicos 
krepšininkai Marųuette parko 
salėje praeitą sekmadienį pasie
kė prieš savo varžovus sunkias 
ir pelnytas pergales.

X Balto vajus Chicagoje bai
gėsi vasario 2 d. Surinkta re
kordinė suma — 22,000 dol.

X Dr. D. ir S. Jasaičiai, sių
sdami 10 dol. auka a. a. prof. 
K. Pakšto paminklui, rašo: “Pri 
tariu jūsų sumanymui pagerbti 
didįjį lietuvį ir patriotą a. a. K. 
Pakštą. Būtų gera, kad įgalima 
būtų išleisti jo monografiją iki 
1965 m.”. Aukas prašome siųs
ti: Pakštas Fund, c/o J. Mikai
la, 16870 Stoepel, Detroit, Mich. 
48221.

X Kunigas — kodėl? Pašau
kimų savaitė Jaunimo centre 
kovo 7—14 d.

X “Draugo” vienoj įvaireny
bėj buvo parašyta, kad tarp ki
tų kraštų nėra požeminių trau
kinių ir Australijoj. Australi
joj gyvenantieji lietuviai tačiau 
patikslina, kad tokių traukinių, 
ir net labai gražių, Australijoj 
yra.

X Ar vienuolis reikalingas 
pasauliui? Paaiškinimų savaitė 
Jaunimo centre, kovo 7—14 d.

X Nijolė Krištolaitytė, čika- 
gietė, tęsia savo pradėtas stu
dijas Califomįjos universitete 
ir 'gyvena Santa Monica, Calif.

X Prof. dr. Jurgis Baltru
šaitis, meno istorikas, sutiko 
būti ALRK federacijos rengia
mos religinio meno parodos 
Chicagoje garbės nariu ir iš Pa 
ryžiaus siunčia sveikinimus ir 
linki didžiausio parodai pasise
kimo.

X šv. Petro ir Povilo parap. 
50 m. nuo įsikūrimo parapijos 
jubiliejus bus pradėtas rugpjū
čio 30 d. Šv. Petro ir Povilo 
parap. bažnyčioje, 12:15 v. p. 
p. iškilmingomis šv. mišiomis. 
Dalyvaus Chicagos kardinalas 
Meyer ir pasakys pamokslą. 
Po to bus rengiamasi didžiu
liam banketui.

X Lietuvių jūrų skauti- 
jos rengiama “Puota Jūros 
dugne” bus ateinantį šeštadienį 
Western Ballroom salėje, 3504 
S. Westem Avė. Pradžia 8:30 
v. v. Neužimtų vietų likutį dar 
galima rezervuoti telef. LA 3- 
5499. Skambinti prašoma po 6 
vai. vak, (Pr.)

X Už a. a. Juozo Tulabos vė
lę šv. mišios bus atnašaujamos 
šeštad., vasario 8 d., 8:30 v. r. 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje. 
Egzekvijos prasidės 8:15 v. r. 
Kviečiami giminės, draugai ir 
korporantai atsilankyti. (Pr.)

X Vladas Šimaitis, teisių 
mokslų daktaras, jau 11 metų 
padeda apskaičiuoti pajamų 
mok. (income tax), 2737 West 
43rd St., CL 4-2390. (Sk.)

X Mečys Šimkus, teisinin
kas, kaip ir kasmet, su dideliu 
patyrimu, tvarkingai, tiksliai ir 
greitai užpildo įvairius INCOME 
TAX. 4259 S. Maplewood, CL 
4-7450. (Sk.)

X Lietuvių Slidininkų klubas

Chicagos žinios
ŠEIMOS DIENA

De La Šalie institutas, esąs, 
3455 South Wabash, kur mo
kosi ir nemažai lietuvių, vasa
rio 9 d. turės vadinamą šeimos 
dieną, kur iškilmėse numatoma, 
dalyvaus apie 1,600 asmenų.

ŠILTUTIS SAUSIS
Sausio mėnesį Chicagoj vidu

tinė temperatūra buvo 29.6. Tai 
šilčiausias sausis paskutinio de
šimtmečio laikotarpy, šiltsnis 
tebuvo 1944 m., kada tempera
tūros vidurkis buvo 31.4 laips
niai. Sniego šių metų .sausy te- 
krito 2.5 colio, o šiaip sausio 
mėnesį vidutiniškai iškrinta 7.4 
coliai. Žemiausia temperatūra 
buvo Naujų Metų dieną —3 
lapisniai, o aukščiausia — sau
sio 24 d.: 61 laipsnis.
DIDYSIS DIENRAŠTIS

PAGERBS: LIETUVĮ
Didžiojo Chicagos dienraščio 

“Chicago Daily News” šeštadie
ninis priedas “Panorama” pa
skyrė visą puslapį pagerbimui 
kun. Algimanto Kezio, SJ, foto 
darbų. Įsidėjo keturis stambius 
paveikslus ir prieraše pažymė
jo, kad tai nuotraukos kun. A. 
Kezio, SJ, kuris į JAV atvažia
vo 1950 m. ir kuris įgyvena bei 
dirba Chicagoje. Cituoja jo po
sakį, kad foto kameros mene 
didysis kūrybinis momentas yra 
pamatyti, pastdbėti įdomių vaiz 
dą ir nedelsiant padaryti nuo
trauką.

2,977 SUŽEISTI
Susisiekimo nelaimėse Chica

gos apylinkėse užmušti Br. H. 
Hawiey, 21 m., Art. Heinke, 48 
m., įgail. sesuo H. Curran, 79 
m.; iš viso šiemet Chciagoje su
sis. nelaimėse jau užmušta 23 
žmonės ir sužeista 2,977.
SKIEPYS DARIAUS GIRĖNO 

SALĖJ
Dariaus - Girėno veteranų po 

sto salėj 4416 S. Westem avė., 
Chicagoje, vasario 9 d. nuo 12 
vai. iki 4 vai. p. p. bus nemo
kamai skiepijama Sabin skie
pais prieš poliją. Tomis valan
domis tą dieną bus vykdomi 
skiepyjimai ir daugelyje mokyk 
lų, ugniagesių stočių, motinos- 
vaiko sveikatos centrų. Bus pa
naudojami per burną imami Sa
bin skiepai.

DANTŲ GYDYTOJŲ SUVA
ŽIAVIMAS

Chicagoj, Conrad Hilton vieš
buty, vyksta dantų gydytojų 
suvažiavimas, kuris baigsis ry
toj, trečiadienį. Suvažiavime da 
lyvauja beveik visi lietuviai 
gydytojai ir jų kabinetai pirmoj 
šios savaitės pusėj uždaryti.

Marųuette Parko Namų savininkų draugijos valdyba 
Nuotr. A. Gulbinsko

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Los Angeles katalikų ar
kivyskupijos oficiozas The Ti- 
din'gs sausio 24 d. išspausdino 
straipsnį apie komunistų vykdo 
mus religijos persekiojimus pa
vergtoje Lietuvoje. Straipsnyje 
klausimų ir atsakymų forma ra 
šoma kokią žiaurią komunistų 
priespaudą kenčia katalikai.

— VVashingtono, D. C., atei
tininkai sausio 26 d. turėjo su
sirinkimą Sužiedėliu namuose. 
Pranešimą apie ekumeninį sąjū
dį katalikų Bažnyčioje padarė 
kun. G. Sabataitis, SJ. Po pra
nešimo įvyko gyvos diskusijos. 
Susirinkimui pirmininkavo dr. 
R. Zalubas. (jv.)

IR TOLI
kalams. Tai vyksta todėl, kad 
trūksta elektros variklių ir ne
pakankamai galingi jėgos trais- 
formatoriai. Kai vadinami pir
maujantieji kolchozai gamyboje 
naudoja 50—100 ir daugiau ele
ktros variklių, tai 1963 m. pra
džioje kiekviename kolchoze vi
dutiniškai dirbo vos 14 varik
lių. Pvz. kai kuriuose Vilniaus 
gam. valdybos kolchozuose, ele
ktrifikuotuose 1960 m., pernai 
dirbo vos po 4 motorus, o kai 
kur — po vieną.

Kokia netvarka su elektrifi
kavimo darbais, matyti kad ir 
iš to, kad elektrifikuoti užsako 
kolchozų centrai, bet įvairūs 
kiti objektai, esą ūkių teritori
joje, kaip švietimo, sveikatos 
apsaugos įstaigos ir kt. lieka ne 
elektrifikuoti ir tai tenka atlik 
ti atskirai. Taigi, čia puolama 
viena stambiųjų bolševikinio 
šeimininkavimo blogybių — ne
vykęs planavimas.

Dar blogesnė kolcliozininkų 
gyvenamųjų namų elektrifikavi 
mo padėtis. Elektrifikuojami

tik tie gyvenamieji namai, ku
rie yra pagrindinėse gyvenvie
tėse. O toliau (buv. vienkie
miuose) esą elektrifikuoti pa
liekama ateičiai. Šiuo atžvilgiu 
Lietuva laikoma ypatingai atsi
likusi, atsidūrusi paskutinėje 
kitų sovietinių respublikų eilėj. 
(E.)

PRANCŪZIJOJE
— Min. E. Turausko praneši

mas. Sausio 19 d. įvyko Pr. L. 
B. visuotinas susirinkimas. Šio 
susirinkimo metu miu. E. Tu
rauskas Paryžiaus lietuviams 
padarė pranešimą, tema “Tarp
tautinė politinė padėtis ir pa
vergtieji kraštai”, Pranešimas 
padarytas labai vaizdinga for
ma, iškeliant šių dienų tarptati- 
nės padėties esmingiausius 
brožus, susirinkusiųjų buvo iš
klausytas su dideliu dėmesiu. 
Susirinkimui pirmininkavo B. 
Šlepetytė - Venskuvienė.

— Pulk. J. Lanskoronskiui
70 m. Sausio 7 d. pulk. J. Lan- 
skoriskiui — buv. Lietuvos ka
ro atachė Prancūzijoje ir Belgi
joje suėjo 70 metų amžiaus. 
Šia proga pulk. J. Lanskorons- 
kį Pr. Liet. B-nės vardu pasvei
kino krašto tarybos pirm. A. 
Vinskus ir krašto valdybos pir- 
min. kun. J. Petrošius. Pulk. J. 
Lanskoronskis ilgus metus yra 
buvęs Pr. L. B. krašto tarybos 
pirmininku ir dar dabar yra 
krašto tarybos nariu. Labai ak
tyviai reiškiasi Prancūzijos lie
tuvių visuomenėje ir taip pat 
tarptautinėje veikloje.

“MARIOS” ALAUS
Aludarių sąjunga skelbia, kad 

1962 metais pasaulyje buvo su
naudota 9,308,000,000 galionai 
alaus. Daugiausiai alaus išgėrė 
amerikiečiai: 2,343,000,000 ga
lionus.

BALFO vajus Chicagos West-side apylinkėje

VISUR KELTI LIETUVOS REIKALUS
LB Chicagos apygardos apylinkių atstovų suvažiavimas

Praėjusį sekmadienį Jaunimo 
centre įvykusiame LB Chicagos 
apygardos apylinkių atstovų su 
važiavime dalyvavo iš 15 apylin 
kių 127 astovai ir keliasdešimt 
svečių. Suvažiavimas, užtrukęs 
kelias valandas, buvo darbingas 
ir gyvas, pasisakyta svarbes
niais ir ne tokiais svarbiais rei
kalais, liudijančais, kad LB gy
vai ir plačiai veikia.

Suvažiavimą pradėjo buvęs 
LB Chicagos apyg. pirm. Pet
ras Vėbra, padarydamas ben
drais bruožais pranešimą apie 
apygardos nuveiktus darbus. Į 
darbo prezidiumą pakviesti pir
mininkais kun. A. Stašys, K. 
Valeika iš East Chicagos ir J. 
Milišauskas iš Kenoshos apylin
kių. Sekretoriavo Alg. Pužaus
kas ir Laima Vaičiūnienė. No
minacijų komisijon išrinkta K. 
Pocius, A. Rėklaitis, Z. Dailidka 
ir J. Stropus

Sveikinimai
Lietuvos gen. kons. dr. Pet

ras Daužvardis savo trumpame 
žodyje pasidžiaugė LB dirba
mais darbais, pastebėdamas, 
kad net tokia tautinių šokių 
šventė, kuri buvo ruošiama 
mums patiems, sukėlė susido
mėjimo amerikiečiuose ir ragi
no eiti visur, kur tik Lietuvos 
laisvės reikalai šaukia, kur tik 
pasitarnaujama Lietuvos ir lie
tuvių laisvės kėlimui.

Alto tarybos vardu kalbėjęs 
dr. K. Draugelis kvietė visus 
vieningai veikti Lietuvos lais-

X Tėvų ir vaikų santykių įta
ka vaikų mokslui — paskaita 
Alvudo kultūriniame penktadie
ny, skaitoma psichiatro dr. Alg. 
Bielkaus, Gage Parko pastate, 
Western ir 55 kampe vasario 7 
d. 7 v. v. Paskaita iliustruoja
ma filmais ir papildoma medi
ciniškai pedagogiška literatūra. 
Diskusijos ir užkanda su lietu
viška gira. Alvudo nariai rinks 
naują valdybą po paskaitos, na
riams dalyvavimas būtinas. Vi
si kviečiami — visiems įėjimas 
laisvas.

X Dariaus Girėno posto pa
galbinis moterų vienetas rengia 
želdinių popietę vasario 16 d. 2 
v. p. p. posto būstinėj. Pelnas 
skiriamas šalpos reikalams. Pa- 

| rengimo ruošimo komiteto pirm. 
June Stukonis, 5245 S. Damen 
avė.

X “Laiškų Lietuviams” re
dakcijos nariu š.m. sausio mėn. 
yra pakivestas dr. A. Liulevi- 
čius. Žurnale vasario mėnesį į- 
vedamas aktualios ir gyvenimiš 
kos psichologijos skyrius, ku
riame sutiko bendradarbiauti 
dr. V. Bieliauskas, dr. A. Liaug 
minas, dr. J. Pigūnas, dr. A. 
Sužiedėlis ir kt.

Paskelbtas konkursas, tema 
“Kokį aš noriu matyti kunigą”, 
yra sulaukęs labai plataus su
sidomėjimo. Konkurso premijos 
bus įteiktos “L. L.” metinėje 
šventėje kovo 15 d. 4 vai. p. p. 
Jaunimo centre.

— Akt. George Murphy ragi
na amerikiečius jungtis į kovą 
už Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvę. “Visi be išimties turime 
prisidėti prie rezoliucijų prive
dimo darbo ir padėti Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai nusikratyti 
komunistų jungo”, — kalbėjo 
George Murphy, Hollywood, Ca 
lif., filmų aktorius ir filmų ben
drovės Technicolor Corporation 
viceprezidentas, įsijungdamas į 
Rezoliucijoms remti komitetą.

George Murphy, pasirašęs 
1936 metais sutartį su filmų 
bendrove Metro - Goldvvyn - Ma- 
yer, turėjo pirmaujančias ro
les daugiau kaip 40 tos bendro
vės pastatytuose filmuose. Ak
torius George Murphy, gimęs 
New Haven, Conn., yra airių 
kilmės. Paskutiniu metu Geor
ge Murphy yra perėjęs į admi
nistracinį filmų bendrovių dar
bą. Jis yra George Murphy & 
Associates bendrovės preziden
tas ; Technicolor Corporation 
bendrovės viceprezidentas; Dė
sliu filmų b-vės viceprezidentas. 
George Murphy yra vedęs Julie 
Johnson iš Detroito. Jų sūnus 
Dennis Murphy dirba Disney 
studijose, o duktė Missy Mur
phy tik ką baigė Colorado uni
versitetą.

Aktoriui George Murphy ne
svetima visuomeninė ir politinė 
veikla. Jis daugiau kaip 25 me
tai aktyviai reiškiasi Calforni- 
jos respublikonų partijoj: 1953 
m. buvo Califomijos respubli
konų centro komiteto pirm.; 
respublikonų partijos delegatas 
visuotinuose krašto suvažiavi
muose 1948, 1952, 1956 ir 1960 
metų krašto partijos suvažiavi
muose vadovavo meninės ir mu 
zikinės programos komisijoms. 
George Murphy adresas: 1033

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Kolonizuotoj Lietuvoj, kaip 

skelbia Liaudies Ūkio žurnalas 
1963 m. 12 nr., neretais atve
jais nepatenkinamai naudoja 
elektros energiją gamybos rei-

Šioje apylinkėje daugiausia 
gyvena senosios kartos lietu
viai. Petras Cibulskis vadovavo 
Balfo vajui. Aukų surinkta iš 
viso 500.50 dolerių. Aukas rin
ko evang. 1kun. Pauperas, Iz. 
Stončienė, Z. Valonienė ir V. 
Orvidienė.

Nors rinkėjų buvo nedaug, 
bet jų didelėmis pastangomis, 
pasinaudojant gautomis iš aukų 
rinkimo vajaus centro kartote
komis, aplankyta visa West Si- 
de apylinkė, siekiant Cicero mie 
sto ribą. Daug buvo atsitikimų, 
kad rinkėjams teko keliauti nuo 
vienos lietuvių šeimos iki kitos 
5 ir daugiau blokų. Iš viso ap
lankyta apie 250 šeimų kurių 
dalis buvo jau išsikėlę kitur, 
dalis — mišrios šeimos. Tenka 
pasidžiaugti, kad ir mišrios šei
mos daugumoje neatsisakė au
koti.

Po 15 dol. — Zjono Lietuvių 
Evang. liuteronų moterų “Rū
tos” draugija, V. A. Arvidai.

Po 10 dol. — J. Kazanauskas 
— Mutual Federal Savings 
ass’n., Fr. Beržanskis, V. Kibu- 
rys, dr. J. Maktulis, Ed. Za- 
barskas.

7 dol. — D. ir E. Bielskai.
Po 5 dol. — V. Bavarskas, B. 

Bendoraitis, J. Bertulis, A. Bur- 
dulis, A. Fabijonas, T. Frantca- 
kas, P. Jonušas, S. Jovanovič, 
T. Kazimieraitis, K. Kronas, V. 
Kulbokas, B. Lukas, J. Mažei
ka, J. Norvaišas, A. Norvaišas, 
kun. Pauperas, Miss A. Petrai
tis, Radvilavičius, J. ir M. Sta
naičiai, V. Stoškus, V. Šapėnas, 
J. ir M. Talmantai, V. Tallat - 
Kelpša, Taulienas, S. ir J. Užu
piai, A. Valonis, A. Vanogrado- 
vas, A. Winskūnas, J. Wirbilait. 
Kiti aukojo po mažiau.

Komitetas

— Kun. dr. Vincentas Andriu- 
ška, MIC, Kenoshos Šv. Petro 
parapijos klebonas, yra išrink
tas 1964 m. sausio 26 d., L. B. 
Kenoshos apylinkės garbės pir
mininku.
N. Cahuenga Blvd., Post Office 
Box 28-547, Hollywood, Calif., 
90038.

40 dol. aukojo Vacbergo ir 
Vaineikio likerių krautuvė 3510 
W. 26 Str.

20 dol. — J. ir M. Ročkai — 
“Gintaras” valgykla, 2151 W. 
Cermak Rd.

Sesers M. Augustos, R.S.M., 
skuptūra vasario 10 d. bus išs
tatyta šv. Ksavero kolegijos pa 
talpose. Ta vienuolė skulptorė 
yra meno skyriaus vedėja Mc- 
Auley mokykloje.

Clarence Johnson gavo iš West Virginia. kelių komisijos raštą, kad 
netoli Wheeling vedamas kelias ir jis turi savo namą nugabenti j kitą 
vietą, 250 pėdų nuo dabartinės vietos. 1959 m. dėl kelio vedimo jis 
savo namą atsivežė į šią vietą net iš už 18 mylių.

vės reikalais ir ypač vieningai 
dirbti Vasario 16a . proga tel
kiant Lietuvos laisvės reika
lams aukas.

Lietuvių fondo vardu žodį ta
rė vald. pirm. T. Biinstru'bas, 
padėkodamas apylinkėms už 
nuoširdžią talką telkiant Lietu
vių fondui aukas. Žurnalistų, 
ir eilės kitų organizacijų rardu 
žodį tarė A. Gintneris.

Pranešimai
Chicagos apygardos vardu pra 

nešimą padarė pirm. P. Vėbra, 
nušviesdamas apygardos veiklą, 
kuri buvo labai gyva ir valdyba 
atliko daug reikšmingų darbų. 
LB valdyba ne kartą reprezen
tavo lietuvius įvairiuose Chica
gos miesto rengtuose pasirody
muose, įvairiose parodose ir de
monstracijose. Valdyba rūpino
si lituanistinėmis mokyklomis 
ir tam reikalui išleista 1,675 
dol.

Švietimo reikalų vedėjas J. 
Vedegys savo pranešime pa
žymėjo, kad lituanistiniais švie
timo reikalais ypač buvo rūpi
namasi ir suteikta eilei mokyk
lų parama. LB Chicaos apygar
dos ribose veikia: Aukštoji lit. 
mokykla — Pedagoginis lituani
stikos institutas, aukštesnio
sios lituansitinės mokyklos ir 
16 lituanistinių žemesniųjų mo
kyklų ir klasių.

Pedagoginis lituanistikos ins
titutas turi 15 dėstytojų ir 53 
studentus.

Aukštesniojoje Chicagos li
tuanistinėje mok. dirba 16 mo
kytojų ir lanko 215 mokinių. Nu 
matoma, kad šiemet mokyklą 
baigs 60 mokinių. Aukšt. Cice

ro lituanistinėje mokykloje dir
ba 9 mokytojai, lanko 69 mo
kiniai. Mokyklą baigs 9 moki
niai.

Žemesnėse lituanistinėse šešt. 
mokyklose ir klasėse dirba 49* 

. mokytojai ir lanko 1,222 moki- 
I niai. Numatoma, kad mokyklas 
1 baigs 89 mokiniai.

Valdybos ižd. K. Kasakaitis 
pranešė apie kasos stovę, Ka
soje liko 2,092 dol. Didžiausia 
LB parama buvo suteikta Pe
dagoginiam lit. institutui — 1,- 
000 dol. Revizijos koni. prane
šimą padarė K. Bružas. Visi pra 
nešimai po diskusijų nuoširdžiai 
priimti.

Dėmesys jaunimui
LB ateities planus svarstant 

buvo pateikta eilė pasiūlymų ir A 
iškelta įvairių sumanymų. Tuo 
reikalu kalbėjo K. Drunga, Ta- v 
muiis, Binkis, Prapuolenis, Vir- 
viakas, Venclova, Ingaunis ir 
eilė kitų. Ypač gana naujų min
čių iškėlė St. Ingaunis, siūly
damas, kad į minėjimų progra
mas būtų daugiau įtraukiama 
jaunimo, rengiama literatūros 
popiečių ir vakarų ir gyvinama 
kita kultūrinė veikla, visur įt
raukiant jaunimą.

Sveikinimo žodį tarė ir prof. 
Julius Kakarieka, Čilės, Santja
go universiteto dėstytojas, mok
slo reikalais važinėjęs po pa
saulį. Jis pasidžiaugė Šiuo gyvu 
susirinkimu, rodančiu LB pajė
gumą.

LB centro vald. pirm. J. Ja
saitis prisidžiaugė apylinkių vei
kla. Jos savo pranešimus buvo 
pateikusios raštu ir tuo būdu" 
sutaupyta daug laiko.

Naujoji valdyba
Į naują valdybą išrinkta St. 

Ingaunis, A. šantaras, V. Šim
kus, inž. K. Dočkus, J. Vaičiū
nas, inž. Br. Nainys, St. Šiau
čiūnas, K. Avižienis, J. Bobinie- 
nė. Kandidatai — I. Radaus
kas, J. Šlajus ir G. Ročkuvie- 

nė. Kontrolės kom — K. Barz- 
dukas, J. Bertašius, inž. V. 
Galvydis. Kandidatai — Kava
liūnas ir Gintneris.

Suvažiavimas be kelių mažes
nių nesklandumų pavyko. Atei
tyje būtų gera, kad pirmininkai 
apribotų kalbėtojų laiką, reika
laudami kalbėti į temą, o suda
rant komisijas, kad būtų atsi
klausiama į jas kviečiamų žmo* 
nių.

Suvažiavimo pertraukos metu 
svečiai buvo pavaišinti, kuo pa
sirūpino Pužauskienė ir Brigh
ton parko LB apyl. moterys.

Šiaip šis suvažaivimas liudijo, 
kad LB yra gyvas, o ne popieri
nis vienetas, kad jos apylinkės 
gražiai tarnauja mūsų kultūros, 
švietimo ir tautos vardo kėlimo 
reikalui. L. Gal.

Dariaus - Girėno Pradinės mo
kyklos vadovybei ir mokytojams,

PADĖKA
Įvertindami Jūsų pastangai 

ir pasišventimą auklėjant jau
nąją tremties Lietuvą, norime 
padėkoti Jums visiems už įdėtą 
darbą ir laiką mokinant mūsų 
dukterį Ireną Markonytę lietu
vių kalbos, istorijos, tikybos ir 
t. t.
Jūsų atsidavimą šiam reikalui 
įrodė dėmesio skyrimas indivi
dualiai kiekvienam mokiniui, 
kas įgalino Ireną užbaigti mo
kyklą greičiau ir pamilti visus 
tuos dalykus, kuriuos Jūs ją 
mokėte.

Su gilia pagalba:
Gražina ir Vladas Markoniai
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TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir da
lys. Pigios pavelkslinės lempos.

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


