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Demokratai parinko oratorių. — Parinkti aukšti "generolai" demokratų nacionalinei konvencijai Atlantic City, 
N.J., įskaitant senatorių John O. Pastore (kairėje), Rhode Island, ilgametį Senate oratorių; jis bus konvencijoje pa 
grindinis kalbėtojas. David L. Lavvrence (viduryje), buvęs Pennsylvanijos gubernatorius, vadovaus kredencialų ko
mitetui, ir (dešinėje) Georgia gubernatorius Carl Sanders taisyklių komitetui vadovaus. Demokratų partijos konven
cija bus pradėta rugpiūčio 24 dieną. (UPI)

Makarios kviečia vilką iš miško
Kipro prezidento pasikalbėjimas su Tass korespondentu

NICOSIA, Kipras. — Nors 
Kipro saloje, ir bando Jungti
nių Tautų taikos kariniai dali
niai apmalšinti graikus ir tur
kus kipriečius, bet ten įtampa 
didėja. Žinoma, Kipro preziden
tas Makarios tų neramumų prie 
žastimi laiko vakariečius “im
perialistus.” Vėl krito du tur
kai kipriečiai sekmadienį netoli 
Ky reni jos. Juos nušovė graikai 
kipriečiai.

Kipro prezidentas Makarios 
šiom dienom turėjo su Tass ko
respondentu N. semionovu pa
sikalbėjimą, kuriame graikų kip 
riečių vadas iškėlė šiuos klausi
mus:

1. Kipro salos problema sa
vaime nėra sudėtinga, tačiau 
ją labai komplikuoją užsienie
čiai, kurie, girdi, kišasi, siekda
mi savo “savanaudiškų” tikslų. 
Kai kurių sluoksnių atstovai da 
rą viską, siekdami išspręsti Kip 
ro klausimą ne visuotinai pri
pažintų tarptautinių demokra-

biudžeto kariniams reikalams. 
Tačiau mes neturime kitos iš
eities. Kipras sudaro armiją ne 
agresijos tikslams, o priešin
gai, kad galėtų “pasipriešinti 
agresijai.’’

4. Kipro vyriausybė nenori 
naudoti jėgos ir nenori lieti 
kraujo. Tačiau, jei Jungtinių 
Tautų kariniai taikos daliniai 
nesugebės normalizuoti padė
ties šioje Viduržemio saloje, 
graikai kipriečiai bus priversti 
panaudoti jėgą (jau ir dabar 
ją naudoja prieš turkus kiprie
čius).

5. Makarios padėkojo sovietų 
diktatoriui Chruščiovui už jo 
kalbą, pasakytą Kremliuje lie
pos 8 d. karo akademijų absol
ventams. Šioje kalboje Krem
liaus vadovas palietė ir padėtį 
Kipre. Jis pasakė:

“Chruščiovo kalba yra rim
tas įspėjimas toms jėgoms, ku
rios be jokio teisėto pagrindo 
nori primesti Kipro liaudžiai sa

vo sąlygas ir grasina ginklu 
įsibrauti į salą. Ši kalba įkve
pia kipriečius, kovojančius dėl 
savo teisaus reikalo. Kartu ji 
esanti savo rūšies šaltas dušas 
tiems karštakošiams, kurie sten 
giasi grasinimais palaužti kip- 
riečių tautos priešinimąsi. Chru 
ščiovo kalba sustiprino mūsų 
pasiryžimą nepasiduoti jokiam 
spaudimui ir grasinimams. Mes 
nepaprastai dėkingi Chruščio
vui už jo pasakytus žodžius, 
kurie, kaip ir ankstesni Sovie
tų Sąjungos vyriausybės pa
reiškimai, tapo galinga kliūtimi 
toms jėgoms, kurios norėtų pri
mesti mums Kipro klausimo 
sprendimą, vadovaudamosi savo 
savanaudiškais tikslais.”

Argi prezidentas Makarios 
dar nežino, kad Kremliaus va
dovas savo “gražiais žodžiais” 
ruošia komunistinei sistemai dir 
vą šioje strateginėje Kipro sa
loje?
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Prez. Johnsono griežtas perspėjimas užpuolikams
H0N0LULU. — Trys komu

nistų patruliniai torpediniai lai-
vai užvakar užpuolė JAV nai
kintuvą Maddox (vakar rašėm 
mūsų dienraštyje) tarptautiniuo 
se vandenyse šiaurinio Vietna
mo pajūryje. Amerikiečių laivas 
pagelbstimas JAV laivyno 
sprausminių lėktuvų, atidengė 
ugnį į užpuolikus torpedinius 
laivus, sužalodamas visus tuos 
3 laivus.

JAV laivas Maddox nenuken
tėjo.

Adm. Ulysses Grant Sharp, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Pacifike karinių jėgų vadas, pa 
reiškė Honoluluose, kad užpuo
limas laivo Maddox nebuvo iš

Komunistų valdoma šiaurinio Vietnamo torpediniai laivai užpuolė JAV naikintuvą

provokuotas. Sharp pasakė, kad 
patruliniai torpediniai laivai, už 
puolę JAV naikintuvą, buvo iš 
šiaurinio Vietnamo.

Prezidentas Johnsonas už
vakar Baltuosiuose Rūmuose tu 
rėjo su aukštais JAV kariais 
pasitarimą, kas daryti ateityje, 
jei vėl bus komunistų vietna
miečių užpultas JAV laivas.

Prezidento Johnsono ir aukš
tų karių pasitarimų pasekmės:

1. Prezidentas Johnsonas įsa
kė JAV laivynui vietoje sunai
kinti užpuolikus laivus tarptau- 
tinuose vandenyse, jei jie vėl 
užpultų amerikiečių laivus.

2. Šiaurinio Vietnamo pajū
ryje tarptautiniuose vandeny
se dabar budės ne vienas JAV 
naikintuvas, bet du, kad grei
čiau susitvarkytų su užpuoli
kais.

3. Valstybės departamentas 
pareiškė griežtą protestą šiau
rinio Vietnamo vyriausybei dėl 
užpuolimo JAV naikintuvo Mad 
dox.

Kadangi Jungtinės Amerikos 
Valstybės neturi su Šiaurės Viet 
namu diplomatinių santykių, A- 
merika protestą šiaurės vietna
miečiams įteiks, gal būt, per 
tarptautinę kontrolės komisiją.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Kubietis tremtinys užva

kar teigė, kad rusų raketos, ga
linčios pasiekti taikinį 1,200 my 
lių nuotolyje, esančios po van-

Areštuoti 5 portugalų 
komunistai

Ku-

Pe-

tinių principų pagrindu, o va
dovaudamiesi savo pačių intere
sais. Kaip tik šiuo tikslu iki 
šiol daromas stiprus spaudimas 
Kipro vyriausybei.

2. Taipgi nuolat gresia užsie
niečių įsibrovimas. Kipro liau
dis tvirtai pasiryžusi atremti 
šį spaudimą ir nepabūgs šių gra 
sinimų. Kipro liaudis nesutiks 
bu jokiu kompromisiniu savo 
teisaus reikalo sprendimų, iš
skyrus demokratinį kelią, ku
riuo žengiant, remiantis “tai
kiu sambūviu” (gal būt, mask- 
vinės rūšies), daugumai ir ma
žumai saloje bus užtikrintos pro 
porcingos teisės. Neabejotina, 
kad, spręsdami Kipro klausimą, 
mes dar susidursime su nema
žais sunkumais. Tačiau negali
ma abejoti taipgi ir tuo, jog 
šie sunkumai ir kliūtys gali būti 
įveikti. Padėtį komplikuoja dar 
ir tai, kad iki šiol ginkluoti 
turkai “maištininkai” Kipre ska 
tinami ir remiami tiesiogia iš 
Ankaros, Turkijos sostinės. Tai, 
žinoma, trukdo normalizuoti pa
dėtį šioje Viduržemio saloje.

.3. Kadangi gresia agresijos 
pavojus, todėl Kipro vyriausy
bė laiko savo uždaviniu ir pa
reiga stiprinti savo valstybės 
gyvybinį pajėgumą. Mūsų tai
kingumo negalima laikyti abe
jingumu savo tėvynės likimui, 
jos kovai dėl nepriklausomybės 
ir suverenumo. Mes apgailes
taudami turime skirti dalį savo

KALENDORIUS

Rugpiūčio 4 d.: šv. Dominin
kas, Gerimantas.

Rugpiūčio 5 d.: Švč. P. Ma
rija Snieginė, Rimtas.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsnių.

Saulė teka 5:47, leidžias 8:06.

Senatorinis Californijos kandidatas 
Pierre Salinger, prieš grįždamas į Jung
tines Amerikos Valstybes iš kelionės 
Tolimuose Rytuose, gavo Maniloje gė
lių. Salinger numatomas baigti sena
toriaus Clair Engle terminą, mirusio 
praėjusią savaitę. (UPI)

Sovietai apie JAV 
negrų riaušes

MASKVA. — “Programos 
Harleme”, “policininkai nesvy
ruodami pasiryžę nužudyti kū
dikį ar suaugusius žmones”, 
“Kruvinos skerdynės”.

Tokiomis antraštėmis sovie
tinė spauda ir jos antrininkai 
pavergtoje Lietuvoje informuo
ja apie JAV buvusias riaušes 
Harleme, Rochesteryje ir ki
tuose miestuose.

Ypatingai piktai JAV polici
ninkų “žiaurumą” ir amerikinių 
negrų “skriaudimą” vaizduoja 
Maskvos Tass agentūros atsto
vas New Yorke L. Ponomario- 
vas.

deniu komunistų valdomos 
bos pajūryje.

Dr. advokatas Fernando 
nabaz, palikęs Kubą Castrui pa
sigrobus valdžią, pareiškė, jog 
patikimi šaltiniai pranešė apie 
tas raketas.

— 7-tasis JAV laivynas yra 
parengtyje prieš bet kokius ne
tikėtinumus pietiniame Vietna
me.

— Alžirijos prezidentas Ben 
Beiki perspėjo savo priešus, jog 
jie bus sušaudyti viešose vieto
se, jei jie nesiliaus vykdę sa
botažo veiksmus.

— Pietų Vietnamo premjeras 
Khanh vakar pareiškė, kad Jun

LISABONA, Portugalija. 
Saugumo policija užvakar 
reštavo penkis komunistus, ku
rie kenkė valstybės saugumui 
Oporto vietovėje.

Tie penki vyrai priklausė už
darytai portugalų komunistų 
partijai ir “pagelbinėmis or
ganizacijoms”, kaip pvz. “na-j gtinės Amerikos Valstybės turi 
cionaliniam išlaisvinimo patrio-Į atsikeršyti šiauriniam Vietna- 
tų frontui,” vadovaujančiam Į mui dėl amerikiečių naikintuvo 
buvusiam prezidentiniam kandi- j užpuolimo sekmadienį tarptauti- 
datui gen. Humberto Delgado. niuose vandenyse.

a-

Pasaulis bijo tiesos
LISABONA, Portugalija. — 

Portugalų didžiausias ir plačiai 
skaitomas laikraštis rugpiūčio

2 dieną pagyrė JAV senato
riaus Barry Goldtvaterio tarp
tautinių reikalų pažiūras.

“Barry Goldwater padarė pa
sisukimus Amerikos politikoje... 
eidamas taikos link per gyny
bą, pagrindinį taikos elemen
tą,” — pasakė laikraštis “Dia- 
rio de Noticas” savo vedama
jame, atspausdintame pirmame 
puslapyje.

“Opozicija (Arizonos senato
riui) kilo iš šio fakto: pasau
lis bijo tiesos”, — pabrėžė laik
raštis.

Apie gyvenimą pavergtoje Lietuvoje —S

Lietuvos
REUTLINGENAS, Vokietija. 

— Kalbantis su atvykusiu iš 
Lietuvos ir toliau teiraujantis 
apie buities sąlygas, jis papra
šytas papasakoti’ apie maitini
mosi sąlygas, Lietuvos didžiųjų 
miestų valgyklas, jų išvaizdą, 
tvarką ir pan., Eltos atstovui 
pasakojo:

— Dauguma Lietuvos miestų 
gyventojų maitinasi namie. Ta
čiau ir čia iškyla sunkumai su 
produktais — dažniausiai jie 
perkami ne kratuvėse, bet tur
guje. Kodėl? Todėl, kad krau
tuvėse parduodamų maisto pro
duktų kokybė žema.

Pvz. mėsos kilogramo kaina 
krautuvėje siekia iki dviejų ir 
daugiau rublių. Tačiau ši mė
sa yra šaldyta ir šeimininkių 
nevertinama. O turguje mėsa 
geresnė, bet ir žymiai branges
nė. Bendrai imant, lietuvėms 
šeimininkėms gaminant pietus 
atsiranda problema: kur pirk
ti produktus ir ką pagaminti 
pietums. Reikia pasakyti, kad 
nors turguje galima gauti iš 
kolchozininkų, iš jų menkučių 
ūkelių atgabento maisto, tačiau 
to maisto nebūna daug ir pap
rastai iki 12 vai. visi maisto 
produktai turguje išgraibstomi.

Reikia pažymėti, kad kai ku
riuos produktus, kaip sūrį, pie
ną ar kiaušinius rasi ir krautu
vėje, tačiau vasaros metu jų 
būna mažokai ir jie gana pras
tos kokybės. Dar pridursiu: 
nors atrodo keista, bet krau
tuvėse majonezo gali gauti tik 
didžiųjų švenčių metu ir tik tu
rint pažįstamą pardavėją. Ma
jonezas Lietuvoje laikomas de
likatesu...

gyventojas perka produktus, eina į
Kodėl maisto produktai perkami turguje? Majonezas — delikatesas. Pietums — viso mėnesio uždarbis. Vilniaus 

valgyklų virėjai — rusai. Vilniaus, Kauno kavinės.

valgyklą
pastatyta pagal rusų architek
tų projektą ir ji nepasižymi “Ne 
1 ingos” jaukumu. (E.)

— Daug kam tenka maitintis 
ir viešose valgyklose?

— Taip, kadangi dauguma 
Lietuvos moterų dirba, tad kai 
kuriom šeimom reikia maitintis 
valgyklose ar užkadinėse. Pietų 
kaina paprastoje Lietuvos mies 
to valgykloje siekia vieną rub
lį, o geresnėse Vilniaus ar Kau
no užkandinėse — iki dviejų 
rublių (jei skaityti, kad viduti
nis mėnesinis atlyginimas sie
kia 60 rb., jau galime daryti 
išvadą, kad maitinantis valgyk 
loję mėnesinio uždarbio pakan
ka tik pietums).

— Taip. Vilniuje valgyklų 
maistas daug blogesnis kaip 
Kaune. Apie tai yra rašiusi ir 
vietos spauda, bet... ji nenuro
dė tikrųjų priežasčių. O lietu
viams tai aišku, nes daugumo
je Vilniaus valgyklų virėjai, 
direktoriai ar vadinami kalku
liatoriai — rusai. Pvz. jei tei
kia lietuviams neįprastą mais
tą — šalia antrojo’ patiekalo 
gaunama ne įprastinės lietuviš
kos bulvės, bet makaronai ar 
grikių košė.

Tiesa, Kaune ir Vilniuje ra
sime ir po vieną lietuviškų pa
tiekalų valgyklą. Jose galima 
gauti “cepelinų”, vėdaro, šal- 
tibarščių ir kitų patiekalų. Ka
dangi norinčių ten papietauti 
atsiranda labai daug, tai to
kiose užkandinėse pietų tenka 
laukti apie pusantros valandos, 
o tuo tarpu dirbančiųjų pietų 
pertrauka trunka vieną valan
dą.

— Ką galite pasakyti apie vai

gyklų švarą — toliau teiravosi 
Eltos atstovas — ar imami ir 
arbatpinigiai ?

— Lietuvos miestų valgyklos 
švara ypatingai nepasižymi. 
Dažnai tenka pietauti prie ap
laistytos staltiesės ir paliktų 
naudotų indų. Staltiesė keičia
ma labai retai. Arbatpinigiai? 
Jie laikomi “buržuazine atgyve
na” ir padavėjos (jos vadina
mos “oficjantėmis”) nepriva
lančios juos imti, nes tai že
mina žmogaus orumą... Tačiau 
tiek Kauno, Vilniaus, tiek Mask 
vos bei kitų didžiųjų miestų 
kavinėse ar restoranuose ar
batpinigiai praktikuojami, nes 
ir padavėjų atlyginimas, paly
ginti, labai mažas. Dar viena

būdinga smulkmena: jei vai- tos kainos — už pusę litro kon
gykloje dar nebaigęs valgyti 
pasitrauksi nuo stalo, tave pa
davėja sulaikys ir paprašys pa
likti užstatą. Pasirodo, dažnu 
atveju klientai nesumokėję ap
leidžia kavinę ar užkandinę...

— Ką galite papasakoti apie 
“Tulpės” kavinę Kaune ir apie 
“Neringą” Vilniuje?

— Toji “Tulpė” ar buvęs Kon 
radas, tai viena populiariausių 
kavinių Kaune — čia renkasi 
vietos inteligentai ar pravažiuo
jantieji rusai. Ji parodoma ir 
turistams ir joje rengiami susi
tikimai. Pvz. čia buvo susitik
ta su Hollywoodo artiste Rūta 
Lee-Kilmonyte, tačiau ne bend
roje salėje, bet atskirame kam
bary. Beje, šioje kavinėje aukš-

jako tenka mokėti penkius ir 
daugiau rb. Šioje, kaip kitose 
kavinėse dar parduodamas vy
nas, šampanas, bet ne degtinė. 
Kavinėse galima ir pavalgyti.

Iš kitų Kauno kavinių dar 
minėtinos: “Tartu”, “Jūratė” 
ir kt. Lietuvių projektuotoje 
Vilniaus “Neringoje” renkasi 
rašytojai, žurnalistai ir kiti me
no paaulio žmonės. Jiems ne
sunku kas vakarą savo malonu
mui išleisti po porą ir daugiau 
rublių. Ši kavinė yra prie “Ne
ringos” viešbučio, o šiame su
stoja užsienio turistai ar pra
važiuojantieji rusai pareigūnai. 
Paprastai ir jie atsilanko kavi
nėje. Beje, atsirado dar “Dai
navos” kavinė ir restoranas. Ji

Aldo Moro, Italijos premjeras, kurio 
naują centro - kairiojo sparno vyriau
sybę Senatas 163 (prieš 123) balsais 
patvirtino. (UPI)

Respublikonų prezidentinis kandidatas Barry Goldwater duoda savo dviem 
aukštiem patarėjam Washingtont instrukcijas, prieš išvykdamas atostogų į 
Californiją. Jie yra Ray Bliss (viduryje), Ohio GOP pirmininkas, ir Dean 
Burch, respublikonų nacionalinis pirmininkas (UPI)

TRUMPAI
— JAV teisingumo sekreto

rius Robert Kennedy, sekma
dienį pasikalbėjęs su savo su
žeistu broliu šen. Edwardu Ken 
nedžiu, pareiškė, jog jis sutin
kąs agituoti už prezidentą John 
šoną rinkiminėje kompanijoje.

— Komunistų valdoma Kini
ja sekmadienį palaikė Sovietų 
Rusijos siūlymą sukviesti 14 vai 
stybių konferenciją Laoso kri
zei “išspręsti”. Pekinas perspė
jo Sovietų Rusiją, kad ji ne
pasitrauktų iš Genevos konfe
rencijos “kočermano” pareigų. 
Toje konferencijoje 1962 metais 
buvo “neutralizuotas” Laosas.

— JAV Kongresas jau priė
mė įstatymo projektą, pakelian

IŠ VISUR
tį kariams atlyginimus. Įstaty
mo projektas pasiųstas į Bal
tuosius Rūmus prezidentui John 
šonui pasirašyti.

— Rumunų ministeris pirm. 
Inon G. Maurer, pirmasis ko
munistų satelitinės vyriausybės 
vadas, vizitavęs Prancūziją, grį 
žo vakar namo su Prancūzų- 
Rumunų bendradarbiavimo su
tartimi.

— Paul H. Nitz, JAV laivy
no sekretorius, atvyko užvakar 
į Tokio miestą, apžiūrėdamas 
laivyno veiklą vakariniame Ra
miajame vandenyne (Pacifike),
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Miela viešnage Adelaidėje
Su krepšininkais per Australiją (15)

JONAS ŠO LIŪNAS
MŪSŲ SPECIALUS KORESPONDENTAS

Mūsų rinktinė savo viešnagę 
Adelaidėje pradėjo sėkmingai. 
Liepos 28 d. įveikta kovingoji 
Adelaidės Vytis 84:61 (33:20). 
Nors rungtynės ir nepasižymė
jo įtempimu, bet gausiai susi
rinkusiai lietuviškajai publikai 
patiko nepaprastas namišikių 
kovingumas ir pasiryžimas leng 
vai nepasiduoti stipriajam prie
šininkui.

Karališkas priėmimas
Nėra nė vieno žmogaus be y- 

dų. Panašiai ir su grupėmis. 
Yra nuodėmingų dalykų ir Aus
tralijos lietuviuose. Tačiau ka
da kalbame apie jų globą, ku
rią jie teikia mūsų krepšinin
kams, turime prisipažinti, kad 
jie elgiasi kaip angelai. Ir tai 
nėra pagyrimas, o paprastas 
fakt6’' konstatavimas. Juo to
lyn, tuo gražyn. Rodos, kad 
Australijos lietuvių nuoširdu
mas auga su mūsų buvimu.

Jau 'Adelaidės aerodrome mū 
suplaukė šimtinė minia, mer
gaitės tautiniais drabužiais pa
sipuošusios, vyrai išdailinę kel
nes,-5. paaštrinę liežuvius kal
boms ir sveikinimams. Buvo ir 
australų spaudos atstovai, ra
dijo bei televizijos reporteriai 
ir masė fotografų. Ir prasidė
jo. Kalbos neilgos, merginų 
žviiksniai širdį stabdą, o foto
grafai tik prašo, tik maldauja, 
kad... Slamčinskas sustotų, pa
lauktų. Mes, žinoma, pralenda- 
me ir spaudžiam šalin. Mūsų 
uniforma išduoda mus ir šau
kia lietuviškai valio. Greit vi
sus išgraibsto vežikai ir du
miam lietuviškon salėn.

Čia visus svečius susodina 
prieš žiūrovus. Jaučiamės kaip 
išrikiuoti prieš žmogų, kuris 
būtinai norėtų atpažinti perei
tos nakties vagišių. Bet mes 
netokie. Mes dabar visų nu
mylėti (kai kurie, žinoma, dau
giau, kai kurie ne tokie laimin
gi).

Visus mus pristatė Australi
jos sporto sąjungos pirminin
kas nuoširdusis dzūkas Jurgis 
Jonavičius. Išdalinama informa 
rijos lakštai, sveikina vietos 
sporto klubo atstovas bei bend
ruomenės. Trumpai kalba ir mū 
siškis V. Adamkavičius. Toliau 
valgome. Stiprinam “griešnus” 
kūnus, nes vakare reikia ko
voti.

Pusdienis poilsio ir vakarop 
traukiame Forestville krepšinio 
stsMijonan. Čia laukia Austra
lijos1' lietuvių krepšinio meiste- 

lai- 
bet

ris Vytis. Mūsų rinktinės 
mėjiihti niekas neabejoja, 
neaišku kokiu skirtumu.

- ■IMK'
.'Gumbys gumbuoja

Musų viešnagės atidarymas 
stadijohe tikrai įspūdingas. Pir-

Rinktinės žaidikas Ed. Šilingas, pa
siruošęs kolegas pavalgydinti austra
liškais kepsniais. J. šoliūno nuotr.

oro

mą kartą girdime tokį gerą or
kestrą. Tai Adelaidės ugniage
siai. Jie groja — net ugnis žie
biasi. O kai pradeda Lietuvos 
himną, tai net širdis virpa. Ro
dos kažkur lietuviškos sporto 
šventės atidarymas savoje že
mėje. Beje, buvo ir kalbų. Šne
kėjo australų 
gos atstovas 
Nuoširdų žodį 
sulas John A.
vus ir išmokęs net lietuviškai. 
Ir kai jis pasako, kad “aš ir 
jūs žinome, jog laisvės troški
mas “gyvena visų lietuvių šir
dyse,” mes visi patenkinti ir 
plojame, net rankos pavargsta.

Žmonės juokiasi. Centran at-

krepšinio sąjun- 
Frank Angove. 
sakė JAV kon- 

Linehan. Jis gu-

Nėra abejonės, kad Vyties 
Gumbys yra geriausias lietu
vis krepšininkas ligšiol maty
tas Australijoje.

Mūsiškai šiose rungtynėse ne
persistengė. Užtikrinti laimėji
mu, jie žaidė idant laimėtų ir 
dažnai priešininkas pelnė taš
kus iš laisvų padėčių. Rungty
nės nepasižymėjo jokiais išskir
tinai gerais deriniais ar kietu 
dengimu. Tai buvo gerų drau
gų susitikimas ir nebloga pa
moka Australijos lietuviams 
krepšininkam.

Rinktinės taškus pelnė: Var
nas 23, čekauskas 15, Modes- 
tavičius 13, Adzima 7, Slamčins 
kas 7, Šilingas 10, Bazėnas 4, 
Jesevičius 3 ir Jankauskas 2.

Adelaidės Vyčiui daugiausia 
taškų pelnė Gumbys — 26. Pa
stebėtina ,kad jis išsifaulavo 
likus 9 minutėms žaisti ir jei 
ne ši jo nelaimė, dar daugiau 
būtų pelnęs. Gaila, kad Gum
bys neturėjo paramos iš kitų. 
Vyties gerasis žaidikas Ignata
vičius dėl susižeidimo žaisti ne
galėjo.

Adelaidės šeimininkė B. Jonavičienė vaišina svečius krepšininkus australiš
kais skanėstais. J. fioiiūno nuotrauka

siranda mūsiškis Slamčinskas 
ir Vyties Petkūnas. Pastarasis 
mano geras gimnazijos laikų 
draugas. Jis man patinka. Ta
čiau šiuo momentu man jo net 
gaila. Jei jis pakeltų ranką, tai 
pasiektų Slamčinsko nosį. Mū
siškis nuima kamuolį ir rungty
nės prasideda. Rinktinė vargo 
neturi ir veda. Tačiau Vytis — 
kietesnis riešutas nei tikėjomės. 
Tipišku anstrališku užsispyri
mu jie veržiasi, mėto, pasuo
ja. Žinoma, viskas kas jiems 
sekasi tai pasuoti. Dėl mažo 
ūgio Vytis negali prilygti prie 
lentų ir bando laimę tolimais 
metimais.

Tik pradžioje Vytis laikosi. 
Ji pasekmę išlygina 6:6, bet 
mūsiškai greit užšoka iki 12:6 
ir 25:12. Tačiau Vyties Gumbys 
pradeda darbuotis ir pasekmę 
sušvelnina iki 29:20. Rinktinė 
priduria dar porą metimų ir 
pirmasis kėlinys baigiasi 33:20.

Antrame kėlinyje Vyties Gum 
bys nesustabdomas. Jis mėto 
iš įvairiausių padėčių ir tik jo 
dėka Vytis sugeba pelnyti ke- 
lioliką taškų. Tačiau Gumbio 
neužtenka. Prieš rinktinės ūgį, 
greitį ir, žinoma, Varno meti
mus sunku kam nors atsilaiky
ti. Ir šiąnakt Vyties ginklai per 
maži. Greit mūsiškai užlipa 20- 
ties taškų įkirtimu ir rungty
nes lengvai laimi 84:61.

PAGRINDINIS IR SMULKŪS 
AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 

4318 8. Wcstem, Ohicago 9, III 
Sav. ST. MERBA LA 3-1790
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. " " 
nlals ir sekmadieniais nuo 
9:80 vai. ryto. Vakarais 
? vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS

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

7159 8o. Maplewocd Are.
Cblcaso 29, IU.
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Seštadte 
8:30 iki 
pirmad

WOPA

Platinkite “Draugę”

Lietuviai Catifornijoj
ORO KRIKŠTAS

Jaunų entuziastų suorganizuo 
tas Lietuvių aero Įdubas rodo 
gražios iniciatyvos: narių skai
čius auga, lėktuvas nupirktas ir 
lietuviškų rankų vairuojamas 
raižo saulėtos Californijos pa
dangę. Gausus Los Angeles lie
tuvių būrys šiame lėktuve jau 
gavo pirmąjį oro krikštą.

Lietuvių bendruomenės apy
linkės valdybos pakviestas, Lie
tuvių aero klubas mielai sutiko 
įsijungti į Californijos lietuvių 
dienos programą. Šiais metais 
pirmą kartą šiai Californijos lie 
tuvių šventei skiriamos dvi die
nos: rugsėjo 12 ir 13. Aero klu
bas į programą įsijungia rugsė
jo 12 (šeštadienį). Tą dieną lėk 
tuvas specialiai iš Comptono 
Ibus perkeltas į artimesnį ir vi
siems losangeliečiams lengviau 
pasiekiamą Santa Monicos aero
dromą, kur visi galės lėktuvą iš 
arti apžiūrėti ir už labai mažą 
kainą paskraidyti.

Lietuvių aero klubo valdybai 
vadovauja buv. Australijos ko
mercinių lėktuvų pilotas Remias 
Urbonas. Vn.

TRUMPAI

Muzikės Giedrės Gudauskie
nės vadovaujamas jaunų instru
mentalistų kvartetas (A. Anbas, 
R. Čiurlionis, S. ir G. Gudaus
kai) puikiai atliko meninę pro
gramą Los Angeles Lietuvių 
technologų klubo iškylos metu 
VII. 26 Damulių ūkyje, Canogn 
Park, Calif. Išvyka gražiai pa
sisekė. Dalyvavo pusšimtis vad.

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ 
TAIP PAT IR MAISTĄ 

SIUNČIA
Llcenzljuota lietuvių Jmon6 regis

truota U.S. Depart. of Justine 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

Corp.
MABQUETTE GIFT PARCELS 

SERVICE
3212 8. HaLstcd, Chieago 8, Rl. 

Tel. CA 5-1864
2439 W. 69 st. ir 2608 W. 69 St., 

Chieago 29, III.
Tel. — WA 5-2737 

DIDELIS PASIRINKIMAS me
džiagų Ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių PAPIGINTO
MIS KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos mašinos, 
skalbimo mašinos, automobiliai, 
motociklai, pianinai iš Europos 
ir Sov. Sąjungos sandelių.
Vedėjai: Edv. ir Vyt. Žukauskai
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M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymM 

WA 5-9209 Ohicago, III.
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TAISOME

RADIJUS & TELEVIZIJAS 
Teisingai Ir pigiai 

J & T RADIO-TV 
tsss W. 14tli St. Cicero, 111

Tel. 868-4666 
llllllllIlIlIllIlIlIilIlNlIllllIillIlIHlHIIIIIHIi

VALYMAS
KILIMAI, APMUAZ1 BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami Ir 
dažomi. A RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH 

VASAROTOJŲ 
DĖMESIUI

Geriausia praleisti atostogas 
garsiame Cape Cod, Centerville, 
Mass., kurorte, puikiame Atlan
to vandenyno paplūdimy, gra
žioje ir patogioje Lietuviškoje 
Vieškalnių Dubysoje.

Prašomi kreiptis šiuo adresu 
— 21 Bowdoin Av., Boston 21, 
Mass. Telefonas — GE 6-5139.

Z. A. Vieškalniai
lllllllllllllllllflllllll!lll1lll|||||||il|H!ll||||>
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups Ir Motorų Remontas 
5759 So. Westorn Avenue 

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9538 
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M O V I N G
Apdraustas perkrauntyman 

įvairių atstumų

A. VILIMAS 
8415 S. Lltuanlca Avu. 
Tel. Htonttar 8-1882

f

HOW TO COPE WITH 
COLLEGE COSTS

The Tuition Plan, Ine. can solve your college expense problema aa ft 
has for more than a ąuarter of a mHLion families over the past 25 
years. More than 700 leading schools, colleges and univferslties offet 
The Tuition Plan to parents as an ’ “ '

Budget by the Month 
The Tuition Plan breaks up large 
ed monthly instalments. Ūse your 
We provide the funds reųuired by

accepted method of payment.

V.

college bills into
Current incomeš____ _

—; — ----- _ the school exactly when you need
them. Cover all or just a part of your expenses.

Automatic Parent Lile Insurance
When you ūse The Tuition Plan, Parent Life Insurance is automati- 
cally included at no extra cost to guarantee an uninterrupted edu- 
cation for your child.

Choose One of These Plans
If your child is entering college as a freshman, budget the ent.ire 
four voars’ cost over 40, 60 or 72 months. Life Insurance ineluded 
autoniatically. More than ono child in college or private school at the 
«ame time? Just givo us the detalia and we’ll prepare a special pro- 
gram to f it your situation.

Send Today for FREE Information
Fili in and mail the coupon below to be certain your arrangements 
uill be cornpleted before September. There is no cost or obligation 
for this information and no salesman will caJl.

THE TUITION PLAN, INC.
One Park Avenue, Dcpt. AFL, New York, New York 10016
Please send me free information giving fui! details of your low-cost 
insured payment plan.
Name..............................................................................................................................................
Address ......................................................................................................................................
City and Statė ........................................................................................................................
Student's Name ............................................... College or School Name ........
Number of Years Student Will Attend ............College Cost Per Year. ...

□ I h avė attached details. Send me your special pro gram for 
multiple-student fatnilies.

Check One: Four Year Program Q 40 Q 60 Q 72 payments

convenient, insur- 
not your savings.

griežtųjų mokslų specialistų bei 
jų šeimų narių.

Klubo valdybą sudaro: pirm, 
archit. Ed. Arbas, nariai: inž. 
Ž. Brinkienė, mokyt. J. Jodelie- 
nė, inž. A. Kazakevičius ir inž. 
St Kungys

V. Kazlausko vadovaujamas 
Skautų tėvų komitetas VIII. 9 
Arroyo Seco parke organizuoja 
skautų gegužinę. Tą pačią dieną 
Arrowhead kalnuose prasideda 
moksleivių ateitininkų vasaros 
stovykla.

Giedrės Karažaitės su inž. Ro
mu Venckumi jungtuvės šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje j- 
vyks rugpiūčio 29 d. Jaunosios 
tėveliai, Jadvyga ir Kazys Ka
ružai, vieni iš pirmųjų naujųjų 
ateivių Californijoje gražiai iš
augino ir išmokslino savo vai
kus ir spėjo taip pat stipriai eko 
nomiškai įsikurti. Kazys Karu
ža, žinomojo poeto Petro Karu
žos brolis, aktyviai reiškiasi ir 
lietuvių spaudoje.

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldu* 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna audrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063
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TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuves darbą $10 Ir dalys 
Pritaikau 26-tą stotį.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St II». PR 6-1063 
«nillllllllllllllilliimiliiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii>

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

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

(Arch Supports) ir t t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštad. 9-1 
2850 W. 88rd St., Chieago 29, IU.

Tel. PRospect 6-5084

¥

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dienj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Res. telef. IVAlbrook 5-5076

Res. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine: chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medieai Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001

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

Resld.: 3241 West (Ifitli Plane 
Tel.: REpubllc 7-7868

DR. S BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

treč.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čios ir California 

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

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

_______ Rez. WAlbrook 5-3048_______

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakar, 
ant r., penkt. 1-5, treč. ir šešt. 
susitarus.

7-9, 
tik

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. m 5-3225

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika Ir Alergija 
2751 West 51 st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai. penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
Šeštad. 10 v. r. iki l p. p. Ligonius 
priima, pagal susitarimų.

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIAIABft — NERVU IR 

EMOCINfiS LIGOS 
CRAWFOD MEDTCAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos 

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

&
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• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 5:?0, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 441 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Second Class Postage paid at Chieago, Illinois. Published daily 
except Sundays, days af ter Christmas and Easter,by the Lithuaman 

Catholic Press Society

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

Prenumerata: Metams V2 metų 3 mėn. 1 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $14.00 $7.50 54'2^
JAV ir Kanadoj $12.00 $6.50 $3.75 $1.50

_______________________________________________________  ■— .J 4 i.- ■■ ■ .......... •

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

___
c

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

DR. B GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybę akušerija ir moterų ligvs 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

šešt. 12—3 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

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

uždaryta.
Ofiso trt. PR 8-2220

Namų — rez. PItospect 8-9081

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOK S A

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 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 — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kumpus Kedzie ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak.
Treč. ir sekinad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 West 69th Street 
.Priešais šv. Kryžiaus ligoninę

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

Telef. REpubllc 7-2290.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrinu akis ' ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir remtis
4455 S. California Avė., YA 7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; trefi. 
uždaryta; šešt nuo 10 v. r. iki 1 po
piet.

Rez. tel. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstą, pūslės ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarimą

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West 51st Street 
Oakley Medieai Arta

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. J. J, SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 42S& W. 63rd Street 

Ofiso tel. RlCIlance 5-4410 
Rez. tel. Gltoveliill 6-0617

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

Trečiad. ir šefjįąą). pagal sutarti.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietutis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad ir 
penktad. nuo 12-4 p. p.. 6:30-8:80
vai. vak. Šeštad. 12-4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Offiso telef. cidffside 4-2896 
Itesid. telef. VVAIbrook 5-3O9B

DR. P. STRIMAITIS 
gydytojas ir chirurgas 

Bendra praktika ir specialiai 
chh-nrgija 

4644 So. Asliland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 

va'1'. vak' Treč*adlenials ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 v 
iki 5 v. v. , J,,TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. VYT. TAURAS 
n^X?YT0JAS 2? CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

ŪGOS V
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospect 8*1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
v® vktš 2 Jkl 4 tr nuo 6 ikl 8
V v. šešt. 2—4 V. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimu

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KCDIKHT IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vaL 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. tol. 239-2919.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street 

Priiminšja ligonius tik susitarus.
Val^_2V4 lr e—8 P. p.

Treč. ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2524 West 69th Street 
specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
.... LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

6248 So. Kedzie Avenue 
a «*°J180 vak kąsdien: 2-4; 6-8. 
šeštad. nuo 2 iki 4 v. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atyęjais ir susitarus.Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
24.54 West 71st Street 

(71-08 ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Tel. ofiHo PR 6-6446. rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS 
gydytojas ir chirurgas 

3107 West 71st Street
Val L2 J^1. 4 7- p P- ir 7 iki 8 v. v. 

Treč.. ir šeštad.pagal nutarti

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Telef. ofiso: Pl’llman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

Prišm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt
1-4 p. p. ir treč. uždaryta.

OR. P Z. ZALATORIUS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 South Halsted Street
Tel- J*1“' Ji-0257. rez. PR 6-6652

Rez. 6600 po.j Asliland Avenue
Vai. 11 v. ryto iki 2 v. p. p. 6-7 v. v

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600

DR. C. K. PAULIS
DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS

Monroe Building, Suite 709 
104 South Michigan Avenue 

Valandos susitarus telefonu

Perskaitę (''Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti, 
šils
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KANDIDATAI Į

VICEPREZIDENTUS

Prezidentas Lyndon John- mara, Valstybės sekretorius
eonas trumpu pareiškimu spau 
dos atstovams praėjusį ketvir
tadienį padarė galą kalboms 
apie teisingumo sekretoriaus 
Robert Kennedy kandidatūrą 
j viceprezidentus. Ligšiol jis 
buvo pats populiariausias kan 
didatas. Ne tiek, kad jis pats 
būtų norėjęs tos kandidatūros, 
kiek norėjo jo draugai ir prie- 
teliai, ir visos velionies prezi
dento John Kennedy šeimos 
admiratoriai ir jo idėjų rėmė
jai. Jie buvo įsitikinę, kad ve
lionies prezidento brolis būtų 
pats logiškiausias kandidatas 
į Jungtinių Valstybių vicepre
zidentus. Jo gabumai, patir
tis ir valdžios darbuose, ir 
rinkiminėse kampanijose, at
rodė, kalbėte kalbėjo už jo 
parinkimą kandidatu antron 
aukščiausion valdžios vieton. 
Daug kam atrodė, kad jis 
daug būtų galėjęs padėti parti
jai laimėti rinkimus. Bet... pre
zidentas Johnsonas kitaip yra 
nusistatęs. Jis panoro būti iš
rinktas savo pasiekimų rekor
du, savo populiarumu, nesi- 
dangstant kitų vardais ar po
puliarumu.

¥
Svarbus čia yra ir kitas fak

torius. 1960 metų rinkimuose 
didžiausios rungtynės buvo ve
damos tarp kandidatų John 
Kennedy ir Lyndono Johnso- 
no. Jei Johnsonas buvo nuga
lėtas ir kandidatu demokratų 
konvencija nominavo Kenne
dy, tai įvyko labiausiai jo bro
lio Roberto genialių organi
zatoriaus sugebėjimų dėka. 
Robertas buvo vyriausias savo 
brolio kampanijos direktorius. 
Ir atrodo, kad tų laikų prez. 
Johnsonas negali užmiršti. Ne- 
sakytina, kad taip iš tikrųjų 
yra, bet tik taip atrodo. Ir 
daug kas taip ir aiškina, tuo 
darant į visuomenę tam tikros 
įtakos, žinoma, neigiamos įta
kos prezidento Johnsono ne
naudai.

¥
Spaudos konferencijoj pre

zidentas pareiškė, kad vicepre
zidento postui reikalingas tik
rai gerų kvalifikacijų vyras. 
Jis turįs būti patrauklus, iš
mintingas ir pažangus. Jis tu
rįs turėti patyrimą užsienio 
ir vidaus politikos reikaluose, 
atsižvelgiąs į žmonių gerovę 
ir viso krašto žmonių mėgia
mas.

Atrodė, kad Robert Kenne
dy kaip tik turi visas prezi
dento suminėtas kvalifikacijas 
ne vien tik viceprezidento, bet 
ir prezidento postui užimti. Ta
čiau jo kandidatūrą jisai elimi 
navo, panaudodamas tokius 
motyvus, kurie visuomenės 
daugumos vis tik neįtikino, 
kad jis neprivalo būti nomi
nuotai demokratų partijos kan 
didatu į viceprezidentus.

Visai nėra įtikinantis prezi- 
zidento motyvas, kad dabarti
nio vyriausybės kabineto na
riai, arba arti kabineto stovį 
asmenys, neprivalo pretenduo
ti į viceprezidentus. Jie esą 
svarbiose pareigose ir nei vie
nas jų negali pasitraukti rin
kimų kampanijos metu. To
kiais pretendentais iš kabine
to narių viceprezidento postui 
yra Robert Kennedy, gyny
bos sekretorius Robert McNa-

Spaudoj ir gyvenime

KAI KŪRĖ JAV

Šiemet iš spaudos pasirodė D. 
B. Chidsey knyga “The Birth of 
the Constitution”. Tai JAV konsti
tucijos atsiradimo istorija, popu
liaresniu stiliumi parašyta. Veika
le iškeliama eilė įdomių aplinky
bių. Pvz. pažymima, kad į JAV 
konstitucinę konvenciją buvo iš
rinkta 65 delegatai, tačiau trys iš 
jų atsisakė dalyvauti, 7 kiti ne
pasirūpino j konvenciją nuvykti, 
Eilė kitų atvyko, bet atkrito ne- 

Dean Rusk, Žemės ūkio rei
kalų sekretorius Freeman ir 
artimi kabineto bendradarbiai 
— Taikos vienetų direktorius 
Sargent Shriver ir ambasado
rius Jungtinėse Tautose Ad- 
lai Stevensonas. Aišku, kad 
nei vieno jų prezidentas John
sonas nepasirinks savo bendra 
keleiviu ateinančiuose rinki
muose.

¥
Prezidentas, norėdamas už

kirsti kelią kabineto nariams 
viceprezidento garbėn, lyg ir 
nepagalvojo, kad nominuota
sis kabineto narys visada gali 
iš užimamo posto pasitraukti, 
o jo vieton jis gali paskirti 
kitą kvalifikuotą asmenį. Tuo 
atveju būtų “ir ožka čiela ir 
ožys sotus”: ir kabinetas dėl 
to nenukentėtų ir rinkiminė 
kampanija turėtų sustiprintą 
vadovybę.

Parenkant viceprezidento 
postui kvalifikuotą asmenį, rei 
kia turėti galvoj, kad jis bus 
išrinktas ketveriems metams, 
o kabineto nario karencija bai
gsis po kelių mėnesių. Todėl, 
jei turima žmonių kabinete, 
kurie yra visais požvilgiais kva 
lifikuoti viceprezidento postui 
užimti, tai kodėl juos aukoti 
dėl kelių mėnesių darbo ka
binete?

¥
Kaip šio klausimo nesvars

tysime, vis vien prieisime iš
vados, kad prezidento noras 
eliminuoti kaip kandidatus į 
viceprezidentus vyriausybės ka 
bineto narius kaž kodėl neiš
laiko kritikos. Taip pat, kaip 
jau sakyta, visuomenė nebus 
įtikinta, kad šis prezidento ges 
tas nebuvo taikytas Robertui 
Kennedy, kuris, tiesa, nė vie
ną kartą nėra pareiškęs noro 
kandidatuoti. Apie jo kandida
tūrą kalbėjo ir tebekalba jo 
draugai ir rėmėjai. Bet, prezi
dentas žino, ką jis daro. Jis 
žino ir tai, “kaip pasiklos, taip 
ir išsimiegos.’’

Ir iš viso reiktų kelti klausi
mas, ar yra išmintinga nomi
nuotam kandidatui preziden
tu vienam duoti privilegiją pa
sirinkti kandidatą vicepreziden 
to postui. Nors tiesa, konven
cijos oficialiai renka kandida
tą, tačiau dažniausiai renka 
tą, kurį prezidentinis kandi
datas pirštu parodo, kurį tu
ri rinkti. Tiksliau ir demokra- 
tiškiau būtų viceprezidento no 
minavimą pavesti konvencijai 
išrinkti be prezidentinio pasi
rinkimo ar nurodymo.

Elminavus pustuzinį viršuje 
minėtųjų kandidatų, papulia- 
riausi palieką senatoriai Hu- 
bert Humphrey ir Eugene Mc 
Carthy, abu iš Minnesotos vals 
tybės. Pirmasis yra vienas iš 
pačių kairiausiųjų demokratų 
politikų, bet daug nusipelnęs 
prezidentui ir vyriausybei pra
vedant senate Cicilinių teisių 
įstatymą, antrasis katalikas, 
pasižymėjęs labai gera iškal
ba. Bet yra kalbama ir apie 
kitus; Californijos gubernato
rių Edmund Brown, New Yor- 
ko miesto merą Robert Wag- 
ner. Minimi ir kai kurių kitų 
žymesnių politikų vardai, ta
čiau daugiausiai yra pranašau
jama, kad prezidentas pasi
rinks senatorių Humphrey.

KONSTITUCIJĄ
laukę galo. Niekada iš pasUikusių 
55 visi nebuvo konvencijoje tuo 
pačiu metu. Vidutiniškai konstitu
ciją svarstant dalyvių buvo apie 
30, taigi posėdžiai, nors praveda
mi dideliu iškilmingumu, buvo 
daugiau panašūs į paprastus pa
sitarimus, kaip į konstitucinę kon
venciją.

Iš konvencijos dalyvių 40 buvo 
bankininkai ar finansininkai; 15 

(Nukelta J 4 psl.)

ŽUDIKAS GALI BOTI MOŠŲ TARPE
Vokietijoje diskusijos po tariamo bepročio veiksmų Koelno priemiestyje. Kokia psi
chiatrų nuomonė. Stuttgarte diskutuojami masinės psichozės reiškiniai pasaulyje.

V. ALSEIKA, Vokietija

Vak. Vokietijoje šią vasarą 
sukėlė nemažą sensaciją Koel
no priemiestyje — Volkhovene 
buvęs įvykis. Pamišęs vyriškis 
įsiveržė į mokyklą, nužudė dvi 
mokytojas ir su padirbtu deg
lu skaudžiai apdegino keliolika 
mažamečių mokinių, kurių apie 
dešimt jau mirė. Spaudoje, vi
suomenėje vyko diskusijos. Kel
tas klausimas: ar nereikėtų la
biau saugoti psichiškai nesvei
kus asmenis, ar nereikėtų di
desnės, ypatingai mergaičių, 
mokyklų apsaugos ir aplamai, 
kas da,ryti, kad nepasikartotų 
gyventojų šiurpą sukelią įvy
kiai?

Per greitai siejama su 
protiniu suirimu

Viešai kilusiose diskusijose, 
šalia kitų nuomonių, verta at
kreipti dėmesį į Hamburgo psi
chiatro H. Buerger - Prinz pa
sisakymą. Jis pažymėjo, kad 
tais atvejais, kai įvyksta išim
tinio pobūdžio, kitus nepapras
tai jaudiną žmonių veiksmai, 
tai paprastai skubama įvykto 
autorius Busieti su protinio po
būdžio susirgimais. O jei dabar 
prisiminti nacinio laikotarpio 
nusikaltimus, tai kas gi pasi
rodys? Tai nusikaltimai, buvę 
vykdyti per visą eilę metų, ir 
čia buvo nustatyta, kad jų au
toriai nebuvo rasti neatsakin
gais ir, iš neuropsichiatrinio 
mokslo žvelgiant, visi tie nusi
kaltėliai nebuvo net jokie ligo
niai.

Vyresniojo mokytojo Wagnerio 
piktadarybių pavyzdys

Koelno atveju nebuvo nusta
tyta, ar po įvykio nušautas žu
dikas bei padegėjas tikrai buvo 
protiniai nesveikas. Tačiau mi
nėto psichiatro nuomone pa
saulyje įvyksta žiaurių piktada
rybių, kurių autoriai tikrai pa
krikę protiniai. Vokietijoje žy
miausias įvykis buvo 1913 m. 
— anuomet buvęs “Wagnerto 
įvykis” — jau pateko į vokie
čių ir kitų kraštų psichiatrijos 
vadovėlius.. Vyr. mokytojo 
VVagnerio piktadarystė kelia dė
mesį dar ir dėl to, kad ji aki
vaizdžiai liudija, kaip sunku 
apsaugoti visuomenę nuo pana
šių įvykių. Dar būdamas eili
niu darbininku, jis įvykdė sek
sualinį nusikaltimą. Apie tai 
niekas nepatyrė. Nuo 1901 iki 
1913 metų Wagnerį kankino 
kaltės jausmas, jis virto para
noiku, pagaliau jis pasijuto 
esąs “atpirkimo ožys”, turįs 
kentėti dėl neišaiškintos kaltės.

Jis nužudė žmoną, keturis 
vaikus, dviračiu nuvyko j kai
mą, perpjovė telefono laidus, 
padegė tvartus ir nušovė dar 
10 moterų ir vyrų ir dar de
šimtį sunkiai sužeidė. Nusikal
tėlis apie 20 metų praleido vie

UPĖ | RYTUS, UPĖ | ŠIAURĘ
KAZYS ALMENAS

Romanas

— Jei bėgs?.. Kas tada? — paklausė jis.
Indėnas lėtai ir apgalvotai apžvelgė kaimenę.
— Nebėgs... Šiandien nebėgs...
— Bet jei bėgtų? — Erdmonas atsiminė Baptis- 

tės Chabonier pasakojimus apie buivolus ir ypač apie 
jo nelaimingą draugą, užkluptą bėgančios buivolų kai
menės. Dabar ta, pirma gana fantastiškai skamban
ti istorija, kaip vargšą Jacųues visiškai sutrypė į u- 
pelio dumblą, skambėjo jau įtikinančiai ir realiai. Jei 
šita milžiniška gyvulių masė ko nors išgąsdinta ir 
aklo siaubo apimta pajudėtų j priekį, niekas negalė
tų jos atlaikyti. Jokia jėga pasaulyje.

— Jei buivolas ji bėgs... — indėnas pakratė 
galvą, tuo rodydamas, kad apie rezultatus net nebūtų 
verta kalbėti.

Visą likusią dienos pusę jie tylėdami jojo kaime
nės pakraščiu. Bet kokia kalba, kad ir pasikeitimas 
keletu žodžių, atrodė dabar ne tik nereikalingas, bet 
ir kažkaip ne vietoj. Jie jautėsi lyg svetimi įsibrovė
liai, įsėlinę į tarpą didžiulės, juodos gyvulių masės, 
kuri tik savo gera valia juos toleravo. Buivolai, jiems 
artėjant, taikiai sklaidėsi į šonus, kai kurie būriai net 
truputį pabėgdami, tuo sukeldami susigrūdimą ir su- 
vilnijimą kitoj kaimenės vietoj, suvilnijimą, kuris pa

noje Weurttembergo sanatorijo
je, parašė keletą dramų ir net 
turėjo ginčą su rašytoju Fr. 
Werfeliu. Prof. Princu teigimu, 
tai liudija, kad protinės ligos 
gali žymiai pakelti intelektua
linį pajėgumą.

Vokietijoje veikia 10,000 
“raganų tramdytojų”

Ryšium su visuomenę sujau
dinusiu Koelno įvykiu tenka 
priminti, kad prieš porą mėne
sių Stuttgarte vyko diskusijos 
apie masinio pamišimo reiški
nius šių dienų Vokietijoje. 
Kviečiant Stuttgarte veikiančiai 
sąjungai “Gydytojas ir dvasinis 
aprūpintojas” į diskusijas bu
vo susirinkę 250 psichiatrų, gy
dytojų, psichologų ir psichote
rapeutų. Toji 1948 m. Stuttgar
te įsteigta draugiją veikia šū
kiu “Sveika dvasia sveikame 
kūne” ir jos nariai teigia, kad 
40% nusikaltimų turi dvasinio 
pobūdžio priežastį.

Diskusijoje paaiškėjo, kad, 
sekant freiburgiečio rašytojo 
dr. Auhofer knygos “Aberglau- 
be und Hexenwahn heute" 
(Prietarai ir raganos šiandien) 
duomenis, dabartinėje Vak. Vo
kietijoje "dirba” 10,000 ir gal 
net žymiai daugiau “raganų 
tramdytojų” ir ne vienas jų, 
savo profesijos meistras, už 
paskirą “operaciją”’ gauna ligi 
1,000 ir daugiau markių hono
raro. Jau žinoma, kad per pas
taruosius 60 metų tų “tramdy
tojų” dėka yra 'mirę 14 asme
nų.

Kai atsiranda masinės 
psichozės reiškiniai

Minėtas suvažiavimas Stutt
garte tik iš dalies domėjosi ra
ganų vaikymo ar tramdymo 
reiškiniais Vokietijoje. Daugiau 
skirta dėmesio masinės psicho
zės reiškiniams istorijoje ir da
bartyje. Nurodyta į bolševizmą 
ir nacionalsocializmą — tai pa
vyzdžiai, j,; kaip pseudoreligijų 
priemonėmis sugebama sukelti 
masines 'psichozes. Čia jau su

Prez. Johnson stebi nuotraukas, kurias padarė Amerikos mokslininkų pasiųsta 
raketa į mėnulį Ranger 7. Prezidentui paaiškinimus davė dr. William 
Pickering, Jet Propulsions laboratorijos direktorius.

siduriama su tipingais masinio 
pamišimo reiškiniais. Išsilavini
mas ar žmogaus inteligentišku
mas esą labai ribotos apsau
gos priemonės, nes žmonės 
toms pscihozėms daugiausia 
pasiduoda vargo ar krizių me
tais. Tokiais atvejais ieškoma 
vargo ar skurdo kaltininkų, ir 
jie paprastai surandami kurios 
nors mažumos atstovų tarpe. 
Prieš juos pradedama vesti ko
vą. O vėliau jau stebime išti
sas antirasines orgijas. Prie 
panašių reiškinių buvo priskir
ti viduramžiais buvę vaikų kry
žiaus žygiai ir masinės psicho
zės atsitikimai Brazilijoje.

Artimo meilė ir prietarų 
šalinimas

Masinės psichozės reiškinius 
aiškinusių tarpe buvo vienas 
optimistas, knygos “SS valsty
bė” autorius, dabar dėstąs 
Darmstadto politechnikoje, dr. 
Eugen Kogon. Jam neatrodo 
esą pavojinga mada, futbolo 
psichozė, visur pastebimas no
ras siekti prestižo, nei horos
kopų laikraščiai ar jaunimo 
ekstazės atsitikimai, jiems be
siklausant tvisto muzikos ar 
beatles dainų. Jau svanbaiau vi
sų tų reiškinių socialinė ir po
litinė pusė. Čia Kogonas Vo
kietiją randa esant sveiką ir 
jai esą negręsia joks vargas ar 
krizės. Jo nuomone “mes turi
me laiko”, atseit, jo manymu, 
tenka ramiai ir kantriai aiškin
ti tokių masinių psichozių at
siradimų bei jų priežastis.

Be to, posėdžiuose sutarta, 
kad žmonėse tenka skiepyti to
leranciją, nesą moralu atstum
ti kitaip veikiančius asmenis. 
Ypatingai skatinama artimo 
meilė, o prietarai privalo būti 
šalinami. Tokiu atveju, galimas 
dalykas, gal ir mažiau būtų 
masinės psichozės reiški
nių ir gal neįvyktų taip žiau
rios paskirų asmenų piktada
rybės, kaip neseniai Koelne ar 
1913 m. Weurttembergo kraš
te.

mažu plėtės ir tirpo, kol viskas vėl grįždavo į taikų 
ganymąsi, pertrauktą tai vieno, tai kito pasimetusio 
veršio subliovimo ir jo motinos kimaus atsakymo. 
Niekas nenorėjo čia taip svetimai suskambančia žmo
giška kalba patraukti į save dėmesio.

Artėjant vakarui, kaimenės krašto dar nesimatė, 
niekur arti nesimatė net ir patogesnės vietos apsisto
jimui. Tik jau beveik temstant, Ton-kau-pa surado 
nors ir neaukštą, bet vis šiek tiek užnugario duodan
tį skardį.

Šį kartą paties Ton-kau-pa nurodymu jie sukūrė 
ne vieną, bet trejas ugnis ir įrengė stovyklą skardžio 
ir laužų sudarytame trikampyje. Arklius pririšo čia 
pat, juos stipriai supančiodami ir surišdami juos vie
ną prie kito trumpom virvėm. Artimos ugnies blaško
mi šešėliai nervino arklius ir jie nerimaudami trypė 
vietoj, graibstėsi vienas kitam už karčių ir karts nuo 
karto sužvengdavo. Su artėjančia tamsa visas oras 
lyg dar tirščiau prisipildė buivolų tvaiko, prie kurio 
prisidėjo dar ir trijuose laužuose rusenančios žvok- 
lės. Žvoklių jie, tiesa, pririnko greit ir daug, bet šitos 
nebuvo tinkamai sudžiūvusios ir pamažu smilko, skleis
damos tirštus, baltus, buivolo kvapo pilnus garus. 
Naktis sutemo greit, ir šį kartą naktis buvo tamsi ir 
pilna garsų, judėjimo ir šešėlių. Tamsoje atrodė, lyg 
visa kaimenė susigrūdo arčiau aplink ugnį, lyg ten 
už ugnies prošvaistės pasiekiamo rato buivolai malėsi 
aplink, trypdami savo sunkiom skeltom kanopom jau 
šimtą kartų ištryptą preriją, žiūrėdami į ugnį tūks
tančiais porų juodai spinksinčių akių, vėl ir vėl įtrauk
dami į savo didžiules, juodais gaurais aptekusias krū

LIEPOS MĖNUO PO 

DVIDEŠIMT METŲ
DR. P. MAČIULIS

būtų atsiradusi tokia ameriki
nė šalpos organizacija UNRA, 
daug ir mūsų žmonių būtų žu
vę be laiko. Nesinori būti skep
tiku, bet galvon skverbiasi min
tis, kad UNRA pirmon eilėn 
buvo suprojektuota gelbėti iš
likusius vokiečių kacetuose, ku
rie, aišku, nieko prie dūšios ne
turėjo, gal dar mažiau už pasi
traukusius iš visų kraštų nuo 
raudonojo maro.

Atsirado naujos rūšies “vaiz 
bininkų”, kuriems žmonės ža
dėdavo po karo net paminklus 
statyti. Jie daug kuo rizikuoda
vo, daug jų atsisėdo į kalėjimą, 
bet, kaip nesakysi, daugeliui ir 
padėjo.

Pats sunkiausias, mano supra 
timu, metas buvo laukimas, ka
da prasivers durys į laisvąjį pa 
šaulį: nesvarbu buvo, ar į Ka
nados girias medžių kirsti, ar 
į Belgijos anglių kasyklas, ar 
karo griuvėsius Anglijoje valy
ti, bile tik išvykti. Ir šiuos pri
siminimus rašantysis buvo už
siregistravęs vykti, kaip žmo
nės juokdavosi, į Australiją 
“kengūrų gaudyti”!...

Daug jaunuolių vyko į Kana
dą visai neįprastiems darbams, 
nes ir šalpos organizacijos sto
vyklose pradėjo taip “šeiminin
kauti”, kad iš visokių atsargų 
sandėliuose dingdavo šimtai dė
žių įvairių gėrybių, ypač pelnin
gas pasidarė verslas juodojoj 
rinkoj cigaretėmis.

Pagaliau Dievas pasigailėjo 
išlikusių pabėgėlių, kurie vyko 
pas gimines ir visai nepažįsta
mus žmones arba ir visai be jo
kių pažinčių į tokią Australiją, 
Naująją Zelandiją ir kt. O kaip 
juos čia priėmė ar priglaudė, 
visi gerai žino, bet už tai jiems 
ačiū!

Tačiau po 20-tieB metų dau
gelis naujųjų ateivių kai kuriai* 
atžvilgiais net pralenkė savo bu 
vusius globėjus. Na, ką gi, Die
ve ir jiems padėk.

—0—
MEDŽIAI DYKUMŲ SMĖLY
Jau kuris laikas kai Kuweite 

ieškoma būdų dykumoms pa
versti miškais. Pagaliaupasiektą 
žymaus ' pasisekimo: išdirbtas 
metodas sodinti medelius į dy
kumų smėlį minkštoj, į kempinę 
panašioj plastikinėj masėj, ku
rios sudėtis yra tokia, jog ji il
gai išlaiko drėgmę, o iš antros 
pusės praleidžia mineralus. Pat* 
sodinimas vyksta tokiu būdu: 
iškasamos duobės ir į jas pri
pilama tos masės kartu į ją įki
šus medelį. Pirmoji medžių so
dinimo partija — 6,000 — me
delių pilnai prigijo. Kuweit yra 
Pietų Arabijoje; labai turtingas 
nafta; randasi Britų globoje 
(protektorate).

šiemet tokie metai, kad jų 
lyginimas su anais mūsų tautos 
dalies didžiosios iškylos į ne
žinią prieš 20-tį metų netelpa 
į jokius apibendrintus rėmus. 
Jei Lietuvoje nebūtų buvę šiur
piųjų 1941-jų metų birželio 14— 
21 dienų, destis, jei raudonieji 
pavergėjai nebūtų įvykdę ma
sinių trėmimų į tolimojo Sibi
ro sritis, 1944 metais gal tik 
vienas kitas tūkstantis mūsų 
žmonių būtų pajudėjęs iš Lietu
vos vakarų link, tiksliau ta
riant, pasitraukę nuo raudono
jo siaubo į Vokietiją.

1941—1944 metais mūsų žmo
nės geriau pažino nacines Vo
kietijos užmačias, nes ir Hit
lerio vokiečiai, gal tik klastin- 
gesniais būdais, siekė iš Lietu
vos sukurti sau naują koloniją. 
Miestuose įvestos skirtingos 
maisto kortelės, įsteigtos par
duotuvės su užrašais ant durų 
— “tik vokiečiams” — visiems 
žėrė smėliu į akis. Buvo išaiš
kinti ir vokiečių paruošti pla
nai stambesnius ūkius išdalyti 
vokiečiams ir t. t. Nebe to, kad 
lietuviai būtų nežinoję, jog 1944 
metais amerikiečių aviacija 
griovė dienomis ir naktimis Vo
kietijos miestus, pramonės cent
rus, kelius, tiltus ir visa kita. 
O vyresnio amžiaus žmonės te
beatminė aną, po pirmojo pa
saulinio karo, išbadėjusią Vo
kietiją, todėl ir šis klaikus pa
sitraukimo iš Lietuvos faktas 
negalėjo žavėti. Tačiau apytik
riai apie 50 tūkstančių žmonių 
iš Lietuvos pasitraukė. Tuos, 
kurie delsė pasitraukti, iki bol
ševikai neužėmė Lietuvos, pa
sivijo pakelėse jų lėktuvai, o 
vietomis — net artilerija, ir 
daugelis žuvo pakelėse...

Kad vokiečių karas jau bu
vo pralaimėtas, kiekvienas ge
rai nusimanė, nes vokiečių ka
ro aviacija raudonųjų puolimus 
atremti seniai nebepasirodė. Ne 
vienas dabar prisimindavo bol
ševikų išsireiškimą: “dajoš Ber- 
lin”, nors faktinai Berlyną 
užimti bolševikams leido alian- 
tai, patys pasitraukdami iš Tu
ringuos ir kitų amerikiečių 
užimtų vietų.

Patys sunkiausi po pasitrau
kimo iš Lietuvos buvo pirmieji 
metai, nes sunku buvo kur pri
siglausti pas vokiečius ar išsi
sukti nuo priverčiamo darbo 
nuolat bombarduojamuose punk 
tuose. Bet ir padėjus ginklus 
vokiečiams, atseit, karui pasi
baigus, pasitraukusiųjų ištekliai 
veik buvo išsibaigę, daugeliui 
gyvenimas prasidėjo badmiria- 
vimu. Vokietis ūkininkas net už 
gerą pinigą maisto produktų 
parduoti nenorėjo, nebent tik 
daiktus iškeičiant. Ir, jeigu ne

tines šių nepažįstamą ir nemėgstamų įsibrovėlių kva
pą ir išpūsdami jį su nepatenkintu šnirpštimu pro di
deles, drėgnas, juodas šnerves.

Miegas neėmė nė vieno. Pirmoji sargyba išpuolė 
indėnui ir jis, į savo buivolinę antklodę susisupęs, at
sitūpė tiesiai tarp dviejų smilkstančių laužų. Sidabru 
išgražintą šautuvą jis laikė pasidėjęs ant kelių. Silue
tas į buivolinę antklodę susisupusio indėno ir kryžmai 
laikomo šautuvo tinkamai papildė scenos laukinišku
mą. Jausdamas pareigą nuduoti, jog jis visai ramus, 
Erdmonas ištiesė savo antklodę ir atsigulė nepertoli 
nuo nervingai trypiančių arklių kojų. Gulint ramiai 
ir akies kraštuku stebint trijų rusenančių liepsnų blaš
komus šešėlius, atrodė, jog nakties garsai sustiprėjo 
ir užplūdo viską, šnypštė degančios žvoklės, prunkštė 
arkliai ir beveik vientisu prunkštimu jiems atsakė ne
matoma, bet tuo dar stipriau jaučiama juos juosianti 
buivolų kaimenė, žemė dūzgė šimtais virpėjimų ir gar
sų,atrodė, kad prie žemės priplota ausis tinsta garsų 
daugybe ir galva svaigsta, bandydama suvokti tą pra
kaituojančią, šnirpščiančią, atrajojančią gyvybės ma
sę, kurioje jie buvo paskendę. Jis laukė, kartais už
imdamas kvapą ir jausdamas kaip baimės lašai 
sunkėsi ant jo kaktos, laukė, kažkaip jausdamas, jog 
tuoj, tuoj tas vientisas dūzgimas pavirs į kapotą ir 
didėjantį kanopų bildesį ir iš už laužų šviesos rato iš
nirs vientisi gauruoti šešėliai, blizgančiom akim ir že
mę malančiom kanopom, ir visa prerija net iki pačių 
aiškiai žėrinčių žvaigždžių paskęs dulkių ir trypiančių 
kojų sūkuryje. . _____

(tu* teufiaa)



DRAUGAS, antradienis, 1964 m. rugpiūčio 4 d REAL ESTATE

CONTKACTORS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentu

2212 W. Cermak Road, Chicago, III., VIrginia 7-7747

M1SCELLANE0US PROGOS OPPORTUNITIES

lan-

■"s.

*

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

Detroite užsidegė Ditzler dažų įmonė, kuriai degant sprogimai sukrėtė 
gus net ir kitų pastatų. Padaryta virš 1 mil. dol. nuostolio.

2501 West 69th Street 
HE 4-7482 436-5151
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A. ABALL ROOFING
įkurta prieš 60 metu

STOGŲ DENGIMAS IB R INO B

Mes talsom, dažom rlnas, 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, smallnimaa ar naujai uždengi
mas. Kaminai ir "smokestack” per
taisomi—'’tuckpolnted” Mes atliekam 
lauko dažymo, mūro užtaisymo— 
tuckpointing ir cemento darbus.

Pilnai apsidraudė. Darbas garan
tuotas. Nemokama* Įkainavimo*. Ati
darą visa laika.
Skambinkit® t .A 1-604.7 — RO 2-8778 
I||||||||||||||IIIIIIIII1II1IIII1IIIIIIIIIIIIIIII>I>'

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago 32, IR Tel. YA 7-5980

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RUDENAS 
4448 S. Western Avė. 

Tel. 847-4829 ir YA 7-1026
Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LIETUVIŲ DIENA NEW YORKO 
PASAULINĖJ PARODOJ

Rugpiūčio 23 d. — Lietuvių 
diena. Programa ir smulkūs 
pranešimai jau yra spausdina
mi ir greitai bus paskelbti. Vi
si reikalingi darbai yra pada
ryti ir daromi paskutiniai pa
siruošimai.

LKPP valdyba su visomis 
komisijoms dažnai posėdžiauja 
ir smarkiai dirba visais reika
lingais pasiruošimais, kad Lie 
tuvių diena gerai pavyktų. 
Daugelis žymių žmonių, ame
rikiečių ir lietuvių jau yra pa
kviesti dalyvauti Lietuvių die 
nos garbės svečiais. Lietuvių 
dienos programą praves akt. 
Rūta Kilmonytė.

Visa programa bus įrašo
ma ir dėl to jau yra susitarta 
su specialistais. New Yorko 
Lietuvių Prekybos rūmai ben
drai su LKPP baigia 
ti Lietuvių dienai ir 
rodai vadovą, kuris 
duodamas po vieną 
taipgi Lietuvių dienos progra
mos ženklelius ir atvirutes. Su 
sitarta su New Yorko spauda, 
radijo ir televizija dėl Lietu
vių dienos programos skelbi
mo. Lietuvių dienos programą

spausdin- 
visai pa-1 
bus par-' 
dolerį, o

Spaudoje ir gyvenime

Atkelta iš 3 pusi, 
turėjo vergų, 3 buvo gydytojai. 
Jauniausias atstovas turėjo 27 m., 
seniausias — Franklinas 81. 
Aštųoni iš jų buvo JAV nepriklau
somybes deklaracijos signatarai.

Kad sėkmingiau vyktų pasita
rimai, Benj. Franklinas pasiūlė 
posėdžius pradėti malda, tardamas:

— Kuo ilgiau gyvenu, tuo randu 
daugiau įtikinančių įrodymų tie
sos, kad Dievas tvarko žmonių 
reikalus.

Ir jis davė- suprasti, kad iškilti 
naujai Amerikos valstybei yra rei
kalinga Dievo pagalba.

Tuo metu apie 20 procentų JAV 
gyventojų buvo vergai, bet jau 
Massaehussetts valstybė buvo ver
giją uždraudusi, o Carolinų ir Ge- 
orgijos valstybes buvo uždraudu- 
sios vergų įvežimą. Krašte buvo 
jaučiamas pasibaisėjimas vergija, 
ypač tarp religinių grupių, ir kū
rėsi draugijos kovai su vergija.

Knygos autorius iš turimų duo
menų sprendžia, kad JAV revoliu
cijos metu tik apie trečdalis ame
rikiečių siekė nepriklausomybes, 
kitas trečdalis tebebuvo ištikimas 
D. Britanijai, o trečias trečdalis 
visiškai nepaisė, ar kraštas bus 
laisvas, ar britų karaliaus valdžio
je. Amerikos armijoje tebuvo apie 
700 karių ir keletas karininkų, ir 
daugelis piliečių dar burbuliavo, 
kad ir tiek perdaug — tvarkai pa
laikyti užteksią milicijos.

Į aštuoniolikto šimtmečio pa
baigą dar buvo ypatingi laikai. 
Konvencijos dalyviai vieną dieną 
pertraukė savo posėdžius, kad ga
lėtų pamatyti kaip plaukė naujai 
John Fitch sukonstruotas garlai
vis Ratai šukė tokius ypatingus 
irklus. Garlaivis gailėjo nuplaukti 
apie 2 mylias per valandą. Žmo
nės džiaugėsi, bet net toks išra
dėjas B. Franklinas patarė: _

__ Tai kokia gi bus nauda iš to 
naujagimio?

J. Daugi. 

pildys didžiulis choras iš apie 
1,500 dainininkų-hj ir 700 šo
kėjų, suvažiavusių iš viso lais 
vojo pasaulio. Tokios nepapras 
tai svarbios programos pasi
klausyti reikia ne tūkstančių, 
o dešimt tūkstančių lietuvių, 
kad tinkamai pasirodytume 
prieš visus, kurie atvyks į Lie 
tuvių dieną.

Kviečiami visi lietuviai gau
siai dalyvauti.

A. S. Trečiokas

GYVENIMAS PRIE STALINO

smarkuolius ir 
kur veda asme-

metus “Novij

Mėnesinis Maskvos literatū
ros žurnalas “Oktiaber” paskel
bė, kad bus spausdinama knyga 
— apysaka — apie gyvenimą 
priverstinio darbo stovyklose 
prie Stalino. Ta apysaka turės 
įspėti Kinijos 
jiems parodyti, 
nybės kultas.

Prieš dvejus
Mir” paskelbė garsią Solženici- 
no apysaką apie gyvenimą darbo 
stovyklose Sibire ir Europos 
Rusijos šiaurėje. Ta knyga bu
vo krašte per kelias valandas 
išpirkta. Ji vadinosi “Viena die
na Ivano Denisovičiaus gyveni
me”. Yra išversta į anglų k. 
Atrodo, kad “Oktiaber” paskelbs 
smarkesnę apysaką negu Solže- 
nicino. Skelbkites “Drauge”

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

TELEVISION SERVICE MEN
FULL TIME

This is an excellent opportunity for ąualified 
men in our Montgomery Ward Service Dept. 

Located in Rosemont.
NEW iRIR-CONDITIONED BUILDING 

PLERSANT SURROUNDINGS
BENEFITS INCLUDE: PAID VACATIONS, DISCOUNTS, 

RETIREMENT PLAN, PROFIT PLAN.

Interviewing Daily At 
MONTGOMERY WARD 
618 West Chicago Avenue

Intervievv EVE’S. By app’t only. Call MR. JOHNSON — 467-7425

MACHINISTS
FOR ENGINEERING LABORATORIES

We have numerous openings for fuliy ąualified and ėxperienced 
machinists with at least 5 years of continuous work in the fabrica- 
t'on of experimental paris for both electrical and mechanical devices. 
Ali applicants mušt be capable of setting-up and operating all 
standard model shop machines and work close tollerances. working 
from prints or sketches.

In addition, w-e have opening for erperienced 
Sheet Metai Model Makers

Steady employment — excellent starting salary. 
Liberal company benefits — fine vvorking cond’tions.

Call' 967-6600 or SPring 4-2200 
or apply in person at Personnel office 

TECH-CENTER DIVISION COOK ELECTRIC C0.
6401 W. Oakton Street. Morton Grove, Illinois

— An Eąual Opportunity Employer —

MANOR PERSONNEL
Moterims: įstaigose ir profesinėse srityse. 
Vyrams: fabrikuose, įstaigose ir profesinėse srityse.

DARBAI:
MISS STONE Tel. GRovehill 6-6000

LEONAS J. DEMERECKIS, 2356 WEST 63rd STREET

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
Ir žemais nuošimčiais mėnesiniais lšsimokėjimais. 

DŠ1 informacijų kreipkitės į
CONSTRUCTION CO

PARDAVIMUI

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS 

Vidaus ir lauk® darbai. 
ALGIMANTAS DIKINI8

Tel. 735-7838.
8613 W. Ūflth PI., Chicago, IU.

llllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll 
10%, 20%, 30% pigiau mokėsit® 
už apdraudę nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK Z A PO L I S 

3208)4 'Vest 95 Street,
Chicago 42, Illlnois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll

SIUVIMO MAŠINOS
Bemina • Eina • Pfaff • Necchi 
WTUte • Domestlc » Kenmore • 
New Home • Free Westlnghouse • 
Viklng • Adler • Anker • Slnger, 
etc. Ir visas japoniškos gamybos. 
Taisome, parduodame ir nuomoja
me prieinamomis kainomis ir ■aly
vomis.

Darba* greita* ir sąžininga*. Turi
me dalis, pritaikome pagal skonį ka
binetu*. Aptarnaujame Chicagoj* h 
priemiesčiuose.

ARVYDAS M. BIKINIS
5654 So. Hermitage, Chicago, Iii,

Telef. — 787-5888
WMoleae.Is and ReU.il

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

šildymų ir šaldymų įrengimas) 
7304 So. Rockwell Street

CHICAGO 29, ILL. 

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

30 and 50 gal. Ere® Delivery 
5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 • 434-1113

HELP VVANTED

E N G I N E E R
We have an excellent opening for 
a mechanical design engineer on 
a diversified project level. The 
man we are seeking should have a 
proven background of creative 
ability in the mechanical eąuipment 
field and the' ability to follow 
project thru their full design and 
development phases; including 
field trial.

Salary open, liberal company 
benefits. Send resume to:

KELLEY CO. INC.
6720 N. Teutonia-fiv.

Milwaukee, Wis, 53209

IMMEDIATE OPENINGS
FOR

Freight Handlers
Excellent opportunity for 

ąualified MEN.

ALSO OPENINGS FOR

T. V. Repairmen
Mušt be exp. Television repairman 

with lst or 2nd class I^icense issued 
by FCC. Steady full time employment 
and a stable future.

Why not stop in & 
introduce our program

MONTGOMERY
618 W. Chicago Avė.,

topermit us 
to y*ou!!

WARD
Chicago, Iii.

Mai ntenance MEN
Mušt be experienced in 3-phase, 
220 volt electric motorą and gene- 
ral knotvledge of factory mainten- 
ance. 2nd shift position (4 to mid- 
night). Excellent opportunity for 
fuliy ąualified man,

Apply in person —

ADOLPH PLATING, INC.
832 South Centrai Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

WEBCOR, INC.
Has the following immediate openings: 
MATERIAL HANDLERS

( S T O C K )

PUNCH PRESS OPERATORS 
Experience not reąuired. Good starting salary.

DRILL PRESS OPERATORS 
Excellent starting salary

ALL OPENINGS GIVE FULL LINE COMPANY BENEFITS.
APPLY IN PERSON.

W E B C O R , INC.
500 West Huron Street

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013 

7203 S. Western Avė.
Chicago, Dlinois. 60636

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447
4444 S. Western, Chicago 9, III.

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vgsintuvus.

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 So. Kedzle Avenue 
Chicago 23, Ulinols 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis 
Victor Skade

OL 6-0412
ST 8-9272

KKAL ESTATĘ

CICERO. 4 butai: 6—5—5, po 3 
miegamus, rūsys. Papamų $346 
per mėn. Nuomininkai patys apsi- 
šildo. Mokesčiai $254. $28,750. — 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd., Ci
cero. OLympic 2-6710 arba Bishop 
2-2162.

MISCELLANEOUS

DĖMESIO
Jeigu jums reikia

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

DRAUGAS
4545 W. 63 St., Chicago, III, 60629

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Union Pier arti prie ežero išnuom. 
butai vasarojimui — 2 mieg. su 
virtuve ir salionu. $45 sav. Telef. 
Chicagoj VI 7-7457, po 6 v. vak.

HELP VVANTED

—BRAKE PRESS OPERATORS—
— SPOT VVELDERS —

With 2 years min. recent,experience. 
Local reference are reąuired.

Apply in person:
REFLECTOR HARDWABE OORP.

1300 N. 25th Aveniu*
MELROSE PARK, ILLINOIS

Mūr. bung. 6 kamb. 3 mieg.. skie
pas, pastogė, garažas, karštu vande
niu, gazu šildymas, Brlghton Parke. 
Nebrangus.

Mūr. 3 butai po 6 kamb., kiek
vienas butas atskirai šildomas, geri 
aluminijaus langai, didelis skiebas, 
geros pajamos ir puikus butas savi
ninkui, skubame parduoti, laukiame 
pasiūlymo. Brlghton Parke.

Būr. 4 butai, dvi dirbtuvės ir ta
verna 65 <<t Wcstern. geras invest- 
mentas. Pirkti ar mainais į mažą 
namuką.

Mūr. 10 butų po 3 34 kamb. kiek

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

Čhicftgoje mielam Bright. pk., šva
rus 12 apart, mūr., plat. lotas, nauj. 
gazo šildym., virš $12,000 nuomos, 
kaina — 6 kart nuoma.

Ir vėl... liriglit. p-ke, biznio mūr. 
erdvus butas, modern frontas, 47-ta 
ir California, apie $14,000.

Žiūrėkite 4 būt. mūr.; 5 ir 4 kamb. 
butai, apie $6,000 nuomos, $45,000.

Biznio lotas, apie 30 pSd. Marąuette 
Pk., 2654 W. 69 St. ¥ra garažas.

2 aukšt. med., 3 būt. ir biznis, 50 
pčd. lotas, atskir. šildym., arti mūsų, 
$19,000.

Prašome pas mus teirautis dėl visokių namų ir nejudomo turto.

K. VALDIS REAL ESTATE
2408 Wert 69U> Sireet, BE 1-7Z00 u BE 7A5S4

2— « med. po 3 mieg. Naujos vo
nios, spintelės, ir Bldings. Pilnas rū
sys. Centr. šild. 2 maš. gar. žemi 
taksai. Kaina tik »15,400. Vieta — 
Brighton pk.

3— t Ir 1—6 pulkus mūras Brigh
ton pk. Pilnai modernizuotas. Nau- 
įas Centr. šild. gazu. 2 maš. mūr. 
gar. Geros pajamos. Prašo $28,600.

Luxus 5 metų mūr. rezidencija 
Gage pk. dideli kamb., daug jvair. 
priedų, garažas. Reikia pamatyti.

simkus Real Estate — Notary Public
4259 S, Maplewood Avė., Tel. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Mūi*. 7 kamb. ir butas rūsy, garaž. 
30 p. lotas, 16,500.

Med. 4 but. M. p., mažas įmok., 
bargenas už $17.800,

Mūr. 2x5, šalia mūsų įstaigos, ga- 
raž., tik $27,500.

Med., 3 but. ir 2 tušti lotai, sku
biai, už viską, $19,000.

Mūr., 5 but., priešais M. p. naujas 
šildym., $44,000.

Mūr. 3 mieg., šalia mūsų įstaigos, 
garaž., tik $17,500.

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

Netoli mūsų įstaigos gražiai mo
dernizuotas 5 kamb. bungalow, nau
jas šildymas, 220 V. elektra, 2 auto, 
garažas. Oro vėsintuvas įrengtas rū
sy, Tik $13,000.

65-os ir Francisco apyl. tvirto mū
ro 6 kamb. bungalovv. Naujas karš
tu vandeniu šild. Nauja elektra, 
alum, langai. Tik $17,900.

Kas nori gyventi užmiesy ant pla
taus sklypo? 6 kamb. 10 metų mūro 
rezidencija. Prijungtas garažas, 2 
vonios, židinys, ir kiti priedai. Kai
na $21,500.

Pirmą kartą skelbiamas. Apynau- 
jis namas (expandable), mūr. 2 a. 
garažas, šoninis įvažiavimas, daug 
priedų, M. p. Pirksit nebrangiai.

Ant didelio sklypo tik 3 metų labai 
modernus 19 apartmentų mūras. 
Kaina tik 6 H karto metinių paja
mų.

Netoli M. pko, mokyklos, 134 a- 
modernizuotas namas. Savininkui 5 
kamb. ir $75 pajamų. Kaina $21,500.

Našlė skubiai parduoda apynaujĮ 
pajamų namą — krautuvė ir 2 dide
li butai. M. p. Pirksit nebrangiai.

20 apartmentų. šildomi atskirais 
pečiais, pajamų virš $15,000 metama 
Kaina $71,000.
. 3 po 6 kamb. de luze, ultramodern. 
M. pko gražiausioj vietoj. 2-jų metų 
mūras, 2 a. šoninis Įvažiavimas. Tei
raukitės.

2 po 4 mūras. Nauja karšto vand. 
šiluma. Dideli gražūs kambariai. 2

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME.

BOOKKEEPING NOTARIJATAS 
CAR LICENSES. INCOME TAX 

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

Prįe 71-os ir Western medinis, 6 ir
5 kamb. butai. Geras namas. Tik 
$16,500.

Marąuette Parke. Mūro 4 butai, 
geras investavimui. Nebrangus. Ma
žas įmokSjimas. $35,900.

Brighton Parke. 3 vienetų namas. 
Atskiri šildymai. Skubiai parduoda
mas. $13,500.

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

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX

Apdraudy Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
3. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė.. PR 8-2233

Skelbkites “Drauge”

4936 Wcit 1 Sth Stran Clc.ro 50, lllinola Otilcc OL 6-2233 Rnldanco OL 2-lW

CICERO PARKHOLME
2 butų mūr. 2 auto garažas,

2 atskiros gazo šildymo sistemos.
Bargenas už $23,500.

viena*. Marųuette Parko rajone, virš 
12,000 pajamų, mažos išlaikymo iš
laidos.

Mažas namukas su maisto krautu
ve Brlghton Parke. Pigiai pirksi, ge
rai gyvensi. Paskambink šiandien.

Kam fabrike? Maisto krautuvė, 
puikiai vedamas biznis, lietuviškoje 
aplinkoje, nebrangi nuomos sutar
tis. pirkti ar būti partneriu su ati
tinkamu įnešimu.

Turime visokio dydžio vieno buto, 
2 butų ir kitokių namų ir biznių, 
parūpiname visų rūšių draudimus, 
turime notaro teises.

3 but. m^d., apie $2,000 nuomos, 
smagus pirkinys už $12,700.

Kaip dvaras platus, modern. 7 
kamb. mūr. arti Mara. pk. $26,000.

7 m. kamb. mūr., 2 auto ga-
raž. anum. langai, kilimai, vir. kros
nis, arti mūsų. $20,000.

2 but. med. 6 ir 4 kamb., 2 auto 
garažas, namas kaip seklyčia. $21.000

Arti “Draugo”, 18 m.. 5 kamb. gra
žus mūr,, gazo šildym., įmokėti 
$2,000. Kaina 11,400.

Taverna — valgykla, geroj piet
vakarių miesto daly su mūr. namų, 
duodančiu $4,800 pajamų metams. 
Biznio pajamos $55,000. Viskas 
$37,000, Per tris metus pinigai 
grįžta.

Maisto krautuve Brlghton P. gerai 
veikiantis biznis per 30 metų, med. 
6 kamb. namas ir 86 p. tuščia* aki. 
greta. Reikia pamatyti.

Maisto - gėrimų didelė krautuve 
Gage P. su Inventorium ir prekėmis. 
Biznio apyvarta $200,000. Skam
bink.

Med. 3 geri butai ir maisto krau
tuvu Marų, pk., tik $19,900.

Mūr. pajamų namas Marą. Pk.
$12,000 getams, kaina $74,000.

Mūr. 2x6, M. p. 2 šildymuai, 30 p. 
lotas. $25.900.

Med. 2x4, prie 44 Ir Mozart Mo
dernizuotas. Baregnas už $14.900.

Med. IU a. (4 ir 4), rūsys, graži 
M. p. vieta. Tik $12.900.

Mūr. 5 Ramo, rezidencija, M. p. 
Garažas, 40 p. lotas. $16,800.

auto, garažas. 33 p. sklypas. M. n. 
$24,500.

5 miegamųjų mūras. Plytelių vo
nia ir virtuve. Kilimai. 2 auto, ga
ražas. Netoli mūsų įstaigos. $18,000.

8 butai ir 2 krautuvės. Nauji ži
luma gazu. Alum. langai. Pajamų 
virš $10,000 metams. M. pk. Prašo 
$69,000.

Gražiu 5J4 kamb. mūr. tik 6 m. 
Kilimai, šiluma gazu, pilnai apsaugo
tas nuo potvynio rūsys, alum, langai, 
garažas, 37 34 p. sklypas, j pietus nuo 
M. pk. $24,500.
rūsys, 2 a. garažas, daug priedų, M. 
pke. $24,000.

2x5 kamb. mūr., 30 p. sklypas, 2 
a naujas garažas. Labai geroje vie
toje. M. pke. Tik $28,000.

Ant 40 p. sklypo 6 34 kamb., tik 
kelių metų mūras. dideli gražūs 
kamb., kilimai, į pietus nuo M. nke. 
Nebrangiai už $22.000.

4 butų mūras. Nauja šiluma, mūr. 
garažas, netoli parko, M. Dke. Tik 
$44,000.

Shopplng Oenter — 6 krautuves, 4 
metų modernus mūro pastatas ant 
100x285 p. sklypo, metinių pajamų 
$9,780. Mažos išlaidos. Tik $69.090.

14 butų. 2 aukštų mūras, geros 
pajamos. Savininkas duoda paskola. 
M. pke. $90,000.

Prie pat parko 2x534 kamb. Tik 
10 metų. 2 atskiri šildymai, alum, 
langai, 2 «. garažas. M. pks. Tik 
$39,000.

DIDŽIAUSIAS EB GERIAUSIAS 
NAMŲ IB BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRAUDA 
• NOTARIJATAS 

LEONAS REAL ESTATE 
2785 W. 71«t St WAlbrook 5-6015

9 metų, 3 mieg. mūr. bungalow 
prie 50-tos ir Maplewood. Platus 
sklypas; savininkas priverstas 
parduoti. Tik $17,500.

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

Cicero - Parkhoime mūrinis na
mas — 2 po 5 kamb. su geriau
siais įrengimais ir apšildymu, tik 
$25,000.

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343

Apsimoka Bkelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems preinamoB.

NAUJAS MŪRINIS
2 butai po 3 mieg., spalvotos vo
nios, plytelėm išklotas rūsys, karš
to vandens-gazo šilima. Tuoj pat 
galima užimti.
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Schumeier, Ranger projekto vadovas, Jet Propulsion laboratorijoj 
Pasadena, Calif., rodo kur mėnulyje atsimušė raketa.

JAV Lietuvių bendruomenė, 
aktyviai dalyvaudama prieško- 
munistinėje veikloje, remia tuos 
JAV abiejų partijų kandidatus 
į senatą ir kongresą, kurie ko
voja dėl komunistų pavergtų 
tautų išlaisvinimo.

“Pasaulio Lietuvio” ir 
“Gimtosios Kalbos” reikalu 
Taryba prašo JAV LB apylin

kių valdybas ir kitus LB orga
nus remti ir platinti PLB val
dybos leidžiamą biuletenį “Pa
saulio Lietuvį” ir JAV Kultū
ros fondo leidžiamą “Gimtąją 
Kalbą”, bendrinės mūsų kalbos 
laikraštį.

Padėkos

Mielai mokslo draugei
MARIJAI SIMS, gilaus liūdesio va
landoje, jos vyrui

DR. JONUI SIMS mirus, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

J. Smailys ir šeima

Šeimininkas mane nudžiugina, 
pranešdamas apie čia pat “Ven
toje” atostogaujantį žurnalistą, 
mano gerą, nors niekad nematy
tą, bet šimtus kartų skaitytą, 
bičiulį Alfonsą Naką iš Detroi
to. Išsišnekame apie mudviejų 
pereitais metais kilusią polemi
ką dėl lietuviškų šventinių svei
kinimų. Gaila, mielam Nakui 
tenka baigti atostogas ir vykti 
atgal, kovoti už kasdieninės duo 
nos kąsnį.

Nė kiek nesistebiu, matyda
mas svečių ir iš tolimesnių vie
tovių. Ką gi, čia gražu, pavėsin 
ga, vaikams žaidimo aikštelės.

— Aš čia vasarojų, nes su vai 
kais ypač patogu, — linksmai 
plepa omahiškė p. Bukšnienė, 
su vyru inžinierium ir sūnum 
jau antra savaitė čia besilepi- 
nanti. — Nors pati mažų ir ne
turiu... Bet bute atskira virtu
vė, — kiekvienai šeimininkei di 
delis palengvinimas.

— Kitais metais vėl pasima
tysim, — atsisveikina p. Bar
kauskienė iš Cicero, visam sezo
nui išsinuomavusi butą. — Vai
kams čia tikras rojus: nei uodai 
kanda, nei pavojaus nuo prava
žiuojančių automobilių. Ir lais
vė visiška...

Išeinu paplūdimin. Jau įdie
noję. Įvairūs moteriški maudy
mosi kostiumai ir “bikiniai” 
traukia akį. Smėlis prikritęs vy 
riško ir moteriško elemento. Ki 
ti skandina nuodėmes žalsvame, 
ramiame Michigano vandenyje. 
Matau p. p. Tamošiūnai net iš 
Philadelphijos, seną bičiulį Me- 
čį Aukštuolį, “kovos” ir sporto 
draugą dar iš Wuerzburgo sto
vyklos laikų, dabar dainuojantį 
R. Babicko vyrų oktete, jo bro
lį Vytautą iš East Chicagos, 
Dainių ir Reškevičių šeimas iš 
Omahos ir daugybę čikagiškių 
veidų... Tarpe jų ir baleto meis
teris S. Velbasis su žmona, so
listė A. Kalvaitytė. Ir “Drau
go” tarnautojai p. p. Baltrušai
čiai.

Argi pažinsi ar atsiminsi, pa
galiau, ar suminėsi visus?

Miegu kaip užmuštas, švin
tant per miegus girdžiu gaidį 
giedant. Ir traukinys pradundi- 
na netoliese... Visiškai nubun
du, ir širdin bakstelia, lyg ašt
ria adata... Norėčiau atmerkti 
akis savo gimtajame kaime, kur 
kiekvieną rytmetį tuo pačiu lai
ku traukinys, skindamasis ke
lią per tėviškės lankas, stotelė
se rinkdavo keleivius ir bito- 
nus...

Per langą veržiasi šeimininkų 
uždėtos plokštelės “Graži tu 
mano, brangi tėvyne...” melodi
ja ir... ašara nejučiomis suvilgo 
blakstienas...

Kad tik kas nepamatytų.
—J. Vč.

LB. TARYBOS REZOLIUCIJOS

kitai se-

įnašų

tautinio

laukiančius išsivadavimo.
Tarybos prezidiumas

Nusigręžiu jau trečius šian
dien baltinius ir ant prakaituo
to kūno užtempiu naujus. Bet 
ir jie po penkių minučių per
mirkę. Tokia nežmoniška Chi- 
cagoje drėgmė ir negailestinga 
saulė.

Pirmą kartą mano prisiega 
išleidžia mane vieną net dviem 
savaitėm. Matyt, nutaria, kad 
senatvė beria plaukus, tai ne
pavojinga, nors žaliojoj “Ven
toj” poniutės — nors prie žaiz
dos dėk...

Ankstų rytą apie 9 vai. įsu
ku savo seną vežimą ir atsire
miu į teniso aikštę. Du gyvi vi
same sode. Vienas iš jų, LB 
Chicagos apyg. v-bos pirm. inž. 
Br. Nainys, matyt, tik dabar po 
karštos pirties grįžęs iš JAV LB 
tarybos sesijos Clevelande, pa
siruošęs savo vargelius ir 
džiaugsmelius paskandinti vė
siose Michigano ežero bangose, 
bet prieš tai mėginąs į skutus 
sudrapalinti savo partnerį teni
so rakete.

Tur būt, ir kiti posėdžiautojai 
ieškos vėsos savo įkaitintiems 
smegenims kas sau...

Ryklys ežere
Išgirstu triukšmą ir ergelį 

savininkų p.p. Odinų bute. Vie
nas kitas susidomi, o gražuolės 
dar su chalatukais skuba “įvy
kio” vieton. Žiūriu, du vyrai ap 
siginklavę vėzdais, o pats, vi
suomet mielas ir besišypsąs, O- 
dinas išlenda iš rūsio su didžiau 
Siu kapliu rankose. Tik šį kar
tą jis gerokai susierzinęs. Iš 
kažkur atsiranda net “dubal- 
tauka“.

Išsigandęs ieškau ramesnio 
kampo. Tokioje ramioje vieto
je toks sujudimas — didelė re
tenybė. Bet šiandien atsitiki
mas, dar niekad nepasitaikęs 
garsiajame Union Piere.

— Argi tikrai ryklys, — iš
girstu vieną poniutę besiįdo- 
maujant.

— Kur tau ne... Ir dar koks. 
Mano sūnus pats matė savo a- 
kimis. Įbrido į vandenį, ir kad 
griebs jį už kojos.net dantų 
žymės liko.

— Eikit, jau eikit!... Pamatė 
vaikas didelę žuvį ir išsigando.

Keliolika “ginkluotų’ 'vyrų ir 
drąsuolių moterėlių patraukėm 
prie ežero. Teisybė, iš tolo atro
do, lyg ir krokodilas vandeny 
netoli kranto. Vyrai stipriai su
spaudė vėzdus rankose, žmogus 
su šautuvu prasistūmė priekin.

Koks visų nusivylimas... Po 
naktį siautusios audros, bangos 
atplovė didelę šiekštą, su vienu 
storesniu galu ir gerokai ap
daužytu. Kaip tikra krokodilo 
galva.

Nauji ir seni veidai
Grįžtame atgal. Abu sodai pil 

ni Jonušo lietuviškų maršų gar
sų. Kiekvieną rytmetį vasaroto
jai tais maršais žadinami (apie 
10 v. ryto). Taip tyli lietuviš
kų chorų, ansamblių, orkestrų, 
solistų plokštelių muzika plūku- 
riuoja su pertraukomis visą die 
ną. Jos kaip ir negirdėti — ji, 
lyg kokio gražaus paveikslo lie
tuviški rėmai.

Atlanta, Ga., siaučia potvyniai. Čia 
matyti vaizdas viename greitkelyje.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
IV-sios tarybos I-sios sesijos, 
įvykusios 1964 — Donelaičio — 
m. liepos 25 - 26 dienomis Cle- 
velande, Ohio, nutarimai: 
Lietuvos laisvės kovos reikalu

Taryba pritaria ligšiolinėms 
pastangoms konsoliduoti Lietu
vos laisvinimo -organizaciją, pra 
šo tęsti pradėtą darbą ir rasti 
gyvenamojo momento sąlygas 
ir reikalavimus atitinkantį bū
dą remti apsivienijusios Lietu
vos laisvinimo organizacijos vei 
klą. Taryba, remdama Lietuvos 
išlaisvinimo rezoliucijų žygius 
JAV kongrese, kviečia JAV lie
tuvius aktyviai jungtis į šį dar
bą.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso reikalus

Taryba pritaria PLB Valdy
bos šaukiamam pasaulio lietu
vių jaunimo kongresui ir remia 
jo organizavimą.
Jaunimo jungimo į bendruome

nės veiklą reikalu
Taryba paveda centro valdy

bai įsteigti atitinkamą organą 
rūpintis lietuvių jaunimo įjungi
mu į bendruomenės veiklą ir 
santykiavimo bei bendradarbia
vimo būdais su jaunimo orga
nizacijomis.
Lituanistinio švietimo reikRlu
Taryba paveda centro valdy

bai rūpintis lituanistinių šešta
dieninių mokyklų mokytojų pa
ruošimu, sudarant sąlygas pa
sinaudoti Pedagčginio lituanis
tikos instituto studijų galimy
bėmis, ir ragina steigti daugiau 
vaikų darželių bei aukštesniųjų 
lituanistinių mokyklų ten, kur 
jų nėra.

Lituanistinių studijų reikalu
Prezidiumas ir centro valdy

ba rūpinasi, kad JAV lietuviai 
būtų gerai informuoti apie li
tuanistinių dalykų studijų ga
limybes aukštosiose JAV mo
kyklose, ir stengiasi, kad kuo 
daugiausia lietuvių siektų aukš 
tojo mokslo bei akademinio dar
bo, ypačiai humanitarinių, so
cialinių ir politinių mokslų sri
tyse.

SALOMĖJA MIKALAIŪNAS
( M I K A L )

Anksčiau gyveno 6948 South Campbell Avenue.
Mirė rugp. 2 dieną, 1964 m., 11 vai. ryto, sulaukusi 75 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. K'lo iš Panevėžio apskrities, Ramygalos 

parapijos. Amerikoje išgyveno 57 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Marge Rusgis, 2 sū

nūs: Joseph, marti Florence ir Richard, marti Sally, 5 anū
kai, 3 proanūkai, kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Heme ko
plyčioje 2533 West 71st Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpiūčio 5 dieną. Iš ko
plyčios 10:30 vai. ryto bus atlydėta į St. Adrian parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazim’ero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Duktė, Sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuv’ų direktoriai Ant. Petkus ir Sūnus, Telefonas 

GRovehill 6-2345.

Mielai
MA RIJAI S I M S

jos vyrui
A. t A. DR. JONUI SIMS mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Viktoras, birutė ir Rūta 

Raulinaičiai

Organizaciniais reikalais
Centro valdyba ieško būdų 

steigti bendruomenės apylinkes 
visose vietovėse, kur gyvena 
didesnis skaičius lietuvių, ir 
stengiasi sueiti į kontaktą su 
senąja lietuvių išeivija, tebesi
laikančia nuošaliai bendruome
nės gyvenimo.

Prezidiumas sudaro komisiją 
JAV LB įstatams peržiūrėti ir 
jų pakeitimo projektui 
sijai paruošti.

Tautinio solidarumo 
reikalu

Taryba, pabrėždama
solidarumo įnašų reikšmę bend
ruomenės veiklai remti ir tauti
niam solidarumui ugdyti, ragi
na bendruomenės organus, y- 
pačiai apylinkių valdybas, ieš
koti tinkamiausių būdų ir dėti 
pastangų tautinio solidarumo į- 
našams išrinkti.

Lietuvių fondo reikalu
Taryba, konstatuodama sėk

mingai augančio Lietuvių fondo 
reikšmę lietuvių švietimui ir 
kultūrai remti, ragina bendruo 
menės organus dėtis prie jo ug
dymo, apylinkėse ir apygardose 
sudarant Lietuvių fondo va
jaus komitetus ir tampant 'pil
nateisiais Lietuvių fondo na
riais.

Washingtono religinės lietuvių 
šventoves reikalu

Dėl nuolatinių Amerikos lie
tuvių visuomenėje kylančių ne
aiškumų, liečiančių lietuvių 
šventovės statybą Washingtone, 
taryba siūlo atsakingiems šios 
statybos organizatoriams pa
teikti šiuo klausimu mūsų spau 
doje atitinkamą paaiškinimą.

Taryba nuoširdžiai dėkoja: 
visiems ją sveikinusiems pir
mosios sesijos proga; buv. ta
rybos prezidiumui, centro val
dybai ir kitiems organams už 
jų atliktus darbus; Lietuvių 
fondui už lietuvių švietimo ir 
kultūros darbų rėmimą; JAV 
LB Clevelando I-sios apylinkės 
valdybai už sesijos globą ir su
rengtą pagerbimo pobūvį; A- 
merikos lietuvių sportininkams 
už gražų lietuvių atstovavimą 
ir Lietuvos vardo garsinimą 
Australijoje; lietuvių spaudai 
ir radijui už bendradarbiavimą, 
bendruomenę pristatant savo 
skaitytojams.

Taryba taip pat sveikina per 
Amerikos Balsą pavergtos tė
vynės lietuvius, kantriai ne
šančius sunkų okupanto jungą 
ir

“GHOST VVRITERS"
Partiniai Anglijos premiero D. 

Home draugai nėra patenkinti 
tais autoriais, kurie rašo kalbas 
Anglijos ministeriui pirminin
kui. Konservatorių partijos vir
šūnės mano, kad abu prakalbų 
rašytojai Eldon Griffith (News- 
week” korespondentas) ir No- 
gel Lawson (“Sunday Tele- 
graph” bendradarbis) rašo 
daug blogiau už premierą ir tuo 
kenkia jo prestižui, kas gali nei 
giamai paveikti jo šansus lai
mėti būsimus rinkimus. (“Ghost 
writers” reiškia neviešus auto
rius, kam nors patarnaujan
čius savo plunksna. Tokių rašy
tojų turi ir JAV prezidentai).

VINCUI MIKALAVIČIUI mirus 
Lietuvoje, jo sūnui Vytautui Mikūnui ir se
seriai Onai Vosylienei reiškiame gilią užuo
jautą.

Juozas Batisa, K. Ir K. Sabaliai 
ir J. ir V. Jonušai

Ponui BRONIUI KLIOREI
jo tėvui Lietuvoje mirus', reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

PRAČKAILŲ ŠEIMA

LEONAS ARTIS (Artišauckas)
Gyveno 6937 South A r tęsiau Avenue, Chicago, Illinois. 

_Mire rugpiūčio 2 dienų, 1964 m., 5 vai. rytoj sulaukęs 
puses amžiaus.

GlmČ Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Naujamiesčio 
parapijos. Amerikoje Išgyveno 52 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime penkios seserys: Domicėlė 
Mitsdcdkis, Anele Choras, Stefanija Jeruskevičhis, Ducy Kon- 
drotas, Elena Pilitauskas ir jų šeimos; brolis Stanislovas, pus
brolis Steponas 1 gimčaiįskas su šeima, pussesere Brone Garais 
su šeima, daug* kitų giminių, draugų bei pažjStanių.

Priklausė Dariaus ir Girėno American Legion postui 271.
Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South 

M’estern Avenue.
Laidotuves {vyks trečiadienį, rugpiūčio 5 dienų. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas j švenčiausios Panties Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčių, (kurioje j vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kailines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjsta- 
intis dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: SESERYS, BROLTS IR KITI GIMINES. 
Laidotuvių direkt. — Mažeika - E v aus, Telef. RE 7-8600.

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL KOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero, TOvnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

<845 80. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONKD KOPLYČIOS

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605*07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 
4330*34 South Galifornia Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Meste 

Telef. —* CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios dėl vestuvių, banketų, laidotuvių

ir kitų papuošimų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CAI.IFORNIA AVĖ,_________ Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 UTVANICA AVĖ. Tai. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tek YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArda 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ CICERO, ILL. Tek OLymplc 2-1008

kojos.net


B *B * DRAUGAI antradienis, 1964 m. rugpjūčio 4 d.

M X Christopher Serauskas,
Walter ir Sophie Serauskų sū
nus yra parvykęs iš Islandijos
atostogų. Keletą savaičių pra
leis su tėveliais ir giminėmis ir
vėl turės išvykti baigti savo
tarnybą.

X Teis. Jonas Zuris po sun-

X Originalų lietuvio meni-

kios vidurių aperacijos Billings 
ligoninėje išgulėjo penkias sa
vaites. Dabar jau tiek sustiprė
jo, kad pradeda dirbti savo ka
binete.

įlinko paveikslą galės laimėti at 
važiavę automobiliu į “Draugo’ 
gegužinę ir gavę bilietėlį; arba 
galės laimėti kitą vertingą do
vaną, todėl prašome bilietėlį iš
laikyti iki bus įvykdytas lai
mėjimų traukimas. Gegužinė į- 
vyks ateinantį sekmadienį.

X Prof. VI. Jakubėnas savo 
atostoginėje kelionėje pasiekęs 
Cave Rock, Lake Tahoe, tik 
viena mylia nuo Californijos, su 
sižavėjęs ta vietove ilgėliau čia 
pasiliko, atsisakydamas minties 
keliauti toliau. Iš čia jau 
atgal į Chicagą.

X Magdalena Luckienė, 
So. Rockwell, liepos 26 d. 
suruoštos vaišės, švenčiant 80 
m. sukaktį. Ta proga surengė 
M. Luckienės dukrelės Helen 
Meles ir Josephine Catch ir anū 
kė Eleanora Zapolis, parodyda
mos meilę savo brangiai mamy
tei. Svečiai prie gausiai apkrau
tų stalų, apkrautų gardumynais 
ir tortu su 80 žvakučių, palin
kėjo mielai M. Luckienei svei
kiausių metų, daug palaimintų 
gimtadienių. Įteikta daug nuo
širdžių sveikinimų ir gražių do
vanų. Svečių tarpe buvo ir kon
sulas dr. P. Daužvardis su žmo
na ir jos motina, giminės Kuz
mickai ir daug svečių. Magdale
na Luckienė yra buvusi veikli 
sąjungietė ir puikiausiai parapi
jos chorui ir dabar mėgsta ir 
gerai dainuoja.

X šv. Kryžiaus lietuvių para
pijos šv. Vardo draugijos užva
kar Senelių viloje įvyko šauni ir 
įdomi gegužinė - piknikas.

X Algis Vosylius ir R. Mei
lius iš New Buffalo Michigano 
ežeru dviviete baidare rugpiūčio 
2 d. 43 mylias per 10 vai. 15 

. min. pirmieji prisiyrė Chicagos 
paplūdimį prie 55 gatvės. Lai
mėtojus sveikino didelis būrys 
besimaudančių, kurių tarpe bu
vo Alvudo išvykos dalyviai — 
dr. J. Adomavičius, M. Bosienė, 
J. Slabokas, Magd. šulaitienė ir 
kt., kurie laimėtojus pasveikino 
ir pavaišino. Mūsų čempijonai 
prie savo baidarės buvo išsika
binę lietuvišką trispalvę, tuo pri 
traukė daugelį besimaudančių 
lietuvių.

X Kviečia Dainavom šešta
dienį, rugpiūčio 8 d., Ateitinin
kų sendraugių stovyklavimui be 
sibaigiant, 4 vai. po pietų, dr. 
V. Vygantas skaitys paskaitą 
tema “Pasauliečio vaidmuo Baž 
nyčioje”. Tą pat dieną, 8 v. v. 
įvyks literatūros vakaras. Pro
gramoje dalyvauja: Kazys Al
minas, Kazys Bradūnas, Vitali
ja Bogutaitė - Keblienė, Kęstu
tis Keblys, Julija Švabaitė-Gy- 
lienė ir Dalia Kolbaitė.

Artimesnių apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami pasinaudoti 
šiuo savaitgalio popiečiu ir da
lyvauti tiek paskaitoje, tiek vė
liau literatūros vakare. Į lite
ratūros vakarą įėjimas nemoka
mas. Po programos bus šokiai.

ASS centro v-ba
X Jonas šalčius, 5633 South 

Maplewood, tvarko registraci
jos reikalus šių metų SAS sto
vyklai, kuri įvyks rugpiūčio 26 
— rugsėjo 8 d., Dainavoje.

(pr.)
X Odinų vasarvietėje “VEN

TA” dar galima išnuomoti 3 
butai, vienas iš jų tinka didelei 
šeimai. Kreiptis: Venta Apart- 
ments R. R. No. 1, Union Pier, 
Mich. Telef. Lakeside, Mich. 
8510. (Sk.)

X Kinderių vasarvietėje Ram- 
byne kambariai išnuomuojami 
su maistu ir be maisto. Nuo 
rugpiūčio 18 d. dar yra laisvas 
vienas butukas. Tel. Lake Side, 
Mich. 8681, Chicagoje po 6 vai. 
vak. 925-9571. (sk.).

suks

6719 
buvo

X Lietuvių Amerikos piliečių
kluibo Melrose Parke, III., tradi
cinė gegužinė rengiama rugpiū
čio 16 d. Maywood miškely, aik
štė Nr. 4, (Pirmos ir Lake gat
vių kampas). Dalyviai turės pro
gos pasavaišinti, avino kepsniu,
kurį agr. A. šantaras paruoš pa
gal Pietų Amerikoje nusistovė
jusias tradicijas. Kepsnio kie
kis ribotas. Svečiai kviečiami at
vykti nevėliau 2 v. p. p. Gegu-
žinėn kviečiami ir ne klubo na
riai.

X Dr. Vytautas Vygantas at
vyksta į Dainavą, kur šeštadie
nį skaitys .paskaitą sendraugių 
ateitininkų stovykloje tema “Pa 
saulietis Bažnyčioje’’.

IŠ
J. A. VALSTYBĖSE

— Vliko vedamai Lietuvos iš 
laisvinimo kovai remti į Tautos 
fondo prašymus jautriai atsilie
pė lietuviškoji visuomenė, že
miau seka sąrašas asmenų, au
kojusių Tautos fondui: A. Sku
čas $30, B. Kučinskas $25, A. 
Macelis $17; po $15: Juozas 
Kungys, J. Kuodys, P. Žilinskas, 
J. Giedraitis $12; po $10: A. A- 
leksonis, A, Andriušaitis, I. 
Banaitienė, A. ir E. Bartinikai, 
L. ir B. Bieliukai, V. Cečetienė, 
Jos. Gribauskas, P. Jucaitis, 
Kralikauskas, Kuprionis, A. 
Kučas, A. Klemas, J. Kaunas, 
V. Kasakaitis, Ig. Končius, J. 
Kuprionis, Pr. Lekutis, A. Ma
ceika, Ged. Naujokaitis, Em. 
Paliokienė, P. Pupius, V. B. Rau 
linaitis, A. Rugys, V. Urbonas, 
D. Vaičius, Vaišnoraitė, A. Va
lavičius, A. Viliušis; po $5: S. 
Balsys, M. Galdikienė, V. Gus- 
taitienė, A. ir B. Krikščiūnai, 
Ang. Karnienė, K. A. Keblys, C. 
Krušinskas, A. Lažaitis, J. Ma
riukas, V. Musionis, A. Smilga, 
J. Valukonis.

Aukos iš organizacijų: Pas. 
Liet, katalikų organiz. sąjunga 
per. M. Galdikienę $25, N. Y. 
Sendraugiai per p. Vainių $20, 
Liet, moterų atstov. N. Y. klu
bas per M. Kregždienę $20, N. 
Y. Liet, katal. darbin. klubas 
$10, (per C. Krušinską). Vi 
siems nuoširdžiai dėkoja L. I. 
Tautos Fondo valdyba.

— Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Vargonininkų 46-asis 
seimas įvyks 1964 m. rugp. 24 
d., Elizabeth, N. J. (rytojaus 
dieną po Dainų šventės). Seimą 
sutiko globoti prel. J. Kemežis, 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos klebonas. Seimą kviečia 
muz. Vincas Mamaitis, tos pa
rapijos vargonininkas. Ragina
me visus Amerikos varginin- 
kus, organizacijos narius ir rė
mėjus seime dalyvauti.

Nakvynių reikalu prašome ne 
delsiant kreiptis šiuo adresu: 
Mr. Vincas Mamaitis, 209 Clark 
PI., Elizabeth, N. J. ((Vargoni
ninkams, kurie vyksta Lietuvių 
dienon su chorais, nakvynes pa
rūpins Lietuvių dienos komite-

Detroito - Clevelando skaučių-tų 
stovyklos vadovė sktn. J. Pečiū
rienė ir ps. V. Atkočaitienė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Sustiprėjusius, pasilsėjusius trynukus, gimusius Sv. Kryžiaus ligoninėje prieš 
šešias savaites, tėvai Egenijus ir Dantė Derančiai parsivežė į namus, 4406 S. 
Campbell avė., antradienį, liepos 28 d. M. Jurkšienė, kuri prieš 20 m. kaip 
akušerė priėmė Danutę, trynukų motiną, dabar kaip gailestinga sesutė pa
dėjo priimti trynukus. Nuotraukoj Jurkšienė, tėvai ir Edward Eugene — gimęs 
3 svarų ir 7 uncijų, dabar sveria 5 svarus ir 2 uncijas; Robert Victor — gi
męs 6 svarų ir 6 uncijų, dabar sveria 5 svarus ir 1 unciją; Joseph Vincent — 
gimęs svėrė 3 svarus ir 1 unciją, dabar sveria 5 svarus. Pastebėtina, kad 
berniukai labai sveiki ir stiprių plaučių. Nuotr. Stanislovo Kancevičiaus

RTI IR TOLI
tas. A.L.R.K Vargoninkų s-gos 
centro valdyba.

— K. Mačiulis, Rochester, N. 
Y., siųsdamas Rochesterio dra
mos mėgėjų būrelio $20 auką 
Rezoliucijoms remti komitetui, 
rašo: “...Visi lietuvių vienetai 
turi prisidėti prie šio taip svar
baus darbo pinigine parama...” 
Visos patriotinės lietuvių orga
nizacijos, draugijos, klubai ir 
kiti vienetai turėtų pasekti šio 
vieneto pavyzdžiu.

— Lietuvos atstovas ir ponia 
Kajeckienė pastaruoju metu da 
lyvavo priėmimuose: Etiopijos 
ambasadoriaus, imperatoriaus 
Haile Selessie I gimtadinio pro
ga; Irako ambasadoriaus, tos 
valstybės tautos šventės proga; 
Madagaskaro prezidento ir po
nios Philibert Tsiranana priėmi
me, JAV prezidento ir ponios 
Johnson garbei ir Jamaicos am
basadoriaus ir Lady Ashenheim 
priėmime tos valstybės neprik
lausomybės šventės proga.

— J. Rajeckas Pavergtų tau
tų savaitėj dalyvavo tų tautų 
vainiko uždėjimo prie velionio 
Kennedy kapo, Arlingone, iškil 
mėje. Liepos mėn. 20 d. jis pri
ėmė Washingtono apylinkės Lie 
tuvių bendruomenės valdybą. 
Liepos 25 d. p. p. Rajeckai pri
ėmė Lietuvių delegaciją į Pax 
Romana kongresą. Tą pačią die 
ną jie dalyvavo to kongreso va
dovybės suruoštoje programoje 
Georgetowne: “Evening with 
the Exiles”. Toje programoje 
pasirodė ir lietuviai su tauti
niais šokiais ir dainomis. Lie
pos mėn. 29 d. dalyvavo Paverg 
tų tautų National Press Club 
suruoštame priėmime.

—P. Robert Moses, New Yor 
ko 1964-65 metų Pasaulinės pa
rodos pirmininkas, paskelbė rug 
piūčio mėn. 19 d. “Diplomatic 
Day”. Ta proga jis ruošia pri
ėmimą diplomatinių misijų še
fams. Protokolo šefas organi
zuoja parodos apžiūrėjimą. Lie 
tuvos atstovas specialiu lėktu
vu, skirtu dipl. korpusui, skris 
j tą parengimą.

AUSTRALIJOJ
— Lietuvių kalba šv. mišiose. 

Australijos vyskupų nutarimu 
leidžiant vietines kalbas vartoti 
šv. mišių metu, Adelaidėje ir ki
tose liet, bažnyčiose nuo rugp. 
2 d. sekmadienio lietuvių kalba 
jau plačiai įvedama į šv. mišias. 
Vietoje lotyniškojo “Kyrie 
son”, tikintieji pakaitomis 
kunigu sako — “Viešpatie 
sigailėk, pasigailėk, Kristau 
sigailėk”. Kartu su kunigu
kalba “Garbė aukštybėse Die
vui”. Po lekcijos visi atsako 
“Ačiū Dievui”. Po evangelijos: 
“Garbė Tau, Kristau”. Visi kar
tu su kunigu kalba “Tikiu į vie
ną Dievą”. Vietoje “Orate frat- 
res” kunigas sako: “Melskitės 
broliai”, kad "mano ir jūsų au
ka būtų priimtina Dievui visa
galiui Tėvui”. Visi atsako: “Te
priima Viešpats auką iš Tavo 
rankų savo vardo gyriui ir gar
bei, taip pat mūsų ir visos savo

šventosios Bažnyčios naudai”. 
Skambinant visi kartu kalba: 
“Šventas, šventas”. Kartu su ku 
nigu kalba ir “Tėve mūsų”.

Visi raginami įsigyti kan. dr. 
F. Bartkaus maldaknygę “Būk 
mums malonus”. Tai oficialus 
Bažnyčios patvirtintas lietuvių 
mišioliukas.

VENECUELOJ
— Paminėtos birželinės. Kun.

A. Perkumo pastangomis neliko 
pamirštos liūdnos birželio die
nos. Vietiniuose laikraščiuose 
buvo patalpintas išsamus straip 
snis apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį. Tą pat padarė ir katalikiš
kasis radijas “La Voz De La 
Patria” (Tėvynės Balsas). Pats 
kun. Perkumas aplankė visas 
lietuvių kolonijas, atnašauda
mas šv. mišias ir pasakydamas 
tai progai pritaikytą pamoks
lą.

— Blogos' žinios. Neseniai jau 
antras lietuvis studentas pakilu 
vo į kalėjimą už viešą komuni
stišką veikimą. To greit gali su
silaukti ir dar pora. Prieš dau
gelį metų panaikinus Lietuvių 
akademikų skautų būrelį, kuris 
kun. Perkumo tarpininkavimu 
pradėjęs veikti, dabar, be vieti
nių komunistų, niekas su stu
dentais nebeužsiima. Mažai 
jiems bejdomi savoji religija, o 
dar mažiau savųjų tėvų kraš
tas. Apgailėtina Venecuelos lie
tuvių ideologinė ateitis.

VOKIETIJOJ
— Lietuvių sąskrydis

garte įvyks Katalikų dienų ar
ba kongreso proga rugsėjo 2-6 
d. Sąskrydžio tikslas — duoti 
galimybės lietuviams dalyvauti

Stutt-

CHICAGOS ŽINIOS
TV STOČIŲ UŽDARBIS

Chicagos keturios komerci
nės televizijos stotys WGN-TV, 
WBBM-TV, WBKB ir WNBQ 
pernai iš skelbimų turėjo $53,- 
522,000 įeigų. Tuo pačiu laiku 
išlaidų turėta $32,328,000. Prieš 
išmokėsiant pajamų mokesčius 
grynas pelnas siekė $21,194,000.

PAVOGTI AUTOMOBILIAI

Pernai Chicagoje pavogta 
apie 30,000 automobilių. Iš jų 
policija surado apie 94 proc. Už 
apie 60% automobilių pavogimą 
yra kalti jaunuoliai neturį 18 
metų.

ŠIENLIGES SEZONAS
Šią savaitę Chicagoje prasi

deda šienligės sezonas. Apie 
7,000,000 gyventojų kasmet kan 
kinasi šią vasarine liga.

ŠIRDIES OPERACIJA
Keturių metų vaikas Panagio 

ris Bibizas atvežtas iš Graiki
jos į Chicagą, kur Swedish Co- 
venant ligoninėje jam bus pa
daryta reta širdies operacija.

SUKRITO NUO DUJŲ

Keturiolika asmenų susirgo ir 
sukrito prie Cicero ir 95-tos 
gatvių, kai chloro dujos paskli
do toje apylinkėje iš automobi
ly vežamo sudegusio dujų cilin- 
derio. Dešimts asmenų pateko 
į ligoninę. Kitiems pagelbėjo at
vykę ugniagesiai.

GRIAUNA IŠKELTUS 
BĖGIUS

Šiomis dienomis pradėta griau
ti iškeltus geležinkelio bėgius 
prie Wells ir Quincy gatvių mie 
sto centre. Tuos bėgius naudo
davo jau užsidaręs Chieago, Au 
norą & Elgin geležinkelis.

ŠIOS SAVAITES KONCERTAI

Šią savaitę Grant Parke bus 
tiktai trys koncertai. Visiems 
diriguos Julius Rudei. Trečia
dienį bus Piano Concerto No. 3 
— Prokofieffo, kuriam solistas 
pianistas pakviestas Michael 
Block. Programoje tapgi yra 
Mozarto Simfonija No. 25 ir 
Beethoveno Simfonija Nr. 8. 
šeštadienį ir sekmadienį bus kon 
certinė versija operos Hoffma- 
no pasakos, kurioje dalyvauja 
solistai iš New York City ope
ros. Koncertų pradžia 8 vai. v. 
Įėjimas nemokamas.

krau 
kaip

SALDINS KRAUJĄ

Michael Reese ligoninės 
jo centre išrastas būdas 
saldinti kraują. Paprastai krau
jas laikomas tiktai 21 dieną. 
Šiuo nauju būdu bus galima iš
laikyti kraują tinkamą trans- 
fiuzijoms iki 18 mėnesių. Kai 
šis būdas bus patobulintas, krau 
ją bus galima išlaikyti iki 5 
metų.

BRANGUS PERUKAI

Vagys išdaužė langą ir pavo
gė 12 perukų iš Dorothy Exi- 
gen kompanijos krautuvės ir 
raštinės 2-ame aukšte Stevens 
Pastate, 17 N. Statė. Savininkė 
Dorothy Eigen, žinomo radijo 
žvaigždės Jack Eigen žmona, 
sako, kad perukai buvo verti Tl 
apie $2,000.

ILGA KELIONE

Keturi jauni vyrai atliko 1,800 
mylių kelionę iš Chicagos į New 
Orleans plaukdami jų pačiu su
kaltu plaustu Dės Plaines, Illi- 
nois ir Mississippi upėmis. Ke
lionė užtruko 33 dienas.

IŠRINKO NAUJA VYSKUPĄ
Metodistai, susirinkę Clevelan- 

de, išrinko dvasiškį Thomas 
Pryor iš Kalamazoo, Mich., bū
ti nauju Chicagos metodistų 
vyskupu, šiomis dienomis pra
dėjo eiti tas pareigas.
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PELNYKITE '
Dividendus Ketvirčiais

VISOMS TAUPYMO SA-TOMS
TAU’... pas mus Jūs turite pasi
rinkimą įvairių taupymo sąskaitų 
atitinkančių Jūsų reikalavimams...

ATVYKITE TUOJ PAT
Dividendai išsiunčiami paštu 

ketvirčiais 
INVESTMENT sąskaitoms.

Indeliai apdrausti iki $10,000.00 
Federalinšs Valdžios įstaigos.

Tom Frankhauser, Minnesota Vikings 
futbolo žaidėjas, po smegenų sužeidi
mo jau gerėja Bimidji, Minn.

i

aktualiose paskaitose ir kultūri
niuose parengimuose, susitikti 
su kitais lietuviais ir praplėsti 
savo akiratį. Vyriausiąją komi
siją lietuviškai programai pa
ruošti sudaro sekantys asme
nys: tėvas Bernatonis, OFMC— 
Lietuvių sielovados Vokietijoje 
direktorius, K. Senkus — lie
tuvių kapelionas, A. Šukys — 
Stuttgarto lietuvių apylinkės v- 
bos pirmininkas, D. Lapinskas 
— muzikas prie Stuttgarto tea
tro, dr. H. J. Dahmen — Stutt
garto radijaus choro vedėjas.

— Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai berniukai išvyko ato 
stogauti į Norvegiją. Tai jau 
dešimtieji metai, kai lietuviai 
gali pasinaudoti Norvegų krikš
čionių jaunų vyrų sąjungos glo
ba.

— Vasario 16 gimnazijos tau
tinių šokių grupė išpildė prog
ramą Lorsche 2 kartus: minint 
1200 metų sukaktį ir Hesseno 
Evangelikų Bažnyčios susirin
kime.

■TV - lt adijaii - auoiir. liete
I STEREO FONOGRAFAI* 
Imįtenos- BATERI
I SI-VIRT. PRIETAISAI- 
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Ilgo termino paskolos perkant 
namus. Jokių baudų už prieš 
terminą atmokėtas paskolas.

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASS’N

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, IU.
NEMOKAMA VIETA AUTO

MOBILIAMS
Telefonai: 8M.M80 ir 242-4385 
Joseph F. Gribauskas, Erec. Sek'

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

KATALIKŲ SUSIVIENIJIMO VAJUS

Lietuvių R. K. Susivienijimo Chicagos apskrities valdyba su šios organiza
cijos kuopų veikėjais. Sėdinčių tarpe (iš kairės) matome: Elzbietą Samienę, 
Oną Miniatienę, Stasį Rauckiną, L. Simutį, Kazį Kleivą ir dr. V. Simaitį.

Lietuvių Katalikų susivieniji
mas—fratemalinė ir apdraudos 
organizacija, savo 78 metų su
kakčiai paminėti šį pusmetį pa
skelbė nepaprastai didelį narių 
organizavimo vajų.

Chicagos apskrities valdyba, 
kuriai pimiininkauja dr. Vladas 
Šimaitis, rugpiūčio 7 d., penkta
dienį, 7 vai. 30 min. Vyčių sa
lėje šaukia didelį narių ir suin
teresuotų susirinkimą. Į susi
rinkimą atvyksta centro vicepir 
mininkas Tomas Mikelionis - 
Mack ir sekretorius W. T. Kvet 
kas. Be to, susirinkime sutiko

dalyvauti centro valdybos pir
mininkas Leonardas Šimutis ir 
direktorius Antanas Rudis. Su
sirinkimą globoja 100-šios kuo
pos sekretorius ir vyčių veikė
jas Ignas Sakalas.

Katalikų susivienijimo veikla 
ir jo apdrauda rūšimis pasku
tiniu laiku labai pradėjo domė
tis Chicagos lietuviai.

Susirinkime dalyviai bus su
pažindinti su modernia susivie
nijimo organizacija, jos finan
siniu stoviu ir naujais, moder
niais draudimo polisais. V. S.
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Kas tik turi gerą 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. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30.‘ kitom dienom nuo 9 iki 0 v.v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos.
Liepos ir rugp. mėnesiais abi krautuvės sekmadieniais uždarytos.

ST. ŠARAUSKAS, dipl. automatinių trans
misijų ir motorų specialistas, prie trans
misijų išdirbęs 12 metų, PAŽANGOS ga
raže, SINCLAIR gazolino stotyje, atidarė 

transmisijų ir motorų taisymo skyrių. PAŽANGOS ga
raže atliekami ir kiti darbai: mašinų išlyginimas, (bo-
dy) dažymas, automatinis plovimas ir daug kitų darbų.

2637 West 47th Street, Telef. LA 3-9663 
CHICAGO 32, ILLINOIS

t

CIRCUIT TV 4 BAD,° (LIETUVIAI) vsnwa ■ V. Sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISŲ GAMYBO8 • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS. 

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

current dividend
4H% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMESA^XA> 
Už 1 metų investavimo bonus mokame 4U«r Ai»i<i«ma„

įlar išmokame po už M *
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, OHICAGO 83, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir Befttad » « r — a-ia - • 

Trečiad uždaryte: ketvirtad II v r. — 8 y v.


