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DAR APIE LIETUVOS VYSKUPO JULIJONO
STEPONAVIČIAUS IŠTRĖMIMĄ

Vyskupas Julijonas Steponavičius atsisakė komunistų šnipus įšvęsti kunigais
CHICAGO — Mūsų dienrašty

je praėjusį penktadienį buvo ži
nutė, kad vyskupas Julijonas 
Steponavičius, Vilniaus ir Pane
vėžio vyskupijų ganytojas, yra 
išremtas.

Papildomai gauta žinių. Pasak 
pranešimo iš Romos, kuri patei
kė „Darbininkas” teigiama:

Šių metų sausio 12-19 ideno- 
mis Vilniuje suimtas ir Vladimi
ro kalėjime, netoli Maskvos, už
darytas vyskupas Julijonas Ste
ponavičius, Vilniaus ir Panevė
žio apaštališkasis administrato
rius.

Svarbiausias vyskupo Stepo
navičiaus „nusikaltimas” — at
sisakymas šventinti 4 seminari
jos klierikus, kuriuos prie šven
timų seminarijos vadovybė buvo 
prileidus ir „kulto reikalams”’ 
komisaras Rugienius buvo reko
mendavęs.

Vyskupas Julijonas Stepona
vičius jų ne tik nešventino, bet 
liepė pašalinti iš seminarijos. 
Tačiau valdžia juos kad ir ne
šventintus, paliko ir toliau sėdė
ti seminarijoje, nors mokslus jie 
ten buvo baigę.

Bandė tie vyrukai, kuriuos 
vyskupas žinojo esant partijos 
šnipus ir agentus, prašyti kitus 
vyskupus, kad jiem suteiktų, 
šventinimus, bet ir kiti vysku
pai atsisakė. Beliko tada paša
linti patį Lietuvos katalikų va
dą vyskupą Julijoną, kuris pas
kutiniu laiku iškilo kaip tikrai 
vadovaujanti figūra.

tuotas Žagarėj ir yra laikomas 
namų arešte. Tuo būdu pasku
tinis Lietuvos vyskupas atskir
tas nuo tikinčiųjų. Dar yra Lie 
tuvoj Telšių vyskupas Petras 
Maželis, bet jisai yra labai 
silpnos sveikatos ir beveik ne
begali darbuotis su tikinčiai- 

; siais ir dvasiškija.

Vyskupui Julijonui dar buvo 
primetamas kaltinimas, jog jis 
išleidęs slaptą, kunigam aplink
raštį, ragindamas vaikus moky
ti katekizmo, o ir pats kiekvie
na proga, pvz. Sutvirtinimo sak
ramentą teikdamas juos asme
niškai katekizuodamas.

Vyskupas Julijonas Stepona- 
| vičius nugabentas į tą patį Vla
dimiro kalėjimą, kuriame buvo 
nukankintas jo pirmatakas Vii-, 
niaus arkivyskupas M. Reinys.

Vyskupas Stepontavičius yra Į 
gimęs 1911 metais. Panevėžio 
vyskupo pagelbininkų paskirtas 
1955. Konsekruotas Panevėžyje 
1955 m. rugsėjo 11 d. Konsekra
vimo apeigas atliko vyskupas K. 

Į Paltarokas. Po vyskupo Paltaro- 
' ko mirties 1958 m. vyskupas J. 
į Steponavičius prisiėmė Panevė
žio ir Vilniaus vyskupijų apaš
tališkojo valdytojo pareigas.
PATVIRTINA ŽINIAS APIE 

VILNIAUS VYSKUPO 
IŠTRĖMIMĄ

Dienraštis “Chicago Tribū
ne” perspausdino iš “Osservato 
re Romano” žinią, kad vysk. įvykį, skaitytojus plačiau pain- 
Julijonas Steponavičius areš- formuosime.

ilk-

Iš Laoso pilietinio 
karo lauko

VIENTIANE, Laosas — Pro- 
komunistai kareiviai netikėtav 
puolė vyriausybės karinius dali
nius, susitelkusius netoli Muong 
Kassy, pradėjus žygius prieš Sa
la Pou Khoun geležinkelio maz
gą-

Sukilėliai puolė provakarietiš- 
kas jėgas, bandydami sutrukdy
ti ofenzyvą prie Sala Pou Kho
un.

• Apie batalijonas raudonųjų, 
atrodo, įsibrovė į vyriausybės 
kariuomenės užnugarį.

Pasak patikimų šaltinių, vy
riausybės artilerija šiaurėje ir 
pietuose apšaudė sukilėlius, pri- 
verstdama juos pasitraukti link 
rytų.

Ųaugumas vakarinių ekspertų 
pareiškė, jog vyriausybės kari
niai daliniai turės didelių sunku
mų prieš gerai ginkluotus suki- kariuomenės 
lėlius. Bet laosiečių generolas 
Phoumi Nosavan tikisi užimti . 
slėnį.
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Vysk. J. Steponavičius

Lietuvos pripažinimą
CHICAGO — Telefonu mums 

pranešė, kad „New York Times” 
savo vakar dienos laidoje at
spausdino refortažą iš Brazilijos 
sostinės Brasilia, jog naujasis 
prezidentas Janio Quadros atšau 
kė Lietuvos pripažinimą. Ligi 
šiol Brazilijos vyriausybė nepri
pažino Lietuvos okupacijos. Lie
tuvos ministeris dr. Frikas Mei- 
ris buvo laikomas teisėtu nepri
klausomos Lietuvos atstovu. Ga
vę daugiau žinių apie tą skaudų

Kennedy ir -jo patarėjai 
apsvarstė naują 

Kongo planą'
WASHINGTONAS — Prezi

dentas Kennedy ir valstybės de
partamento pareigūnai užvakar. 
apsvarstė naują Kongo planą, i 
kuriame numatyta sudaryti ko
alicinę kongiečių vyriausybę, at
stovaujančią visus karingus 
sluoksnius, ir prižiūrint Jungti- ; 
nėms Tautoms.

Prezidentas, kuris patvirtino dolerių premija už veikalą „Liep 
bendrus plano principus, tarėsi 
Baltuose Rūmuose su JAV am
basadorium Konge Clare H. Tim 
berlake. Kennedy planuojąs di
delį pakeitimą Kongo politikoje.

Valstybės sekretorius Rūsk 
turėjo atskiras konferencijas su 
Belgijos ambasadorium Louis 
Scheyven ir Tunisijos ambasado
rium Mongi Slim.

Scheyven ir Slim turi skirtin-

įteikta dešimtoji „Draugo“ 
romano konkurso premija 

Reikšminga rašytojo Aloyzo Barono kalba. Kun. V.
Rimšelis, „Draugo“ moderatorius įteikė jury 

komisijos aktą
CHICAGO — Vakar Marijos

Aukšt. mokyklos salėje įteikta
* rašytojui Aloyzui Baronui 1,000

POLITIKOS LAUKUOSE
Nuo Roosevelto ligi Kennedy. Skirtingos pažiūros į ekono

minę gerovę ir karinį pajėgumą. Kur nuves naujo kelio politika? 
JT generalinis sekretorius spaudžia vakariečių draugus.

STASYS DAUNYS, Chicago, III.

Amerikos prezidentams de
mokratams būdingas skambių 
šūkių parinkimas vidaus ir už
sienio politikai nusakyti. F. D. 
Rooseveltas išėjo su “New 
deal” šūkiais, H. S. Trumanas 
sukūrė vadinamąją “Trumano 
doktriną”, dabartinis preziden
tas Kennedy atėjo su naujo ke
lio politika. Įskaitant ir respub
likoną Eisenhowerį visiems po
kario Amerikos prezidentams 
būdingas dar vienas bruožas — 
sugyvenimas ir taika su Sovie
tų Sąjunga. Rooseveltas tikėjo 
devynioliktojo šimtmečio paliki
mu, jog Amerika savo ūkine 
galia ir vardu išlaikys pasauli
nę taiką, kurią įvertins ir gerbs 
ir sovietai. Trumanas draugyst- 
tę su sovietais grindė greitu 
Amerikos kariuomenės iš Eu
ropos atitraukimu ir jos demo
bilizavimu. Eisenhoweris susi
pratimo su sovietais ieškojo 

mažinimu ir di
džiųjų konferencijomis. Kenne
dy atėjo taipgi su senais šūkiais 
— derėtis su sovietais. — bet 
ir su viena naujove: prieš pra-

idedant derybas su
Amerika turi padidinti 
spartinti ginklavimąsi, 
reikšminga naujovė bus 
ta, ar ji bus priimtina 
tams?

Rooseveltas prieš mirtį savo 
darbo vaisiaus nesuspėjo pama
tyti. Korėjos karo metu Tru
manas pareiškė, jog sutartys 
su sovietais nėra vertos net po
pieriaus kainos, ant kurio jos 
pasirašomos. Eisenhowerio tai
kos pastangos su sovietais bai
gėsi jo nužeminimu ir ansniau- 
dvmu. Ateina bandymų dienos 
Kennedy.

Dviejų prezidentų 
prieštaravimai

Sausio pirmojoj pusėj
dentas Eiscnhowcris kongresi
nėje kalboje pareiškė, jog per

me-
ger- 

milžiniš-

Graikijos-V engri jos 
sutartis

VIENA — Graikija ir komu
nistinė Vengrija pasirašė 1961 
m. prekybos sutartį. Vengrija 
už savo mašineriją gaus iš Grai
kijos ūkio gaminius. Tai vakar 
atskleidė Budapešto radijas.

KALENDORIUS

Vasario 6 d.: šv. Dorotėja, 
šv. Titas; Alkis, Živilė.

Vasario 7 d.: šv. Romualdas; 
Ramutis, Švitrigėlė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago-Į 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
galimas sniegas, apie 30 laipsn.; | 
rytoj — apsiniaukę, galimas 
sniegas.

Saulė teka 7 vai., leidžiasi 5:10. |

sovietais 
ir pa- 
Ar ta 
ištesė- 
sovie-

prezi-

kūrybą panaudoti kovai prieš 
dvasios ir kūno pančius, kad 
mūsų tremtis būtų nebe tikslis, 
bet prasmingas buvimas, pačia 
aukščiausia šio žodžio prasme.

Programai vadovavo „Drau
go” Bendradarbių pirmininkas 
kun. dr. A. Juška. Buvo visa ei
lė sveikinimų raštu ir žodžiu. 
Meninę dalę atliko muzikas A. 
Kučiūnas, solistė D. Stankaity- 
tė, sol. E. Blandytė, sol. O. Blan- 
dytė, sol. V. Valikonytė ir solis
tas Jonas Vaznelis.

tai ir bedugnės.” Macenatai — 
Morris B. Sachs jr. ir Bolas Pa
lutsis.

Kun. V. Rimšelis, „Draugo” 
I moderatorius, įteikė A. Baronui 
jury komisijos penkių narių pa
sirašytą aktą. Ta proga jis pa
sakė sveikinimo žodį, priminda
mas, kad rašytojo talentai reiš
kiasi šiandien nedėkingose sąly
gose. Todėl kiekvienas talentin
gas kūrėjas turi būti drauge ir 
idealistas, besiremiąs tėvynės 
meile, matydamas jos vaikų iš
gyvenimus.

Ištrauką iš romano skaitė ak- 
Kennedy administracija šią torius A. Dikinis. Premijos lai- 

savaitę gal būt paskelbs planą mėto jas A. Baronas savo žodyje 
„neutralizuoti” besipešančias pastebėjo, kad mūsų pareiga — 
frakcijas ir sudaryti federaci- išsilaikyti, nedingti masėse, bet 
nės rūšies vyriausybę, į kurią į- būti vienalyčiu tautiniu vienetu, 
eitų ir Lumumbos šalininkai.. Mūsų tautos vaikai turi turtą ir

Pranešus šią žinią Alto pirmi
ninkui L. Šimučiui, jis pareiškė, gas nuomones, kaip išspręsti kri- 
kad tuoj pasitars su visu Alto Zę Konge, kur kelios valstybės 
Vyriausiuoju Komitetu ir pra- išveda savo kareivius, tarnau- 
neš Alto skyriams bei visuome- jančius Jungtinių Tautų dalinuo 
nei kokie žygiai šiuo atveju rei- se 
kalingi daryti.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

—New Yorko oro biuras pra
nešė, jog mieste iškrito 17.4 co
lio sniego.

—JAV laivynas užvakar pap
rašė dviejų privačių laivų staty- j 
klų ir vienos vyriausybinės tuo
jau pradėti statyti penkis Pola- 
ris sviedinių povandeninius lai
vus pagal prezidento Kennedy 
gynybos programą. Kiekvienas 
povandneinis laivas turės 16 Po- 
laris sviedinių, kurių statybai 
praėjusis kongresas pritarė, bet I 
laivai bus pastatyti puo 9 iki 10 
mėnesių anksčiau nei buvo nu
matyta.

—Brazilų vyriausybė užvakar 
grąžino Santa Maria laivą Por-

i

paskutiniuosius aštuonerius 
tus Amerikos ekonominis 
būvis stipriai pakilo, o 
ka Amerikos karinė jėga užtik
rina krašto laisvę ir saugumą, tugalijai. Sukilėlių vadas kapt 
Sausio 30 d. kongresinėje kal
boje prezidentas Kennedy įro
dinėjo, jog Amerikos ekonomi
nė padėtis yra pašlijusi. Fabri
kai ištuštėję, krašte per penkis 
su puse milijono bedarbių. 
Spauda paryškino, jog per pas
kutiniuosius tris metus iš Ame
rikos išplaukė 11 bilijonų dole
rių vertės aukso. Kennedy pri
pažino, jog Amerikos karinė jė
ga yra didelė, bet ji nėra pa
kankama dabarties uždaviniams 
vykdyti. New Yorko guberna
torius Rockefelleris vasarą yra 
kalbėjęs, jog Amerika negalėjo 
padėti Vengrijos sukilėliams, 
nes neturėjo tam paruoštos jė
gos.

Galvao nepatenkintas.
—Prezlaentaą Kennedy pradė

jo pulti sovietų spauda.
—Diktatorius Fidel 

paėmė vandenį, tekantį 
laivyno bazę Kuboje.

Castro 
į JAV
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Naujo kelio politikos 
paryškinimai

LEOPOLDVILLE, Kongo — Nigeriečiai atsišaudė ir užmu- 
Apie 2,000 kongiečių kareivių, iš šė šešis konkiečius kareivius, 
tikimų Lumumbai paprašę kari- Kovos prasidėjo, kongiečiams 
nių paliaubų, smarkiai nukentė- kareiviams užpuolus iš pasalų 
ję kovoje prieš Jungtinių Tau- nigeriečių dalinį ir užmušus ni

tų Nigerijos karius prie Kindu, gerietį karininką. Kongiečiai 
nors dar tebėra apsupę Jungti- nuo tada nuolat apšaudomi Jun- 
nių Tautų barakus. gtinių Tautų kareivių.

Vienas nigerietis karininkas Prasidėjus kovai, Jungtinių 
žuvo ir keturi jo vyrai dingę su- j Tautų DC3. vairuojamas dviejų 
sirėmus su įkaušusiais kongie- norvegų, bandė nusileisti Kindu 
čiais kareiviais. : aerodrome, bet kulkosvydžio ug-

Kova prasidėjo ketvirtadienio nis neleido.
naktį, kongiečiams kareiviams 
atidengus ugnį prie Kindu mies
to, kurį Kivu provincijoje kont-į 
roliuoja lumumbistai.

Kubos prezidentas 
graso uždaryti 

privačias mokyklas
HA V’ANA, Kuba — Preziden

tas Osvaldo Dorticos šeštadienį 
grasė suvalstybinti Kubos para
pines mokyklas. Jis kaltina, kad 
parapinės mokyklos su JAV pre
zidentu Kennedy skatina kont- 
rarevoliuciją.

Kubos prezidentas Dorticos 
televizijos programoje apkaltino 
katalikų Bažnyčios hierarchiją, 
kad priešvyriausybiniai parapi
nių ir privačių mokyklų streikai 
turį ryšį su prezidento Kennedy 
4 milijonų dolerių programa pa
gelbėti kubiečiams pabėgėliams, 
kuriems yra suteiktas politinis 
prieglobstis Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse.

• e e
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MASKVA — Rusija užvakar 
paleido į orbitą 7.1 tonos sput
niką — daug didesnį nei žmogui 

(reikėtų talpos skristi į tolimą
sias erdves, bet neminima, ar sa
telite yra gyvybių, o mokslinin
kai pasakė, kad jis per kelias 
dienas sudegs erdvėje.

Italų ir vokiečių mokslininkai 
į pranešė, jog radijo stotyse ket-, 
virtadienį buvo priimti Morse 
ženklai ir „smarkus alsavimas” 
Bet oficialiai rusų žinių įstaiga 
Tass pranebė, kad sputnikas bu- 

dvie- vo paleistas praėjusį šeštadienį.
Londono stebėjimo stotis ne-

sugavusi rusų sputniko praneši
mų. Vakar nebebuvo girdėti bal
sų iš sputniko; galbūt nebevei
kia radijas.

Patobulinta daug tarpsnių ra
keta išmetė Sputniką V į erdvę, 
— pranešė Tass.

Sputnikas turi tolimųjų mata
vimų radijo įtaisą.

Kongresinėje kalboje ir 
jose spaudos konferencijose pre
zidentas Kennedy paryškino 
naujo kelio politikos bruožus. 
Ekonominio gyvenimo sušluba- 
vimui gydyti jis pasiūlė keletą 
įstatymo projektų, o krašto 
gynybai ir užsienių politikai 
stiprinti reikalavo pagreitinto 
ir padidinto povandeninių ato
minių laivų statymo ir raketų 
gaminimo. Naujo kelio politi
kos pastangose Kenedy sovie
tams parodė ir nuolaidumo ir jimas komunistiniam pasauliui 
kietumo. Nuolankumas, pasky- nesikišti į Pietų Amerikos rei- 
rimas Adlai Stevensono amba- kalus, pažadas pirešintis komu- 
sadorium Juntinėse Tautose, nistinei agresijai Afrikoj ir Azi- 
pasižadėjimas tęsti Eisenhowe-, joj, patvirtinimas, jog vakari- 
rio uždraudimą siusti žvalgv- nio Berlyno gyventojų laisvė 
bos lėktuvus į sovietų teritori- bus apsaugota, laisvės primini- 
.14, pagarsinimas neatnaujinti mas Rytų Europos kraštams, 
atominių ginklų bandymų, pa- j Jei Kennedy savo pažadus vyk-

Naujas vadas
PARYŽIUS — Prancūzija no

minavo generolą Pierre Jacąuot, 
52 metų, šiaurės Atlanto orga
nizacijos (Nato) karinių dalinių 
Vidurio Europoje vyriausiu va
du. Tai užvakar atskleidė pati
kimi šaltiniai. Jen. Jacąuot, pa
keičia generolą Maurice Challe.

sisakymas už derybas su sovie- dys, Amerika bus galinga ir 
tais. Kietumas: ryžtas spartin-, ryžtinga, pasiryžusi eiti į dery- 
ti ir didinti ginklavimąsi, įspė-i (Nukelta į 4 psl.)

Jugoslavija planuoja 
iššauti raketą

BELGRADAS, Jugoslavija — 
Jugoslavija užvakar paskelbė 
savo planą iššauti raketą šiais 
metais.

Jugoslavijos žinių agentūra 
pareiškė, kad raketa turės dvie
jų tarpsnių variklį.

Kennedy pasiūlymas
Į WASHINGTONAS — Sovie
tų vyriausybė šeštadienį pritarė 
prezidento Kennedy pasiūlymui 
atidėti šešiom savaitėm derybas 
dėl atominių ginklų bandymo už
draudimą.

į

I

I
Sužalotas lėktuvas nusileido 

Kaminoje, Katangos provincijo
je-

Gen. Victor Lundula, lumum- 
bistų karinių jėgų vadas, įsakė 
kongiečiams kareiviams sustab
dyti mūšius ir pasiuntė karinin
ką įvykdyti įsakymą.

Rajesvar Dayal, indas JT da
linių Konge vadas, pasiuntė for
malią notą sukilėlių vadovybei 
Kivu provincijoje, protestuoda
mas prieš areštą ir apdaužymą 
dviejų vokiečių Raudonojo Kry
žiaus gydytojų. Abu buvo areš
tuoti sausio 15 d. ir sulaikyti 
iki sausio 21 d., kai buvo išgel
bėti JT sargybinių ir nuvežti į 
Leopoldvillę.

I
I
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Čile siunčia pilotus
SANTIAGO, Čilė — Čilė, pra

šant JT generaliniam sekretoriui 
Hammarskjoldui, pasiųsti sutiko 
aviacijos pilotų į Kongą.

Senoviškas keltuvas, naudotas pasiekti Šv. Petro bazilikos kopulą 
Vatikane, yra nuimamas. Keltuvas buvo pradėtas vartoti 1910 me
tais ir nuo to meto pakėlė daugiau kaip 20 milijonų asmenų į ba
zilikos kopulą. Senasis keltuvas bus pakeistas modernišku apie 
Velykas. (UPI)

•llliį f O i

Šv. Vincento a Paulo 
gyvenimas

Gausiai iliustruotą Leonardo 
von Matt ir Louis Cognet kny
gą apie šv. Vincentą a Paulo, 
pavadintą “St. Vincent a Pau
lo”, išverstą į anglų kalbą Em- 
ma Craufurd (išleido Regnery, 
238 pusi., $7). Knyga ne tik ge
rai pavaizduoja to didžios sie
los labdario gyvenimą, bet ir 
anuos laikus.

• Magneto fonas “Gintaras” 
esąs patobulintas. Po Naujų Me 
tų “Elfos” fabrikas pradėjo ga
minti naują magnetofono mo
delį “Gintarą”. Gamyba vyks
ta konvejerine sistema. Apie 
iki šiol gamintus magnetofonus 
krašte ir užsienyje buvo girdėti 
skundų. (E.)

Evangelija yra visų knygų 
knyga, turi paslapčių paslaptis. 
Laimingi, kuriems Dievas sutei
kia malonę ją skaityti, suprasti 
ir su pagarba pakartoti! Palai
minti, kurie įstengia pagauti jos 
prasmę ir ryžtingai sekti jos į- 
sakymus. — G. Byron
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------TVARKO PK. ŠULAS ir J. ŠOLICNAS ==

NAUJA LAIDA “KAIP 
■PASIDARYTI PILIEČIU*’

Naujai peržiūrėta laida “Kaip 
pasidaryti z JAV-bių piliečiu”, 
parašyta Marion Schibęby ir 
Read Lewis, tik ką buvo at- 
spaudinta American Coucil for 
Nationalities Service organiza
cijos. Šis natūralizacijos vado
vas, dabar pasiekęs 19-tąją lai
dą, per 40 metų buvo standar
tiniu šiuo klausimu leidiniu.

Naujasis 128-nių puslapių 
vadovas nurodo pileitybės įsi- 
gyjimui statomus reikalavimus, 
aprašo kiekvieną naturalizaci- amžiaus, 
jos procedūros žingšnį ir kiek
vienam, norinčiam j. 
piliečiu, tiksliai nurodo, ką jis 
turi daryti, kad įsigytų piliety
bę. Šiame vadove be to yra spe 
cialus skyrius, kuriuo galima 
naudotis, kaipo nurodymais ruo 
ši antis natūralizacijos egzami
nams. Jame yra 130 klausimų 
ir atsakymų apie Amerikos is
toriją ir valdžios sutvarkymą. 
Vadove taip pat yra JAV-bių 
Konstitucija ir Nepriklausomy
bės Deklaracija.

Ši knygelė yra skirta ne tik 
individualiam asmeniui, bet ir 
socialiniam darbuotojui ir ad
vokatui, į kuriuos emigrantai 
kreipiasi patarimo ir pagalbas. 
Šiai ekspertų grupei vadovas 
suteikia lengvai suprantamą in
formaciją. apie techniškas natū 
ralizacijos ir pilietybės gavimo 
problemas.

Knygelę galima gauti Ameri- 
can Council for Nationalities Ser 
vice įstaigoje, 20 W. 40th St., 
New York 18, N. Y. A. C.

P. S. Lietuvių kalba Pr. Šulo 
paruoštą ir teisėjo A. Wells 
peržiūrėtą, knygelę, klausimų 
ir atsakymų forma, “Kaip įsi
gyti JAV-bių pilietybę” galima 
gauti “Draugo” administraci
joje.

nos apdraustajam pensijos 30 
I procentų. Pusiau našlaičiui ar 
gimdytojui — mokėtas pensijos 
15 proc. kiekvienam. Broliui ar 
seseriai — mokėtos pensijos 10 
proc. kiekvienam.

Maksimalinė palikuonių pen
sijos dydis — apdraustojo mo
kėtos pensijos 100 proc.

Palikuonių pensija mokama 
tiktai šiais atvejais: a) kai ap
draustasis mokėjo 200 savaičių 
mokesčius, b) našlei, kol ji an
trą kartą nesusituokia, c) kai 
vaikai jaunesni negu 18 metų 

, o jei studentas, tai 
iki 21 m., mokama be apri- 

pasidaryti b°j'imo jei invalidas ar nete
kėjusi duktė (taip pat moka
ma, jei duktė yra našlė ir di
deliame neturte). Pensija liku
siems tėvams mokama, jei jie 
yra invalidai. Gi broliui ar se
seriai pensija mokaiha, jei jie 
yra jaunesni negu 18 m. Leo š.
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darbininko gaunamos
X

kadangi pensiją da- 
ir vaikų motina, to-

priklausoma dalis būtų išmo
kama jų motinai.

2. Kadangi jūsų žmona ne
dirba ir turi savo globoje ma
žamečius vaikus, todėl ir ji tu
ri teisę į motinos pensiją.

3. Kai abu vaikai gyveno su 
jumij ir kai jūsų žmona dirbo, 
abu vaikai gavo po $58 per mė
nesį. (Vaikų pensija yra visa
dos pusė 
pensijos).

Tačiau 
bar gaus
dėl vaikų pensija bus sumažin
ta. Mat, pagal esamas soc. dr. 
taisykles viena šeima nedali 
gauti daugiau kaip $254 per 
mene-į. Jūs gausite ir toliau 
$116. Gi visi kiti likusieji trys 
šeimos nariai: motina ir abu 
vaikai gaus po lygią dalį. Vie
toje $58 i’e visi gaus po $46 
per mėnesį. Kaip pastebite, ben 
droji pensijas suma visos šei
mos vistiek 
per mėne-į. 
čiamas tik 
bet ne pati

Heką ta pati: $254 
žodžiu, čia pakei- 
išmokėjimo būdas, 
pensijos suma.

amžiaus, o mano žmona — 72 
metų ir ji gauna 33 dol., tai 
abudu gauname 89 dol. Kiti at- 
žaviavę į šį kraštą daug vėliau 
ir gauna didesnes pensijas.

Mr. M. K.
Ats. Mr. M. K. Jūsų pensijos 

didumas priklauso nuo įmokė
tų socialinio draudimo mokes
čių. Atrodo, kad jūs soc. dr. 
pensiją gaunate jau visą eilę 
metų.

Tuo metu, kai jūs dirbote, 
turbūt jūs uždirbote mažiau ir 
dabar todėl gaunate mažą pen
siją. Jūsų pensijos negalima pa 
didinti.

Ji padidinta būtų tik tada, jei
gu prezidentas ir Kongresas 
pravestų įstatymą pensijas pa
didinti. Kitaip jūs gausite visą 
laiką tiek pat ir jūsų žmona 
gaus tai, ką ji gauna.

Našlės pensija yra trys ket
virčiai vyro pensijos.

J. šoliūnas

ateiti įper savaitę. Patarė
■ kompensacijos įstaigą 1961 m. 
i sausio 31 d. Ar jie dar gali 
mokėti ar ne ? Kada užsibaigs 
kompensacijos laikas? A. Ž.

Ats. A. Ž. Pagal Ilinois val
stybėje veikiantį įstatymą, ne
darbo kompensacija mokama 
per 26 savaites; esant šioj val
stybėje didesniam bedarbių 
skaičiui (didesniam negu 4.375 
procentai visų dirbančiųjų), 
bedarbiams dar mokama papil
doma kompensacija per 13 sa
vaičių. Kompensacijos dydis pri 
klauso nuo gauto uždarbio. Pa
tariame dar kartą nueiti į ne
darbo įstaigą, kuri pasakys 
per kiek laiko ir kokią papil
domą kompensaciją jūs dar 
galite gauti.
—————————————
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J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

TV, RADIJAI. HI-FI. VĖSINTUVAI 
Pardavimas-taisymas. Sek. uždaryta

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Akušerija ir moterų ligos 
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo'6-8:30 v. 
vak. šeštadienias nuo 2-4 v. popiet. 

Trečiadieniais pagal sutarti. 
Ofiso tel. Virginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DU J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4.8 v. v. 
šeštad.: 9 v. r. — iki 2 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

Kedzie Avė.
SUSITARIMĄ 
HE 4-1562
9 vai. popiet kasdie- 

išskyrus trečiadienį.

t

5430 So.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki 
ną.

JOS KLAUSIATE - 
MES ATSAKOME

Ar aš galiu gauti didesnę 
pensiją?

Kl. Aš gaunu mažą pensiją, 
tik 56 dol. Ar aš galiu gauti 
didesnę pensiją? Aš esu 83 m.

i
Ar jie dar mokės pašalpą?
KI. Kaip pensininkas buvau 

kreipęsis į Chicagos nedarbo 
įstaigą kompensacijos, kurią 
nuo 1959 m. sausio 19 d. man 
mokėjo iki birželio 19 d., 1960. 
Mokėjo po $7, $8 ir $10, pa
baigoj mokėjo po $12, nors 
buvo pažadėję mokėti po $30

T ELE V IZIJAS
Sąžiningai ir nebrangiai taisau. 

Už patarnavimą vietoje S3.00. už 
dirbtuves darbą — *10.00 ir dalys. 

Pigios paveikslines lempos.
J. MIGLINAS

2549 W. 69th St. II a. PK 6-1063

Rez. GI 8-0873 Rez. HE 6-1670
Dr. Eisin Dr. Batukas

DR. W. M. EISIN-EiSINAS 
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
8132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-000!

J
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MOVING
Š.ERENAS perkrausto baldus 
kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28,111. 

Telef. offiso: Pl'llinan 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

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

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir motery ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
VaL: kasdien 1—3 ir 6—8. vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta.

Tel. ofiso VI 2-1484. Rez. RE 7.8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
gydytoja ir chirurge

3259 South Halsted Street
Vai. kasdien: 3-7 p. p.; šeštad. 2-4 
vai. Treč. uždaryta.

Kiek žmona ir vaikai gaus 
pensijos?

Gerbiamieji. Jau keletas 
metų, kaip aš gaunu socialinio 
draudimo pensiją. Ją taip pat 
gauna ir mano du mažamečiai 
vaikai. Mano žmona lig šiol 
dirbo ir todėl pensijos negavo.

Prieš kiek laiko dėl įvairių 
šeimyninių priežasčių mano žmo 
na su abiems mažamečiais vai
kais išvyko gyventi į kitą val
stybę. Ji šiuo metu nedirba.

I

Noriu žinoti, kas turi teisę 
gauti vaikų pensiją ir ar mano 
žmona taip pat gaus pensiją? 
Jei taip, tai kiek ji gaus ir kiek 
abu vaikai? Lig šiol aš gauda
vau $116 per mėnesį ir abu 
vaikai gaudavo tiek pat. Lau
ksiu jūsų atsakymo. V. B.

SOCIALINIS DRAUDIMAS 
PIETŲ AMERIKOJE

Ecuadore senatvės, invalidu
mo ir palikuonių apdrauda 
apima dirbančiuosius pramonėj 
ir prekyboj. Ši apdrauda netai
koma dirbantiems žemės ūkyje, 
laikinai dirbantiems, dirban
tiems šeimoj, kuriems leidžia
ma laisvai apsidrausti. Veikia 
speciali apdraudos sistema gau 
nautiems mėnesinius uždarbius, 
dirbantiems valdžios įstaigose, 
bankuose ir apdraudos įstaigo
se. Apdraustieji asmenys nuo 
uždarbio moka (pagal uždarbio 
klases) 5%. Darbdaviai nuo iš
mokamų uždarbių moka 6%. 
Iš šių fondų apmokama sveika
tos ir motinystės apdrauda.

Pensijos dydis: uždarbio vi
durkio 30%, išmokėto per pa
skutines 200 savaičių, plius 1.25 
proc. už kiekvieną metą per 
nustatytą laikotarpį. Pensija 
pradedama mokėti nuo 55 m. 
amžiaus, jei dirbantysis mokė
jo mokesčius 1,500 savaičių 
laikotarpį; arba nuo 65 metų 
tiems, kurie soc. draudimo mo
kesčius mokėjo per 750 savai
čių; jei dirbantysis mokėjo mo
kesčius per 50 savaičių už kiek 
vienus pensijos metus, jei jis 
sukako 66—70 m. amžiaus.

Invalidumo pensijos dydis 
yra toks pat, kaip ir senatvės 
pensija.

invalidumo pensija mokama 
tiems apdraustiesiems, kurie 
neteko 67% normalaus uždar
bio, paprasto darbininko pajė
gumo, :be to invalidas turi būti 
išdirbęs 200 savaičių ir mokė
jęs per tą laiką mokesčius.

Palikuonių pensijos dydis na 
šlei-našliui ir kiekvienam naš
laičiui — mokėtos ar mokėti

Atsk. V. B. 1. Atrodo, kad 
jūsų žmona turi didesnę teisę 
gauti už vaikus pensiją, kadan
gi ji abu vaikus turi savo glo
boje. Soc. draudimas pageidau
ja, kad pensija vaikams būtų 
išmokama tam asmeniui, kuris 
turi daugiausiai galimybių rū
pintis vaikų gerbūviu. Jeigu 
vaikai gyvena su savo motina, 

■ tai ji daugiau turi galimybių 
gaunamus pinigus tinkamai pa
naudoti vaikų .gerbūviui, šiuo 
atveju turbūt soc. dr. įstaiga 
rekomenduotų, kad vaikams

$
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TV, RADIJAI, STEREOFONINIAI HI-FI, VOKIŠKI APARATAI 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS

FRANK’S TELEVISION 
AND RADIO, INC.

3240 South Halsted Street Tel. GA 5-7252

TAUPYKITE LIETUVIŲ SOSTINĖS CENTRE

CHICAGO SAVINGS B-VĖJE
Pasidėkite santaupas į apdraustą, tvirtą finansinę įstaigą, visais atžvil
giais išbandytą per pastaruosius 36 metus. Negalėsit rasti patogesnės 

.ir pelningesnės vietos. Puikiausi įrengimai, aukšti dividendai. Atdara 
tris vakarus savaitėje. Du dideli kiemai automobiliams pasistatyti.

Nemokamai teikiame daug pelningų patarnavimų.

KVIEČIAME Į

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 South Westem Avė. Chicago 36, Illinois
GRovehili 6-7575

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir 
penktadienį nuo 9 iki X. Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį 
nuo 9 iki 12:30 vai. po pietų.

R.
i ir
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

Š P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas. Protezistas 

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

Supports) ir t.t.

šeštadieniais 9-1.
TECHNIKOS IAB.

Spec.
(Arch ~

VaL 9-4 ir 6-8.
ORTHOl’EDIJOS
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084
______________________________________________________________

0R. L IR AGLINSKAI
GYDYTOJ Al IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė 
ritmą ligonis pagal sus'tarimą, 
valandos skambinti telefonu 

4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
išskyrus trečiad. ir šeštad.

1
HEmloc’<

Vai.:

tien

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINU S 

6322 o«»ulh VVestern Avenue 
kasdien 10—12 vai. ir 7-—9
SeStadieniau* 10— i vai. Trečia 

uždaryta. Kt. iaiku susitarus 
Ofiso telefonas PR 8-3229

Rez. telef. VVAIbrook 5-5078

v.

i

DR, VL, BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Dameh Avenue 
Kampas 47-tos Ir Damen 
VaL kasdien nuo 6—8 vai.

šešt. 2- 4 vai vak. 
trečiad, ir kitu laiku pagal

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Re?. VVAIbrook 5-3048

A v c. 
vak

nutari

OR, C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

PRospect 6-1795 
. Sist St.. Chicago, IU 
y Medlcal Arts Bldg.

arba
434 Algona Avė.. Elgin, Illinoi* 

Tel. OWens 5-0533
Valandos pagal susitarimą

Tel. 
2800 W. 

Oakley

Tel. ofiso HE 4-5849. re*. HE 4-282 J

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč-. ir šešt. pagal sutartį. 
Sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-8225

Dfc. s. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
(Bendra praktika Ir Alergija.) 

2709 VVest »51st Street
Valandos; pirm., antr , ketvtrt., penk. 
2-9 vai. vak.: šeštad. ĮO-’Z vai
Ligonius priima pagal susitarimą

DR. J. G. BYLA-BYLAITIS
N trvų-Smegenų Ligoti Chirnrg.

- OAKLEY MEDICAL BLDG. 
2300 VVest 51st Street 

Valandos šeštad. susitarus.
GRovehili 6-3409. 

Neatsiliepus skambinti 
PRospect. 0-1795.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. vidaus ligos
Tel. ofiso — Kl.palilic 7-4900 

namu — GROvehill 6-8161 
Persikėle į naują ofisą 

2858 VVest 63rd Street. 
I-RANCISCO M1IHCAL CENTER 
Priima tik pagal apointmentą.

i

I

OR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st St.

Vai. kasdien .nuo 6-8 vai. vakaro 
šeštad. nuo 12:39 — 2:30 vai. p. p 

Treč. ir kitu laiku Hk susitarus 
Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 

Ligonius priima pagal susitarimą.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKSA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street
Pirmad. ir ketv. nuo 2:30 
antr. ir penkt. nuo 5 iki 

nuo 1 iki 4. Kitu laiku

Vai.: 
4:30 
šešt. 
susitarus.

nu 
S; 

tik

i

i
I

Tel. ofiso I*O 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Va) kasdien nuo T — 4 p p. Ir 8
Iki 8 vai. Tr°čiad ir šešt. uždaryte

Telefonas: GRovehili 6-15*5

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTF 

PRITAIKO AKINIUS
2422 W. Marąuette R«ad '

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiad ienus.

Ofiso tr buto- tel. Oijmpic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

i

Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th
Pirmad., antrad., 

—4 p. 
šeštad. 1—4

Vai.:
penktad. nuo 1 
vai. vak. 
uždaryta.

Street
ketvirtad.
P.,

ir
6.30-8:30 

vai., trečiad.

Tel. ofiso ir buto OLvmpic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th St., Cicero
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

DR. J. RIMDZUS
CHIIiOPRACTOR

Headaches, Arthiritis, Rheumatism
Spine &-Nerve, Ailments - 

1428 Iiroadway, Gary. Indiana 
Vai. pirm. 3—6 v. v., šešt 9—11 
vai. prieš piet. Kitu laiku pagal su
sitarimą. Tel. Offiee Gary TUrner 
5-8638. Res. Ch-go Blshop 7-5833

DR, ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDIN ES LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: Pirma., antr.. ketv., penktad 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v 
šeštad. nuc 2-4. Trečiadieniais tr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290

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

keičia stiklus ir rėmus 
1455 S. California Avė. YA 7-7381 
Val.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta. šeštad. 10 ▼. r. iki 2 p. p

i

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 
REz. tel. GRovehili 6-0617

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

Trečiad. ir šeštad. pasai sutartį

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija ) 
(Kamp. 47th ir S. Hermitagc) 

Val.: nuo 2 iki 4 vai. ir 6 Iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai. išskyr. sek

Tel. ofiso TO 3-0*5* 
Res. tel. GA 3-6048

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
5002 West I6th Street, Cicero, tu 

Vai.: kasdien 5-8 p. m., šeštadien. 
1-4 p. p. Kitu Taiku ir trečdiad su
sitarus.

Į Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868
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Offiee tel. RE 7-1168
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(71st ir So. Campbell Avė.) 
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šešt. uždaryta.

Telefonas — GRovehili 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Sperai y bė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

Valandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta

Tel. oftao HE 4-1202. re*. PR 6-4731

DR. A. MACIŪNAS
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antrad. tr penktad. 5-8 v v
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DRAUGAS
LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

545 West 63rd St, Chicago 29, Illinois Tel. LUdlow 5-9500

Ar nekalbėsime apie tiesą
Šiame pasaulyje yra didžiau 

sios jėgos tos, kurios glau
džiausiai susijusios su žmogiš
kąja prigimtimi. Tokios jėgos 
yra ne medžiaginės, bet dva
sinės, kaip mes pratę sakyti, 
moralinės. Ne akmens atspa
rumas ir ne atomų išsklidimas 
energija yra pasaulio didžioji 
jėga, bet mintis — žmogaus 
sielos dvasinė apraiška. Žmo
gaus dvasia, kaip mes ją va
diname siela’ gaivina kūną, 
judina sąnarius ir padaro, kad 
gyvasis kūnas yra žmogus. Ji 
yra kiekviename kraujo laše
lyje, ji yra visa savo esme 
kiekvienoje kūno ląstelėje ir 
kiekviename atome. Iš čia vi
sas kūnas yra gyvas gyvybe, 
iš kurios ateina pasaulyje 
mokslas, kultūra, menas. Iš 
jos gimsta meilė ir neapykan
ta, džiaugsmas ir skausmas.

*
Žmogaus mintis keičia mū

sų žemės veidą ir tvarko ak
ląsias medžiagos jėgas. Jeigu 
ji yra tiesos teigimas, tai ji 
yra neišnykstama ir nepanai
kinama jėga, prieš kurią nie
kas negali atsilaikyti.

Pirmasis minties jėgų išban
dymas, kaip iš apreiškimo ži
nome, įvyko danguje. Didžio
sios dvasios — angelai pasida
lino į du frontus: vieni už Die
vą, pripažindami Jį savo Kū
rėju ir gyvenimo tikslu, kiti 
prieš Dievą, norėdami su Juo 
susilyginti. Argangelo Mykolo 
klausimas “Kas yra kaip Die
vas?” sukrėtė dangaus maiš
tininkus. Negalėjo jie atsilai
kyti prieš tos minties teigimą, 
kuris buvo atremtas į tiesos 
šaltinį — Dievą, ir jie buvo 
ištremti iš aukštųjų dangaus 
buveinių.

Iš čia turėtų sekti, kad gy
venime visada turėtų laimėti 
tiesa, Betgi kasdien matome, 
kad melo karalystė plačiai ima 
viršų. Antai, komunistai, per 
akis meluodami, vienur smur
tu, kitur gerovės pažadais be
veik pusę pasaulio kontroliuo
ja. Reikia pastebėti, kad tas 
melas eina teisybės vardu. So
vietų komunistai su nenuilsta
mu uolumu skelbia pasauliui 
apie nepaprastą pas save ge
rovę, garsina komunistų san
tvarkos žemiškąjį rojų, nuo
lat kalba apie demokratišką 
laisvę.

*
Psichologai sako, kad žmo

gus iš prigimties yra įlinkęs 
kalbančiuoju pasitikėti. Pro
tas ieško pirmiausia ne melo, 
bet teisybės. Jo paskirtis yra 
pažinti tikrovę. Laisvojo pa
saulio žmogui sunku suprasti, 
kaip gali valstybinė ir visuo
meninė sistema remtis melu. 
Dažnas patiki, ką diena iš die
nos skelbia Kremliaus radijas.

Atrodo, kad komunistai la
bai gerai yra supratę žmogiš
kosios minties galybę. Jie sa

vajame krašte marksistinę sis
temą bando infiltruoti “sme
genų p’ovimu”, o užsieniui me
lo mintis skleidžia milžiniška 
propaganda.

Negali sakyti, kad toji pro
paganda buvo ar yra be pa
sekmių. Komunistinė mintis 
suviliojo daug žmonių. Ji pa
našiai kaip ano sukilėlio pik
tojo arkangelo mintis susily
ginti su Dievu pasiekė daugy
bę angelų, kurie tos minties 
įtakoje pasiryžo gyventi su 
šūkiu “netarnausiu!”.

Žinoma, tiesa vis tiek turi 
laimėti ir tariamosios melo 
pergalės galas turės būti žiau
riai tragiškas. Kol tai visa 
įvyks, mes gyvename dar to 
melo ir smurto siautėjimo lai
kus.

Atrodo, kad mums yra skir
ta įeiti į pasaulio kovą, kur 
kovojama su didžiausiomis jė
gomis — žmogaus mintis. Tu
rime laimėti žmogų krikščio
niška mintimi ir idealu. Lai
mėtasis žmogus bus ne belais
vis, bet vadinsis Dievo vaiku.

*
Kristus liepė apaštalams ei

ti ir mokyti visas gimines, va
dinasi, Jis įsakė skleisti Jo 
mintis. Šitai labai gerai supra
to pirmieji krikščionys. Šv. 
Povilas apaštalas buvo di
džiausias krikščioniškosios pro 
pagandos vykdytojas. Šiandie
ną jis tam reikalui panaudotų 
spaudą, radiją, televiziją ir vi
sas kitas modemiškąsias prie
mones, kurios tik pasirodytų 
tinkamos Kristaus mokslui 
skleisti.

Mes gi, būdami ■ praktikuoją 
katalikai, nejaučiame pareigos 
įsijungti į Kristaus mokslo 
platinimą. Neturime šv. Povi
lo uolumo gal dėl to, kad mes 
patys Kristaus minties gelmių 
nesame atradę, o gal dėl to, 
kad Jo minties šviesoje mato
me gyvenimo kryžių.

Mes bijomės aukos. Gyvena 
šalia mūsų bedieviškos spau
dos ir komunistinės propagan
dos suklaidintas kaimynas, ir 
mes jam nesakome, kokis me
las mūsų tėvynėje viešpatau
ja. Jis sako, kad nėra Dievo, 
o mes nemokame pasakyti, 
kad Dievas yra didžiausioji 
tikrovė ir viso buvimo pradžia. 
Kristus pasakytų, kad tamsos 
vaikai yra gudresni ir uolesni 
už šviesos vaikus. Anie kalba 
ir kalba, kad Sovietų Rusijo
je, kur miršta milijonai kalė
jimuose ir vergų stovyklose, 
yra rojus, ir atsiranda tokių, 
kurie įtiki.

Nesakyk, kad tavo mintis 
liks be pasekmių. Paskleista 
mintis yra tarsi pasėtas grū
das, kuris savo laiku atneš 
daug vaisių.

Argi mes nekalbėsime ir ne
liudysime apie tiesą?

V. Rim.

Vieni į Ameriką, kiti į Sibirą

Autorius Al. Gimantas teigia, 
kad tie, kurie čia atvažiuoja, yra 
lietuviai, nors ir komunistai. Gal
būt, bet žinau gerų lietuvių, ku- i 
riems neduoda jokių galimumų at-1 
vykt j Ameriką, nežiūrint, kad jie [ 
Lietuvoje užstatu palieka savo vai
kus. Pagaliau, kodėl vieniems lei
džiama atvažiuoti į Ameriką, o

K. MOCKUS, Boston, Mass.

1

Spaudoj ir gyvenime

NE VISAI TOKIE KAIP MES
Atsiranda žmonių, kurie pasi

duoda bendrai kai kurių amerikie
čių nuotaikai, kad komunizmas nė
ra pats didžiausias velnias, kad į 
koncentracijos stovyklos kažkas 
išgalvota, kad Lietuvoje nebera 
okupacijos, o iš jos atvažiuoją nė
ra specialiai paruošti agentai, oi 
nekalti lietuviai, kurie labai myli 
Lietuvą ir ją globojantį “vyresnį 
brolį” rusą.

Respublikonai, demokratai ir 
komunistai

Ne straipsnį, bet kažkokį nesu
sipratimą neseniai "Tėviškės Žibu
riuose” atspausdino Al. Gimantas. 
Tiesiog nesuprantama, ką gali 
reikšti demokratijos ir žiauriau
sios diktatūros sulyginimas, įžei
džiantis kiekvieną ne tik lietuvį, 
bet ir amerikietį. Autorius apie 
ekskursantus iš Lietuvos rašo:

“Mūsų įsitikinimu, visi atvyks-j 
tantieji turi būti komunistai. Kas 
juos žino, gal taip ir yra. Greičiau
siai. Bet, šioj pat vietoj mes bene I

užmirštame statyti dar vieną, bet 
patį svarbiausiąjį klausimą, bū
tent, ar jie yra lietuviai, geri lietu
viai? Šis klausimas turėtų būti 
statomas pačioje pirmoje vietoje, 
nes į klausimą, ar jie geri ar blo
gi komunistai, ar jie ten iš gilaus 
įsitikinimo ar tik aplinkybių ver
čiami turi partijos ar komjaunimo 
bilietus, mes šiandien visvien neat
sakysime. Tuo tarpu, sprendžiant 
iš buvusiųjų pasikalbėjimų, Lietu
vos lietuviai mažiausiai domisi, ar 
išeiviai prijaučia respublikonams 
ar demokratams, nes jiems teįdo- 
mu, ar mes išlikome lietuviais. 
Tai svarbiausia.”

Keista, kad šiandien žmogus ga
li drįsti lyginti lietuvius demokra
tus ar respublikonus su lietuviais 
komunisfeis, nes komunistas yra 
bet kokios laisvės priešas ir rusiš
kojo imperializmo ir kolonizmo ša
lininkas, pasiryžęs bet kokia kai
na plėsti kruvinąją diktatūrą.

Tai proga tautinei meditacijai būtų pajudintas platesnėj vi- 
Kiekvienos šventės 

stengiamės padaryti sąžinės
--------- ——-■ t į rkULCUACJ, v

kiti vis tebelaikomi Sibire? At- sąskaitą, pasvarstyti, ką ligi 
rodo, kad tai Al. Gimantas turėtų tol esame gero padarę o taip 

v* p***- 
galėtų apmokėti savo giminei ke- arba ko truko musU veiklai. Sa-
pakankamai turinčių pinigų, kad I

vo tautinių švenčių metu tokius 
klausimus sau statome turėda-:I 
mi galvoj savo pareigas toli nuo j 
mūsų esančiam gimtajam kraš
tui, savo tautai, kurios gyvais 
nariais esame. Turime tokia 

šingos linijos, atskiri tautiečiai iš- { Pr0Sa svarstyti savo sąžinėj, ar 
galvoja vis naujų būdų ir kelių tikrai dar esame prideramai gy-1 
santykiauti su lietuviais tėvynėje.{ vi savo tautos nariai, ar gal 
Štai, Lietuvon pasiunčiama vieno emi?racinio gyvenimo rutina 
žymaus mūsų kompozitoriaus kū- & & . .
rinys, kuris ten žadamas išleisti.| ?ra mus Jau Serokai pnslopmu- 
Taipgi Lietuvoje greit turėtų pa-1 si, padariusi pilko kasdienišku- 
sirodyti iš spaudos vienos mūsų mo aukomis be planų, be pers- 
rašytojos pasakų knyga.”

Kodėl neįleidžia į Lietuvą pa
prasto kalendoriaus, o įleidžia 
šytojos knygą? O todėl, kad 
šytoja sutiko su Lietuvą pavergu
sio politruko valia. Ji pripažino da
bartinę padėtį, gi nieko kito bolše
vikai nesiekia, kaip tik mus čia 
paversti ne kovojančiu su bolševi
kine priespauda vienetu, bet eili
niais emigrantais, kokių visada pa
saulyje 
bet tik 
ne kaip

lionę į Ameriką, tačiau komupistai 
neišleidžia.

Pagrindinis siekimas
Al. Gimantas, užmiršęs Rainius 

ir Panevėžį, užmiršęs dešimtis tūks 
tančių deportuotų, toliau sako: 

“Nežiūrint pusiau oficialios prie-

venimo kasdienybėj visko pasi
taiko, tačiau iš esmės mūsų 
tarpe esama gana daug tauti
nio solidarumo ir ryžkimės tik 
jį toliau stiprinti.

Savitarpinės pagalbos, švieti
mo ir panašiuose reikaluose taip 
pat juk mokame būti dažnai 
gana solidarūs. Tautinių švenčių 
proga ne vien medituokime, bet 
ir kelkime ryžtą savo tarpe.

jtaka į didžiąją politiką

Tuo klausimu esame labai 
susirūpinę ir tai ne tiktai mes,

| pektyvų, be polėkių, be tikėjimo 
i į idealus ir be noro kovoti, siek
ti, pasiaukoti?

Jeigu tebesame gyvi kovojan
čios tautos nariai, tada žinome, 
kad esame dalyviais didžios, ne
žinia kiek truksiančios, bet la
bai reikšmingos, nepaliaujamos 
kovos dalyviais. Toji kova kas
dienybėje reiškiasi idėjų plot
mėj. Žinome, kad laimės tie, ku
rie bus labiau prisirišę prie sa
vo idėjų, parodys ugningo pa
siryžimo už jas kovoti ir paro
dys, kad tos idėjos tikrai yra 
toji žemės druska, kuri turi pa
keisti mūsų žemės veidą, turi 
atnešti palaimą visiems joje gy
venantiems žmonėms. Kova 
šiandien yra globalinė ir tokia 
liks; mūsų Lietuvos klausimas 
nėra koks atskiras klausimas, y- c — ---- --  J'-'** T

nusiteikimų nėra užgožęs joks do- '• ° tik dalis to didžio klausimo, 
lerinis kvaitulys, J 
stipriai laiko kiekvieną dieną ir 
aiškiai turi įtakos visai mūsų gal
vosenai.”

Tie, kurie čia lankosi, yra pa
rinkti komunistai ir jie myli dau
giau rublį ir gerą gyvenimą negu 
savo tėvynę. Tai kas tada tie, ku
rie mirė begindami Lietuvos lais
vę. Kas tada tie dešimtys tūkstan
čių partizanų, jei šie, už rublius! 
bolševikus garbiną, taippat yra 
vertingi. Visiems pravartu paskai
tyti naujam enciklopedijos tome 
skyrių apie partizanus, turbūt tada 
paaiškėtų, koks skirtumas tarp 
partizano lietuvio ir lietuvio karo 
metu išbėgusio į Maskvą nuo lietu
vių patriotinės liaudies neapykan
tos. Griebia dolerinis kvaitulys, 
bet dar blogiau, kai kažkokio 
kvaitulio pagauti nori pradėti į- 
teisinti Lietuvos okupaciją, norė
dami eiti su “laiko dvasia”. Jokia 
laiko dvasia nepripažįsta vergijos 
ir tai turėtų suprasti vist kurie 
vardan tariamos kultūros nori par
duoti laisvę, nesuprasdami, kad tik 
laisvė yra tikroji kultūros kūrėja.

P. Janulis

ra-
ra-

J

buvo. Bendrauti galima, 
kaip lygaus su lygiu, o 
vergo su prispaudėju.

Už rublį ar dolerį
Autorius toliau padrikai skelbia 

keisčiausias mintis. Jis teigia: 
“Vienas niujorkietis lietuvis, tu

rėjęs porą ilgesnių pasikalbėjimų 
su tautiečiais iš Lietuvos, pasakęs: 
“Jie tokie patys, kaip tu ir aš!” 
Truputį lyg ir norėtųsi suabejoti 
tokiuo teigimu. Jų lietuviškieji nu
siteikimai bandomi kiekvieną die
ną gimtajame krašte, jie stipriai 
jaučia po kojomis lietuviškąją že
mę ir minta jos sultimis ir tų visų

I

Ii 
kuris čia mus kokiu būdu žmogus turi išmok-

1 ti pagerbti kitą žmogų, norėti 
Į jam tik gero, gyventi su juo

I

proga suomenėj ir ne vien tarp lietu- 
I vių kilmės žmonių. Pirmiausia 
turime pagalvoti, koks procen
tas mūsų kilmės žmonių yra 
pasiekiamas minėjimų proga. 
Dažniausiai pasitenkiname tais 
pačiais, kurie visur dalyvauja 
ir visus gerus darbus daro. Per- 
mažai esame susirūpinę, kaip 
pasiekti didesnį skaičių tų lie
tuvių, kurie vis labiau tolsta 
nuo lietuviškų reikalų. Dar ma
žiau ką padarome akcijoj ne lie
tuvių tarpe^ Tai vienodai liečia
ir mažesnių, ir didesnių koloni- ° visU komunizmo pavergtų 
jų lietuvius. Didesnėse šalia ^-iš
centrinių minėjimų turėtume 
rengti dar ir eilę kitų minėjimų. 
Sakysim, kur yra daugiau aka
deminio jaunimo, ten turėtų 
būti to jaunimo minėjimas.' Taip 
pat berods beveik nedarome 
bandymų rengti minėjimus 
tiems lietuviams, kurie geriau 
supranta angliškai kaip lietuviš
kai ir kurie gal ateitų į jiems 
skiriamus susirinkimus su jiems 
lengviau suprantama kalba ir 
kita programa. Ten jau galėtų 
ateiti ir ne lietuvių kilmės žmo
nės, kurie susidomėtų mūsų 
reikalu.

Pačios didžiosios komunikaci
jos priemonės — radijas, tele
vizija ir didžioji spauda mūsų 
taip pat permažai išnaudojama 
lygiai kaip tikrai permažai pa
sinaudojame bažnytinių organi
zacijų paslauga. Mūsų atveju 
daug kur tikrai galėtume dau
giau pasinaudoti pirmoj eilėj 
R. katalikų hierarchijos para
ma. Žinoma, visur susiduriama 
su išlaidų klausimu, tačiau ten, 
kur yra iniciatyvos ir sugebėji-

Beždžionė Ham džiaugiasi sugrį
žus iš erdvių Cape Canaveral, Fla., 
raketų bazėj. (UPI)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Ona Labanauskaitė, 131 
Moore st., Apt. 6-7, Brooklyn 
6, N. Y., tel. HI 3-5325, sutiko 
pavaizduoti New Yorko ir apy
linkių lietuvių gyvenimą. Pra
šome palengvinti koresponden
tės darbą užmezgant su ja ry
šį nurodytu adresu. Skambinti 
vakarais 7—9 vai.

— E. ir teisin. P. Kūginių 
duktė Melitta sausio 28 d. susi
tuokė su Carlu Bormanu. Melit
ta studijavo kalbas, o jaunasis 
yra baigęs chemijos mokslus. 
Po vestuvių jaunieji išvyko mė
nesiui į Šveicariją. (A. D.)

— Laiške iš Lietuvos rašo
ma: “Jau turime naujus rub
lius, bet gyvenime niekas ne
pasikeitė. Žinai, kolchoze reikia 
sunkiai dirbti, kad uždirbtum 
20 kapeikų per dieną. O grūdų 
šįmet negavome nė gramo. 
Mes šįmet kolchoze uždirbom 
apie 70 rublių, o į rankas ga
vom tik 30 rub., o likusius ža
da atiduoti apie vasario—ko
vo mėn. Bekonas kainuoja iki 
130 rub., pieno litras 14 kapei
kų, šveisto kg. (du svarai) 2 
rub. 70 kap., juodos duonos ki
logramas 27 kap., išeiginis kos
tiumas 60 nb., o geresnis ko
stiumas 100—150 rub. Dviratis 
70 rub. Baltiniai šilko — 10— 
12 rub. Motociklas — 500 rub
lių. Jeigu kelis metus taupytum, 
tai vistiek vertingesnį daiktą 
įsigyti būtų sunku”. Ši ištrau
ka iš vieno kolchozininko laiš
ko. Mieste darbininkai dar šiaip 
taip gyvena, bet kolchoze turi 
labai sunkiai ir pusvelčiai dirb
ti, nes viskas eina vadinamam 
“vyresniam broliui” - ruskiui.

tautų žmonės. Didžiojoj politi
koj musų klausimas, atvirai 
kalbant, dar tebėra tos politi
kos vairuotojų stalčių pačiame 
dugne. Į viešumą komunistinio 
pavergimo klausimas iškyla tik 
pripuolamai, todėl negauna 
tvirtesnio apipavidalinimo. Kei
čiasi žmonės, keičiasi partijos 
prie valdžių, bet mūsų situaci
ja mažai keičiasi. Ir dabar štai 
jau į istoriją nuėjo aštuoni ką 
tik praleisti JAV politikos me
tai, nedavę nieko konkretaus, 
nepateisinę nė vieno iš mūsų 
turėtų vilčių. Atėjo nauji var
dai ir nauja partija. Praeityje 
iš tos partijos esame patyrę ir 
didelės paramos, ir didelio kar
tėlio. Demokratų išstatytas 
prezidentas Wilson prie ketu- 

j riasdešimt su viršum metų pa
skelbė tautų laisvės šūkius, ku
riais pasiremdami atgavome sa
vo nepriklausomybę. Toji ne
priklausomybė buvo paglemžta 
antrojo Pasaulinio karo įvykių 
eigoj ir jo pabaiga atnešė ne
paprasto nusivylimo tiems mi
lijonams žmonių, kurie pajuto 
tylaus jų išsižadėjimo baisias 
pasėkas. Tų pasėkų naikinimas 
nėra nei lengvas, nei eina grei
tai. Kartais net atrodo, kad lai-į 
mi tik agresyvioji pusė.

Šituose dalykuose turime bū
ti ištvermingi ir niekada nenu
siminti. Vistiek šiandien pasau
lio pavergimo grėsmė yra la
biau regima laisvame pasauly
je, nekaip tai buvo prieš dešimt 
ar penkiolika metų. Žadama ne
daryti jokių kompromisų laisvės 
kaina, tik dar nedrįstama pa
statyti klausimo aiškiau, ne
drįstama įžiūrėti laisvės neda
lomumo. Vardan vadinamos tai
kos einama vis į naujus kompro
misus ir tai mus pagrįstai gąs
dina. Budėkime, dirbkime, tikė-i 
kime ir tokiu būdu prisidėsime 
prie pasaulio problemų palan
kesnio ir greitesnio sprendimo 
mums palankia prasme. I

taikoje, nesikėsinti į jo asmens mo veiktį, finansinis klausimas 
laisvę, bet sykiu garantuoti vi- paprastaį nesunkiai įveikiamas, 
sų žmonių laisvę ir teisę gv- Uetuviško solidarumo reikalas 
venti deramoje tvarkoje pagal
Tvėrėjo nurodytus kelius.

Minėjimai

I
Kiekvienoj vietovėj, kur yra 

lietuvių, paprastai būna suren
giami vasario 16 minėjimai. 
Nuolat iš naujo turime svarsty
ti klausimą, kaip tuos minėji
mus paversti efektyvesniais, 
kaip juos rengti, kad jie nelik
tų vien paprastos pareigos at
likimu savo tarpe. Mažesnių vie
tovių lietuviai nesunkiai telpa 
į vieną vietą ir joje atlieka mi
nėjimo iškilmes. Esame pratę 
daryti pastangų, kad savo iškil
mėse turėtume įtakingų gyvena
mo krašto asmenų. Tai gerai,
tačiau to negana. Turėdami vių santykiuose taip pat nesi- 
daug plačiau siekti, kad mūsų mato tokių apraiškų, kurias ga- 

mūsų reikalas lėtume vadinti rietenomis. Gy-

Kuriame yra meilė, tame yra 
ir Dievas, nes Jis ir yra meilė.

— L. Tolstoj šventės proga

ALOYZAS BARONAS

paprastai nesunkiai įveikiamas.

Vasario 16 tebūnie mūsų tau
tinio solidarumo atnaujinimo 
diena. Perdaug jau esame įpra
tę vien dejuoti dėl to solidaru
mo stokos. Yra atvejų, kai pa
aiškėja, kad tikrai mokame bū
ti solidarūs. O ir kalbos apie 
vadinamas partijų rietenas daž
nai jau kalbamos taip pat iš 
įpratimo. Gyvenimo tikrovė ro
do, kad tų rietenų (tai gana 
piktas žodis) pas mus ne taip 
daug yra. Ne kiekviena disku
sija yra rietena. Neturime iš
leisti iš akių fakto, kad jau dvi
dešimt metų veikia Amerikos 
Lietuvių Taryba ir apjungia vi
sas gyvąsias sroves, ogi tų sro-

LIEPTAI IR BEDUGNĖS
PREMIJUOTAS ROMANAS

1 —

Iš už mėlyno rūko iškyla siluetai. Neryškūs, lyg 
kažkada sapnuotas sapnas, susiplaką su išmąstymais 
ir tikrove. O tačiau tai buvo tiesa, gyvenimiška, ir 
jos nespaudžiau, kad ji būtų kitokia. Laikas užgydo 
žaizdas, bet niekas nebegali užgydyti, kas mirė ir su
naikinta bei paliko už laiko ribos. Pro jo sluoksnį iš
kyla silpnos formos, neryškios ir, rodos, vėjo išsklai
domos, tačiau atminimai pavirsta žaizdom, kai iškyla 
veidai tų, kurių niekada nebematysi, kai sutinki be
kojus draugus, kuriems metai neprigydys prarastų ga
lūnių, nors ir kaip laiko balzamas būtų stebuklingas. 
Ir keršto liepsna saldžia ugnimi deginanti išsilieja gys
lose, kai pagalvoji, kad tie, kurie buvo tavo nelaimių 
priežastimi, turėjo patirti pralaimėjimo skaudumą. Vi
sa taip miglotai toli ir taip apčiuopiamai arti, tavo 
gyvenimą pasukusi 1944 m. rodyklė.

Tų metų vasara mano tėviškėj. Sruvena į dangų 
vyturiai, stiepiasi šviesiaplaukė svėrė, kurkia varlė,
šlama tyru grauduliu medžiai, bet ši įprasta melan- gėjimą. 
cholija negali užliūliuoti. Toli rytuose dunda patran- džiūstančio kraujo mišiniu. Ir žinai, kad nebėra išsi- 
kos, ir jauti audros ir nelaimės grėsmę. Kaip naktis gelbėjimo, kad visa išspręsta pralaimėjimo naudai ir 
i_ti i._:x: j — i — • xi:__ ta^jau netikį, kad taip įvyks, ir nežinai kuo pateisinti

savo netikėjimą. Žmogus užmerkia savo sielos akis, 
nes ne taip baisu.

Pietų metu skamba miestelio bažnyčios varpai,

šimtadaliui sekundės išmuša mintį, kada atslenka rau
donas tvaikas ir, rodos, apčiuopiamai pajunti pragaro 
kvapą.

Dunda žemė, ir vis artyn tas dundėjimas slenka ir 
pradeda visus užpulti sunki neišvengiamumo nuotaika. 
Nebegalima atostogauti tada, kai pajunti, kad ateina 
mirtis. Įkypos azijatų akys, raupų suėsti veidai, de
formuotos figūros, šlykščiai aprengtos bukaprotiškos 
kreatūros durtuvu neša neapykantą ir mirtį. Vakarų 
kultūra trempiama purvinu bintu apvyniota rachito 
sukraipyta koja. Senojo caro kareivio, galėjusio pasi
girti sveika išvaizda, nebėra, ateina komunizmo su
naikinta neūžaugų karta, nešanti melo ir prievartos 
sistemą. Siaubas veržiasi į Europą, Iljos Ehrenburgo 
skatinamos gaujos griūna niekinti ir prievartauti.

Ir mąstome, ar mirtis baisi. Tai buvo kažkada 
baisi anais laikais, romantiškaisiais, dabar yra baises
nė ta visa šlykšti prievarta ligi mirties. Už mirtį bai
sesnė yra ta priešmirtinė būklė, roplių landynė, šiurpu 
nukrečianti, kas ištiks tave ligi tu mirsi. O tačiau 
tu bijai mirti ir staiga, tuoj pat, nes netiki, kad šis 
tvaikas viešpataus ilgiau ir tu neturėsi progos pama
tyti tautos prisikėlimo palaimos. Mąstai ir į nieką ne
gali atsiremti. Į jokią politiką, sąjungas, rūmus ir par
lamentus. Dvi niekšybės, komunistinė ir nacinė, už
degė Europą ir dabar stengiasi viena kitai nukirsti 
šlykščias galvas. Kvepia siera, dunda rytai, dreba se
nutė Europa, virpa žalios lygumos, maišos dūmai ir 
debesys ir vakaro žara nublanksta prieš ugnies įsibė- 

Birželio žiedai pakvips parako, prakaito ir

laiko nepakeičiama atslenka raudona lava ir užlies tų 
šviesiaplaukių svėrių ir vyturio romantikos pilnas ly
gumas. Seklyčioj, prie ąsočio alaus, bando dainą se
nyvi ūkininkai, lankoje nuskamba dalgis ir arklio žven
gimas, linksmai kauktelia šuo, tačiau visa tai tik de- banguojančiai dunda, kaip ir kiekvieną vidudienį, kaip

—Žmogaus garsingumas yra 
ratas, nubrėžtas vandeny: jis 
nesustoja plitęs, iki tas pliti
mas išsklaido jį į nieką.

—Shakespeare

per visą šimtmetį tuo metu. Mirė kartos, o jie skam
bėjo Dievo garbei graudžiai ir išdidžiai. Krito lapai, 
byrėjo tinkas, keitėsi generacijos, o jie skambėjo kaip 
amžino gaivalingumo liudijimas.

Ar Dievas gali išgelbėti nuo didesnio baisumo už 
karą, badą ir marą ? Nuo staigios ir netikėtos mirties, 
kuri gali tapti palaima. O rytuose dunda, ateina viena 
niekšybių ir stengiasi sunaikinti visa, kuo gyvena lais
vas žmogus, ir tikėjimą į aukštesnę prasmę, kuriai 
skamba šis varpas. Plačiai ir drąsiai vilnija, kaip ne
sulaikoma banga, savo atsimušime stiprėdama ir už
gesdama.

Nebeiškenčiu tose žaliose lygumose, nes nenoriu 
tikėti, kad mirsime, ir išvykstu ieškoti paguodos žodžio 
ir išsigelbėjimo vilties, surasti tuos, kurie gali žinoti 
atsakymus į siaubingąjį kas bus, lyg be jo tavo gyve
nimas neišsispręstų ?

Per miestelį vokiečių bolševikų karo pradžioj į 
rytus porą savaičių žygiavo kieti germanai ir naikin
dami dingo tuose bekraščiuose plotuose. Dabar, kada 
vėl ten pat dunda, čia keliai tušti ir želia pievos neuž- 
neštos žeme, graužiančio dulkių debesio. Ir mąstome, 
kas remia tą dundėjimą, jei jokių transporto linijų, už
neštų dulkių debesimis ir perdegusio gazolino kvapu. 
Ramu, kaip apdainuotą vasaros vidudienį, nuleipus 
saulėje lapams ir žolei, vyturiui neįkyriai Dievo mėly
nėje virpant ir kregždėms kartojant tas pačias krei
ves tūkstančius metų. Toje tyloje anas dundėjimas dar 
grasinančiau skamba, vykstant keliu į traukinėlio sto
tį. Ir tik toje kelionėje pajunti tikrąją šio pasaulinio 
sprendimosi prasmę ir neatšaukiamų įvykių aštrumą, 
įsirėmusių kaip noragas į neišverčiamą velėną. Kelyje 
pažįstamiems sakau kimiu balsu, lyg plento dulkių 

I smaugiamas:
— Sudiev, gal daugiau nebesusitiksime.

Bus daugiau
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A. + A. EVELYN SRUBAS
(PO TĖVAIS CHERESKA)

Gyveno 3023 North Kenneth Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė vasario 4 d., 1961 m., 10:10 vai. ryto, sulaukus 38 m. 
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Albert, sūnus Richard, 

brolis Albert Chereska, jo žmona Mary, uošvis John ir Hyacintha 
Srųbas, švogeris Edward Srubas, jo žmona Lucille, brolio 
dukterys — Christine, Eilėėn ir Phyllis Chereska ir Nancy Sru
bas ir daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje. 5120 W. Fullerton Avė.
Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 7 -d. Iš koplyčios 9:00 

vai. ryto bus atlydėta į St. Viator parap. bažnyčią. Keeler ir 
^.ddison St., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę lieka: Vyras, sūnus, brolis ir kiti giminės.

Laid. direktorius Steponas Lackawicz, tel. RE 7-1213.

Politikos laukuose 
(Atkelta iš 1 psl-f 

bas su sovietais pranašesnio 
karinio pajėgumo palydima. Eu
ropa Kennedy naujo kelio poli- 

, tikos gaires sutiko palankiai. 
Sovietų reakcijos dar nėra, tik 

i “Pravda” parašė, jog 
rems Kennedy taikos 
gas.

Naujoji Amerikos

ris Norstadt. Į Washingtoną 
balandžio 2 d. atvyks Britani
jos premjeras. Į Jungtines Tau
tas New Yorke kovo mėn. žada 
atvykti Chruščevas, kuris nori 
pasimatyti su Kennedy. Lauk
tina, jog sovietai nepradės di
desnės akcijos prieš Ameriką 
ligi galimo Chruščevo atvyki
mo ir galimo pasimatymo su 

užsienio Kennedy. Betgi Kuba jau puola

sovietai 
pastan-

SUMAŽINIMO

$88.00

/

1%
BUDRIK4 FURNITURE

Tel. CAlumet 5-7237
Atdara pirmadienio ir ketvirta

dienio vakarais iki 9 vai. Sekma
dieniais 11—5.

3241 S. Halsted St.

CASH ARBA LENGVI 
IŠSLMOKEJIMAI

Už investavimo sę-tas mokam
Už paprastas santaupas mokam 4%
District Savings su malonumu praneša naują 
aukštą, dividendą, mokamą už paprastas san
taupas nuo 1961 m. sausio 1-os dienos, o už 
investavimo sąskaitas ir toliau mokės 4 *4 %.

Taupytojams duodame dovaną — 8 gabalų kepimo indu setą __
atidarant naują sąskaitą su 8200 ar daugiau arba pridedant $200 
ar daugiau turimoje sąskaitoje — iki 1961 m. vasario 28-os dienos.

OISTRICT SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
3430 SO. HALSTED ST. CHICAGO 9. ILL. CLitfside 4-0104

Albert J. Aukers, Prezidentas
VALANDOS: Pirmad. ir antrad. nuo 9 iki 4, trečiad. neatidarome, 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 8 vak., o šeštad. nuo 9 iki 1 vai.

SAVINGS interest;

MARQUETTE 
NATIONAL BANK 
63rd and Western Avenue 
Cpen Thursdoy nights — Open every Sa+urday 
Member Federal D e p o s i t I fi sur a o.ce Corporation

Sutvarkome dokumentus ir padedame iškviesti iš Lietuvos į 
Ameriką giminiečius bei pažįstamus atostogoms arba nuolatiniam 
apsigyvenimui. Visais iškvietimo reikalais kreiptis į

WIDE WORLD TRAVEL 
WALTER RASK-RASCIAUSKAS, Prezidentas 

9638 So. Westem Avenue Evergreen Plaza, Terrace Level
GA 2-0640 BE 3-1104

Sutvarkome kelionės dokumentus ir bilietus į bet kurį pasaulio 
kraštą: Amerikoje, Australijoje, Azijoje, Afrikoje ar Europoje.

V o/ 

Kiekviena sąskaita • /r\
ligi $10.000.- •
apdrausta • P*
Federal inėje • "
Valdžios įstaigoje: •
Federal Savings •
and Loan Insurance •
Corporation

ant visą taupymo 
sąskaitą

*

....... ■

ant Bonus 
sąskaitą

i CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
tI KKAL ESTATE EEAL ESTATE BLTLDING & REMODELING

MIDLAND
and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldūkas Prezidentas

Brighton, Gage ir Marų. Park.
Mūr. 2x5 kb. c. š. dvlg. lot—$27.900 )
Mūr. 6 ir 5 kb. c. šilą. gar. pigiai..
Med. 2x5 kb. lux įren. dvil.—$19.900

Pasirinkimas gerų ir pigių namų, 
todėl pirkdami namus būthiai pa
tikrinkite mus.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

SHUKIS REALTY
6433 S. Pulaski St.
Tel. LUdlow 5-5900

AR TĮSTI C 
STONE

BUILDERS

politika plačiau paryškės atei- Kennedy visu įžulumu. 
nančią savaitę. Pasitarimams į Ar Jungtinės Tautos padeda 
Washingtoną iškviesti Ameri- Kongui?

i kos ambasadoriai Maskvoje, Padėtis Konge darosi kritiš- 
i Laos, Konge, taipgi Nato vy-; kesnė. Kongo prezidentas Ka
riausiąs karinis vadas gen. Lau- sabubu prašė Jungtinių Tautų 

generalinį sekretorių, kad JT 
kariuomenė padėtų kovoti prieš 

BUDRIKO STAKO IR KAINŲ sukilėlius. Hammarsksjold pre- 
------------------------------ _:j—-------x----- .—. -r g— _ 

Kongo 
esanti 
į gen.

IŠPARDAVIMAS!

Nepaisant kainų visas stakas turi 
būt išparduotas. Pirkdami dabar 
sutaupysite nuo 40% iki 6$%- 
Dabar jums proga įsigyti reikalin

gus reikmenis stebėtinai 
žemomis kainomis

abalų svečių kambario 
setas už.........................
gabalų sectional, turtingai 
apdengtas ....................... $149.00
gabalų Pullman setas, vertas 
$400.00, už ................... $198.00

Double duty sofa, dviem miegoti, 
skoningai stilizuota .. $119.00 
gabalų dinette setai, parinktinų 
spalvų ............................... $34.00
dalių dinette ................... $59.00
gabalų dailus miegamojo 
setas ............................... $119-00

9 x 12 vilnoniai kaurai .... $39.00
9 x 12 Linoleum ..............  $4.95
Dideli rinktiniai blanketai .. $2.75 
Refrigeratoriai, Skalbiamos maši

nos, Siuvamos mašinos, 
Siurbliai —nupiginti

zidento prašymą atmetė 
lo perorganizuoti visą 
kariuomenę, kuri dabar 
nedarusminga, suskilusi 
Mobutu ir nuverstojo premjero 
Lumumbos šalininkus, kyla dide 
didelė dalis Jungtinių Tautų 
kariuomenės Konge palaiko 
Lumumba šalininkus, kyla dide
lis klausimas, kiek Jungtinių 
Tautui kariuomenė Konge pa
deda prezidento Kasavubu vy
riausybei ir kiek jai trukdo. 
Kongo kariuomenę perorgani
zuojant, jei tai JT nutartų, į 
premjero kėdę vėl gali atsisės
ti Lumumba. Provakarietiška- 
sis gen. Mobutu parodė kores
pondentams ginklus, atimtus iš 

I Lumumbos sukilėlių, kurie yra 
gaminti Čekoslovakijoj. Komu
nistai Lumumbos sukilėliams 
siunčia ginklus per Egiptą, ku
rio kariuomenės daliniai JT 
vardu “saugo” Kongą nuo gink
lų įvežimo.

I

Prie 80-os ir Morgau, puikus 2 po 
6 kamb. iriūr. namas. 2-jų maš. ga
ražas. Alyva apšild. Skubiai par
duodamas dėl mirties. Pilna kaina 
$26,00b. Dėl smulkesnių informaci
jų, kreiptis Grigas Real Estate.

Dėmesio! Vienas biojcas nuo mū
sų raštinės naujas aukšto mū
rinis namas. Dėl tolimesnių infor
macijų prašome kreiptis asmeniškai 
mūsų raštinėje. Kaina $32,500.

Marųuette Parko centre 5 kamb. 
moderniškai įrengtas bungalow. Me
tiniai taksai $200.*0. Pilna kaina 
$18,900.00.

Prie* 71 Ir Sacramento gat. 7 me
tų lįį aukšto mūr. namas. Namas 
liuksus įrengtas. Apsauga nuo pot
vynio. Gazo šiluma. 2 auto garažas. 
Skiepas pilnai įrengtas, baras, vir
tuvė, išvietė ir dau^ kitų patogumų. 
Pilna kaina $25,750.00.

Gražiai įrengtas 7 kambarių mū- 
rin. bungalow. Gazo šiluma, žiemi
niai langai. 2 išvietės. 2 auto gara
žas. Daug 
$18,900.00.

Marąuette 
ant plataus 
namas. 1 po 
Namas yra 
Gražiai įrengtas skiepas, 
gazo pečiai. 2 auto garažas iš gat
vės įvažiavimas.

Gage Parke 9 metų mūrinė rezi
dencija su 2 auto -garaži. Moder
niškai įrengta, gazu apšildoma, arti 
bažnyčios ir mokyklų, puikus susi
siekimas. Savininkas nupirko biznį 
ir turi skubiai parduoti su dideliu 
nuostoliu. Pilna kaina tik $16,750.

Brlgton Parke 2 aukštų mūrinis 
namas su 2 auto mūr garažu. Nau
jas alyvos pečius. 
$300.00. Laukiame

Turime keletą 
Parko rajone .

A. J. GRIGAS
KKAL ESTATE — INSKRANCE — 

NOTARY PUBLIC
2501 Wett 66tb SC- Chlcsgo, m.

Visi telefonai HEmlocfc $-2500

Parduoti, pirkti ar Išmainyti na- ' 
mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose.

Turime nuosavybių visur, taip pat ! 
turime ir klientų, kurie nori pirkti. į

Kreipkitės į mūsų raštinę, kur 
gausite geriausią patarnavimą.

Geriausias patarnavimas perkant 
-parduodant nejudomą turtą. Parū
pinamos paskoos, draudimai. Gau
sus namų pasirinkimas Notariatas.

J. STONKUS, R. L 
2617 W. 71 st St.

HEmlock 6-1517 —
arba PRospect 8-1595

kitų priedų. Kaina

Parko centre 8 metų 
sklypo 3 butų liuksus 
6, 1 po 4, 1 po 3 kamb. 

originalios statybos.
8 atskiri

Taksai žemiau 
rimto pasiūlymo, 
lotų Marąūette

f

Budriko radio programos sek-j 
madieniais iš stoties WHFC, 1450 
kil. 2:15 vai. po pietų.

Higieniškų, nedegamų, ne- 
senstamų ir kitokių kon
strukcijų projektų sudary
mas ir jų vykdymas.

660 West 80th Street
Chicago, Illinois

Tel. — ST 3-2150

M O V I N G
A. BBNTULIS atlieka įvairius 

perkraustvmus bei pervežimus iš 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. RE 7-7683

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC 
Pilnas patarnavimas namų pirkimo 
bei pardavimo ir įv. reikalais, kaip: 
Auto leidimai, v.iiravimo leidimai, 

vertimai, sutartys ir kt.

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

PILDOME INCOME TAX

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI
TA R PININKAU J AME
BUTŲ IŠNUMAVIMUI 

PATARNAVIMAS VELTUI 
TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ

BELL-VARPAS Real Estate 
5455 S. Kedzie — Prospect 8-2238

VIEŠBUTIS VYRAMS
STOCKMEN’S 

HOTEL
4351 S. Halsted Street

24 vai. patarnavimas. Nuoma 
$5.25 į sav. ir aukšč. Tik vyrams.

MARQUETTE PARKO CENTRE
Ant Michigan ežero kranto, arti 

Chicagos, gražus vasaros rezortas 
poilsiui ir sveikatai. $6,000 Iki 
$8.500 pajamų sezonui. Savininkas 
gyveno ištisus metus ir dėl ligos 
parduos žemiau savikainos. $35,000.

Modern. namas, taverna ir šalia 
ekstra lotas. Beveik nauja mūro sta
tyba. Centr. air-conditioning. Skie
pe įrengta salė ir baras, privat. pa- 
buviams. Geras biznis. Tik $20,500.

Pajamų 4 metų puantro aukšto 
mūras 6 % kamb. 2 vonios, 4 mieg., 
galimas išnuomavimui, garažas, ar. 
ti parkas, $25,700.

Naujas modernus mūras — 2 bu
tai, garažas, alum, langai, luxus sta
tyba. prie pat parko. Reikia asme
niškai pamatyti ir sutarsim dėl kai-

, nos.
Luxus rezidencija prieš parką, di

delis 7 kambarių mūras, 1 % vo
nios, daug vertingų priedų. Patiks 
šeimai ir Jums. $29,300.

Alurinis namas — 3 butai ir 2 
krautuvės, mūr. garažas. $42,500.

Naujas lįį aukšto mūras, aluml- 
num langai, gazu šildymas, gara- i 
žas. $30.500. I

Gražus 4 butų mūras, dideli bu
tai, naujas alyva šildymas, 3 auto. . 
mūr. garažas, virš $5,000 nuomos, 
tik $44,000.

Graži taverna, 2 butai ir lotas, 
garažas. Parduoda viską už $37,500.

Mažas rooming house — 2 aukš
tų mūras, dideli 3 atskiri 
riai Ir vonia išnuomavimui, 
rus butas savininkui, namas 
kės. $16,500.

Cicero mūrinis 
erdvūs butai, naujai sutvarkytas pel
ningas namas, kainuoja savininkui 
$34,000.

i

liam ba- 
ir šva- 
Išsimo-

8 elegantiški.

Apie $5,000 pajamų — 2 aukštų 
mūras, 3 butai Ir restoranas, alyva 
šildymas, gera vieta ir vertingas pir
kinys. $26,500.

2 butų mūras. Arti parko. 7 ir 3 
kamb. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Daug ekstra. $23,400.

Apartmentinis — 9 butų mūras.
Puikus namas, pelningas. Kaina 
$84,000.

Gražus 3 butų mūras, naujas ga
zu šidymas, alum, angai, platus lo
tas. $42,000.

Bargenas 5 kamb. mūras plūs 2 
kamb. viršuje, 2 auto garažas, pra
šo $16,400.

Visai naujas 5*4 kamb. mūrinis, 
tvirta, sąžininga statyba. $19,200.

Maisto krautuvė ir geras namas 
su garažu — visi bizniui įrengimai 
ir patogus butas gyventi. $25,900.

Geras marinis 6 kamb. Ir uždaras 
porčius, gazu šildymas, garažas, tuoj 
galima užimti, vertas $18,200.

7 kambarių mūras arti bažnyčios 
ir mokyklos, moderni virtuvė, nauji 
karpetat, naujas alyva šidymas, 

i garažas. $19,800.
• Savininkas finansuoja rimtą pir

kėją perkantį 5 kamb., 7 m. grąžtą 
mūro rezidenciją prie pat parko. 
Kaina $19,300.

2 aukštų apkaltas medinis — 6 
dideli kambariai, alyva šildymas, 
rimtas pasiūlymas. $14,980.

Tuščias lotas $6,400.00, geriausia 
biznio gatvė Marųuette Parke.

Kitur 6 butų mūras virš $8,000 
nuomos metama, gera vieta Ir pigi 
kaina atiduoda už 45,000.

Kitur. Gražiam biznio centre 2-jų 
aukštų mūras. 3 butai. 3 krautuvės, 
2 ofisai. Naujas šild. alyva. Apie 
$8,000 nuomos. Kaina $45,000.

Į

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W.st 69th Street, Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

JEI TIK GERO NAMO REIK,
TU PAS ŠIMKŲ TIK UŽEIK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS, NEMOKAMAI APSKAIČIUOS.
JEI REIK, PLANĄ PADARYS — GERAI, PIGIAI PASTATYS.

V. S I M K U S
2618 W. Tirt Street. Tel. PR 8-4268 Ir TE 8-5531

REAL ESTATE-INSURANCE
NORK (S & ASSOCIATES 

2405 W. 51st Street 
WAIbrook 5-5030
Vak PR 8-U7I

PILDOME INCOME TAKSUS

DU BUTAI — TIK $15.900
Med. 5 ir 4 kamb. Marųuette Pk. 

Rūsys. Alyvos — karšto vandens 
gera 
žas.

Alyvos 
šildymo sistema. 2 auto 
Vertas apžiūrėjimo! 
ŪKIS IK VASARVIETĖ 
akrai su 5 kamb. gyv.

gara-

n

i

X
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į
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VACYS PETRAUSKAS
GENERALCONTRACTOR

27
5 kabinos, ūkio trobesiai. 140 
nu Čikagos. Prie Mičigano 
privatus paplūdimis (beach). $24,500.

2x5, MŪRINIS
Nauja gazo šilima. Namas gražiai 

remodeliuotas. 2 
$26,500.

MODERNIŠKAS
Bi-level (dviejų 

metų, su miegamais, 
Daug priedų. $21,900.

GEROS SĄLYGOS
Prie pat Marąuette Pk. 12 metų 5 

kamb. mūr. ' rezidencija. Kaina 
$18,900. Galima pirkti ant kontrak
to. -

KONTRAKTORIŲ DĖMESIUI
Čikagos pietų - vakaruose geroje 

vietoje turime 12 sklypų po 50 pėdų, 
įmokėti pusę kainos, likusi suma 
mokama mėnesiniais išsimokėjimais.

PILDOME INCOME TAKSAS

namu, 
mylių 
ežero

auto garažas.

IR 
aukštų )

Gage

GERAS 
mūr. 4 

Pk.

LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
TeL WAlbrook 5-6015

p

Perkant ar parduodant nekil- 
nuojamą turtą-Real Estate — pir
ma pasitarkite su mumis dėl grei
to ir sąžiningo patarnavimo.

TALMAN REALTY CORP. 
2625 W. 7lst Street
Chicago 29, Illinois 

Tel. REpublic 7-9400
iy2 aukšto pajamų mūr. 5 ir 3 

kamb. Garažas. Gazu šildymas. 
Vandens apsemimo kontrolė. Arti 
65-os ir Homan. $19,900. Skambin
ti Mr. West.

2-jų aukštų mūrinis, 6 ir 6 kmb. 
Nauja alyvos šiluma. Kilimai. Ga
ražas. Arti 62-os ir Washtenaw. 
$29,500.

4 butų mūrinis po 5 kamb. Nau
ja gazu karštu vand. šiluma. 50 
pėdų sklypas. $528 mėnesinių pa
jamų. Arti 65-os ir 
$52,500.

TURIME DAUGIAU 
NAMŲ

4^2 kaijib. mūrinis, 
mo. Gazu šildymas,
virtuvė. Rūsys. Arti 66-tos ir 
Kostner. Tik $16,900-
3-jų metų mūr. 6—6—4 kamb. 
Ultra modernus. Pajamos 
$800 į mėn. Alyva šildymas, 
ražas. Tik $47,500.

Pildome Income Taksus

Mūrinis namas — 5 kamb. ir 5 
kamb. angliškam skiepe. 50 pėdų 
sklypas. Gage Parke. Arti kraut, ir 

I susisiekimo. Gražus ir nebrangus, 
j Naujas mūrinis. Brigthon Parke, 
j 6 dideli kamb. ir puikus poilsio kam- 
] barys skiepe. Arti mokyklų.

Darbas namie: Med. namas ir ge- 
! ležies prekių krautuvė. Geros pirki
mo sąlygos. Žinomas vardas.

Mūrinis — 2 po 6 kamb. ir butas 
skiepe. Brigthon Parko centre.

Mūrinis — 1*4 aukšto. Centr. šil
dymas. $18,500.

Mūrinis — 10 metų. Puikiai Įreng
tas. Gage Parke.

ŠIMAITIS
R E A L T Y

INCOME TAX SERVICE 
INSURANCE

2737 W. 43 St
CL 4-2390

Francisco.

PANAŠIŲ

8 m. senu- 
Kabinetinė

virš
Ga

Draudimo Agentūra Patarnauja
Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Pnblic 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2233

Naujų namu pasirinkimas
Marųuette Parko apylinkėje 

MODEL HOME 
77th & VVHIPPLE ST. 

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
1 iki 5 vai. vak.

PETRAUSKAS CO., Builders 
2523 West 69th Street 

PRospect 8-3792

nuo

F.

MARQUETTE PARKE
Didelis mūr.

72-os ir Fairfield. 
Plytelių virtuvė. Karštu 
alyva apšild. 2 autom. 
$22,500. Skambinti

WAlbrook 5-2888, po

bungalow. Arti 
4 mieg. kamb. 

vandeniu 
garažas.

6 v. v.

Skubiai parduodamas prie.' 52 
ir Trumbull modern. įrengtas 5^2 
kamb. namas su garažu ir šalia 
ekstra sklypu. Viskas tik $16,450- 
Skambinti tel. LU 1-0400.

I
DĖMESIO!

Dėmesio, nuosavybių 
savininkai

ir žemę pirkti, parduoti ir 
galite per mus.
didelį pasirinkimą naujų 

namų.

Namus
išmainyti

Turime 
ir senų i

Perkame žemės sklypus. Nėra jo
kių išlaidų pardavėjui.

COLUMBUS REALTY C0.
LAPKUS BUILDERS, INC. 

LU 1-0400 
6440 So. PuJaski Rd. 

ame:

t

„VIKOO"HfiatingCo.
įrengia naujus Ir perstoto se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas Ir 
alyvos “converslon burriers”, 
vandens "boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) Ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 8. WE8TERN AVĖ., Chi
cago, III. VI 7-3447 — D. Žu
kauskas. Cicero tel. OL 2-2017 
— V. Atuopy*.

t) G

Parduodamas 2-jų metų, 5 kmb. 
gražus namas. Rūsys, iškelti vam
zdžiai, 2 auto, garažas. Gražiai ap
sodintas. Vaismedžiai. Sklypas 
60 x 188 pėdų. Savininkas vieto
je — 8124 S. I^amon Avė.

ŠILDYMAS

Perskaitę "Draugą", duoki

te jį kitiems pasiskaityti

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO- 

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

REpublic 7-8949
6350 S. ALBANY AVĖ. CHICAGO

f
I
1
i

STANKUS
CONSTRUCTION CO.
Ofiso ir namų telefonas:

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

PRospect 8-2013
I 7403 S. WESTERN AVŲ. 
į Chicago 36, Illinois

I.
♦
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= • STATYBA • PLANAI = 
f • PASKOLOS f
E Gyvenami namai. Biznio, in- - 
E dustrijos bei olisų pastatai. ” 
sTaip pat įvairūs pastatų re- - 
Emontai.

| L. STAŠAITIS
E Statybos Kontraktorins
= 6043 SO. SAWVER AVENUE
- CHICAGO 29, ILL.
I Namų TeL PR 8-8378
5llllllllllllllll1llllllllllillilllllllllllUlllllh

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įstatoma šiltu Oru pučiamus 
pečius, vandens boilerius, oro 
vėsintuvus, ir skardos darbai 
(sheet metai work).
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23. III.
Tel. 277-1442, Res. OL 6-0412

KAZYS ČESNAUSKAS*
CHICAGO 29, ILL.

6928 S. Maplewood Avė. H
HE 6-2812 ir GI 8-4938 i

• Generalinis kontraktorius 
naujų namų statybai, įvai
riems remontams ir namų per
tvarkymams • Turime didelį 
patyrimų namų statyboje. • 
Patys atliekame cemento ir 
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

t

A. Stančiaoskas instuliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners Ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street vių dienraštis. Gi skelbimų kainos
Tel. GRovehill 6-7875

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouta. Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Dažymas iš lau
ko. “Tuckpointing”. Pamatai atre- 

■ montuojami. Pilnai apsidraudę. Ne- 
mokamai apskaičiuojame; žemiausios 

1 kainos. Darbas garantuotas. Atdara 
• dieną ir naktį bei sekmadieniais.

LA 1-6074 ir RO 2-8778

w
Apsimoka skelbtis “DRAUGE”, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietu-

►rys

visiems prieinamos.

*

I
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DRAUGAS, Pirmadienis, 1961 m. vasario 6 rę
MŪSŲ KOLONIJOSE

^Miami, Fla.
Vasario 16 minėjimas

Vasario 16-sios minėjimas, ku 
rį ruošia A.L.T. Miami skyrius, 
įvyks vasario 12 d. 2 vai. p. p. 
Miami Lietuvių Klubo svetai
nėj, 3655 N. W. 34th St., Mia
mi, Fla. Skyriaus valdyba de
da visas pastangas, kad minė- 

| jimas būtų įspūdingas. Valdy
bos pastangomis yra ruošiamos 
Lietuvos laisvinimo reikalu re
zoliucijos įtakingiems valdžios 

1 pareigūnams, kurios bus pateik 
tos minėjime. Į minėjimą įėji
mas nemokamas, todėl skyriaus 
valdyba nuoširdžiai kviečia vi- 

L sus, vietinius ir svečius gausiai j 
Į minėjime dalyvauti.

biam rež. J. Kaributui vadovau sios minėjimo rengėjai dirba ne lietuviai švęs bendrai 1961 m, 
jant, yra pastatę visą eilę ne mažesniu uolumu ir programa vasario 11 d., šeštadienį, 6 vai 

, eilinių veikalų: Zdanaučiaus — 
! Šv. Kazimierą, Vaičiūno "
čias pastangas“”, “Naujuosius 
žmones”, Fuldos “Mokyklos 
draugus” ir kt. Tai buvo dėme-

A. L. Klubo susirinkimas
Sausio 29 d. Amerikos Lietu

vių Klubo nariai gausiai susi
rinko gražiame Jakelių name,
ant vandens įlankos kranto,' si° verti ir bene vieni iš geres- 
svarstydami savus ir visuome- niU vietos kolonijos pastatymų, 
nės reikalus. Pareikšta apgailės- i Reikia manyti, kad su šiuo dvie 
tavimo dėl stokos vienybės lie- JU veiksmų veikalu, kurį nuveš 
tuvių tarpe, kad net rengiant i San Francisco sulauks pasise- 

XX

/•

kiai ir kiti pasilinksminimo į- j 
vairumai užsigavėti.

Sekmadienį vasario 12 d. St. 
Catherines ir Wellande lietuvių 
koplyčiose (ten kur visuomet

dus) įvyks šios sukakties proga 
iškilmingos pamaldos.

Visi prašomi ir laukiami.
K.L. B-nės Wellando ir St. Ca- 

tharines Apylinkių Valdybos

I

žadamh neprastesnė. Todėl šia- vak., Wellande, slovakų salėje, 
Tuš- me minėjime visi lietuviai tu- 162 Hagar St.

| retų būti įsipareigoję dalyvauti..
Paskaitą skaitys specialiai pa 

Mes esame įsitikinę, kad lie- J kviestas iš Toronto svetys H. 
tuviai savai tautybei dar nėra ' 
užgesę ir šią dieną neliks na
muose nė vienas ne tik Niaga
ros pusiasalio lietuvis, bet ren
gėjų triūsą savo atsilankymu 
parems ir kitos, kad ir tolimes
nės kolonijos.

Šiais metais šią mums bran- 
: gią šventę Niagaros pusiasalio

Paskaitą skaitys specialiai pa 
' kviestas iš Toronto svetvs H.
Stepaitls. Meninėje dalyje da
lyvaus net trys plačiai pasireiš
kę solistai: A. Paulionis, St. Ma- 
salaite ir A. Huibers ir akord. 
P. Razmaitis.

Z .
Kadangi šis šeštadienis yra 

Užgavėnių šeštadienis, tai po 
minėjimo programos bus ir šo- 
lietuviams yra laikomos pamal-

I

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėlės iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W 11 Ith $f., PR 9-1355 ir 9-1356Iminėjimus nėra bendro organi- kimo ir neapvils žiūrovų, 

zacijų sutarimo. Nutarta daly
vauti Lietuvos nepriklausomy- Gardner, MaSS.

-.OI j

Vyčių kuopos valdyba
Athol - Gardner vyčiai 

rinko valdybą 1961 m-tams. 
Pirm. Alvin Rodsky, vicepirm. 
dr. Henry GailiUnas, kas. Ma
ry Piragis, prot. rašt. Frances j 
Milosh, fin. sekr. William Was- i 
laske, dvasios vadas kun. Al
fonsas Volungis, koresp. Wil-1 
liam Wišniauskas. Buvo nutar
ta daryti metinį žiemos karna- 

I valą vasario 19 d. Pully Brook, 
j Inn.

bės minėjime vasario 13 d-. Klu 
bo atstovu minėjime sutiko bū
ti klubo narys teisėjas J. Zuris. 
Perrinkta ir užtvirtinta senoji 
klubo valdyba. Po susirinkimo 
narius vaišino Jakelienė ska
niais užkandžiais. Koresp.

išsi- 7

T

J k

■»

Giliai nuliūdę pranešame, kad š. m. vasario mėn. 2 dieną, 
9:15 vai. vakare po sunkios, ilgos ligos mirė mūsų mylima 
mamytė ir senelė

Los Angeles, Calif.
Dramos trupės išvyka

Vasario 18 d. Los Angeles 
Dramos sambūris, pakviestas 
San Francisco Lietuvių Bend
ruomenės, minint vasario 16 d. i 

ro pastangomis įvyks Lietuvos duosjpektaklį — “Vieną birže- 
nepriklausomybės sukakties mi 
nėjimas vasario 13 d., laiškane
šių svetainėje. 314 - 15th Avė. 
S. Minėjimas prasideda ir pie
tūs bus duodami 12 vai. Po pie
tų kalbos ir meninė programa. 
Kalbės dr. D. Jasaitis. Dalyvaus 
teisėjas J. Ziuris. Yra kviestas 
St. Petersburg miesto meras. 
Tikėkimės ir daugiau žymių sve 
čių kalbėtojų. K. Štaupo veda
mas choras 
spektaklį. Kviečiamos visos pat 
riotinės organizacijos ir visi lie
tuviai dalyvauti šiame minėji- Francisco lietuvius, tenka pri- 
me.

AI. M.

t. Petersburg, Fla.
Minėsime nepriklausomybės 

sukaktį
SLA 373 kp. ir vietinio cho-

I d
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON’

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

č-
 v 

-I

M.. .

i i

H

ti

j IĮ”. Tai bus neeilinė programa 
tame mieste. Bene, tenai pirma
sis lietuviškas vaidinimas tos 
lietuvių istorijos lape. O ta lie
tu v’-ško spektaklio pirmąjį lapą 
atversti garbė tenka šios Ange
les vaidintojams. Jie su dideliu 
entuziazmu ruošiasi šį įvykį at- 

| žymėti.
Vyksta Ema Dovydaitienė, Jo 

nė Peterienė, Danutė Vabalių- 
’ naitė. Vladas Gilys, Vincas Do- 

statys patriotinį yydaitis, Jonas šiupinis ir vei
kalo rež. Juozas Kaributas.

Kviečiam į šį pastatymą San

minti, kad šie vaidintojai, ga-

Mirtys I■
A. a. Donna Gužas mirė su

laukus vos 10 metų. Paliko tė
vus, brolį ir senelius. Palaido
ta šv. Jono kapuose.

Sulaukęs 70 m. mirė viengun
gis Petras Raižys, kilęs nuo 
Stakliškių, Alytaus apskr., sū
nus Simono ir Antaninos Zda- 
nievičiutės Raižių. Paliko brolį 
Kazį, Montreal, Kanadoje, se
serį Mortą Lietuvoje ir pusbro
lį Juozą Raižį. Gardneryje, ku
ris ir rūpinasi laidotuvėmis. Pa
laidotas šv. Jono kapuose. Sau
sio 23 d.

J

Planingas taupymas visada moka gerus

DIVIDENDUS!!
Nuo 1905 metų, tai yra, nuo pirmos 

Įsikūrimo dienos,
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

taupyto jamsnuolat išmokėjo aukštus nuošimčius savo

Metinis dividendas 
už santaupas 

visose sąskaitose
INSURED

Sausio 22 d. sulaukęs 67 m. 
amžiaus buvo rastas negvvas 
Povilas Stružas. Gardneryje iš
gyveno 48 metus ir buvo Lie
tuvių klubo ir bendrovės narys. 
Paliko sūnų, brolį Joną So. Bos- 

; tone, seserį Latvijoje ir 2 anū
kus.

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN•Ii! B riW i
Jonas Zillis (ne Žėlys) mirė 

staiga sausio 23 d. Išgyveno mū 
sų mieste 51 metus. Buvo gi
męs Raguvėlės par., Panevėžio 
apskr., sūnus Juozo ir Onos Ta- 
mašumaitės Zillių. Priklausė 
prie L. Bendrovės. Paliko žmo
na Julia Traskevičiutė Zillienė, 
duktė Alice Baltušnikienė, sū- 

: nūs Jonas ir brolis Juozas.
Garniškis

2202 West Cermak Road, Chicago 8, niinois
Phone: VIrginia 7-7747 JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.Y ' •

KANADOJE

t

z

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18th STR2ET Tel. SEeiey 3-5711

VASAITIS — BUTKUS
1449 S. SOth AVĖ., CICERO. 1LL. Tel OLymplo 2-1003

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50t.h AVĖ. OLympfc 2-5245 ir TOvrnhall 3-9687

POVILAS J. RIDIKAS
3334 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911
1 ■ ___________ _________________<

EMILIJA JOKUBAITYTĖ- 
JAUTOKIENĖ,

gimusi Rietavo valse., Lietuvoje.

Velionė pašarvota J. F. Eudeikio koplyčioje, 4330 South 
.California Avenue.

Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 7 d. 8:30 v. ryto bus 
atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų laidojama 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Giliai nuliūdę: dukterys, sūnus su šeima, sesuo Marija, 
žentas Vincas Stanislovaitis su šeima, žentas Kazys 
Vaičekauskas su šeima ir kiti gimines Amerikoje; 
Lietuvoje — duktė Marta, sūnūs: Antanas, Povilas 
ir Stepas su šeimomis, sesuo Leokadija ir brolis Do
mininkas su šeimomis.

Mirus mūsų giminaitei

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus &
/ TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Welland, Ont.
Netenka kalbėti apie Vasario 

šešioliktosios prasmę, nes ji šių 
eilučių skaitytojams gerai žino
ma. Gali būt tik prisiminimas 
su ja daugiau supažindinti jau
nąją kartą.

Niagaros pusiasalio lietuvių 
praeitais metais daugelis gėrė
josi “Milžino Paunksme” ir at
silankiusieji nebuvo apvilti. 
Šiais metais Vasario šešiolikto-

JŪSŲ DŽIAUGSMAS BUS PILNESNIS...“
kai įsigysite ką nors nauja iš baldų. 

>00<><><>00<x><><x><><^^ Tik už $149.95 galite įsigyti 3 dalių 
miegamojo setą, spyruokles, čiužinį, 
2 pagalves, 2 lempas, kilimėlį ir pa
veikslą. Už $189.95 : 2 dalių parlor setą, 
2 pakopų stalą, eoektais stalą, 2 stalo 
lempas, kilimėlį. 5 gabalų DINETTE 
setas $39.95 ir aukščiau. Didelis pasi- * 
rinkimas iš Vokietijos importuotų , 
Stereo, HI FI, Fonografų ir radio apa- : 
ratų, su kuriais galite girdėti Europos ; 
radio stotis ir kitokių baldų ir namams 
reikmenų. |

KXX><:><X><>O<X><><><>^^ F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav. Į 

ROOSEVELT FURNITURE CO 
2310 W. Roosevelt Rd. Tel. SEeiey 3-4711 

Sekmadieniais atdara nuo 11 iki 5 vai- po pietųv

r?

CRANE-
X

SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

AA
I

A. f A.
Emilijai Jokubaitytei-Jautokienei, 

reiškiame gilią užuojautą dukterims, sūnui su šeima, seseriai 
Marijai, žentui Kaziui Vaičekauskui su šeima, žentui Vincui Sta- 
nisloVaičiui su šeima ir kitiems giminėms Amerikoje; Lietuvoje 
likusiems — dukteriai Mortai, sūnums: Antanui, Povilui ir Ste
pui su šeimomis, seseriai Leokadijai ir broliui Domininkui su 
šeimomis ir kartu liūdime.

Marija ir Vladas Jautakiai
Saulė Valantinienė su dukra Rasa

Ambulansų pa

tarnavimas dieną ir 
naktį. Reikale šauki

te mus.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 

Roselando dalyse ir 

tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LnCTUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCLACIJOS

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

NESĄ INVESTAVIMO SĄSKAITOS

NUO 1 D.

r NSURED

NUOŠIMČIUS

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
,, PIRMAD. Ir KETV.’..........
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.................... 9 v r. iki 5

ŠEŠTAI). ..9 v. r. iki 12 v. <1. TreCiad. uždaryta.
....... ...........

... 9 v. r. iki 8 p- p. 
p. p.

I

CATHERINE MISLAVEG 
(Misevičius)

(po tėvais Kullnskait?)
Gyveno 4024 S. Artesian Av.
Mir? vas. 3 d., 1961 m.. 3:00 

v. popiet, sulaukusi pusės amž
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa. 

nevėžio apskr. Amerikoje iš
gyveno 36 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Charlcs ir marti Regina 
ir jų šeima, sūnus Richard ir 
marti Mary ir jų šeima, duk
tė Mildred Smailis, žentas 
Stanley ir jų šeima, daug ki
tų giminių, draugų bei pažįs
tamų.

Priklausė: Upytės klubui.
Lietuvos Ūkininko draugijai ir 
Dariaus-Girėno Moterų Auxili- 
ary.

Kūnas pašarvotas koplyčioj. 
4256 So. Mozart St. laidotu
vės įvyks antrad., vasario 7 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į St. Agnės par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnūs, mar
čios, (takte, žentas ir giminės;

Laid. direkt. Petras Bieliū
nas, telef. LAfayette 3.3572.

J

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

Ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0883 PR 8-0834

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVĖ CHICAGOJE 

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite!
John Savickas 
Monuments

11849 So. Kedzie
Chicago 43, III.
Jūsų pasirinkimui <fl-^

džiausiąs rinkinys ga-B 
tavų pavyzdžių.

Dėl susitarimo (appointment) galite pašaukti kiekvienu laiku. 
Telefonai: BE 8-3682 arba BE 8-4718

Atidarą kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 5 v. vak.

į C

I
Tel. REpublic 7-1213 

■Tel. VIrginia 7-6672

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. L1TC.4NICA AVĖ. Tel. Y.Ards 7-1139—1139

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITVANICA AVK Tel. VArde 7-3401

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

\

Split by PDF Splitter



ti
i

ir JĘĮ

1*1M
ii

X Lietuvių Prekybos Rūmai 
minės Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį. Trečiadienį, vasa
rio 8 d. 8:30 v. v. Knights of 
Columbus salėje, 2310 W. 69th 
St., įvyks Lithuania Chamber 
of Commerce of Illinois mėne
sinis susirinkimas, kuriame bus 
paminėta Lietuvos nepriklauso 
mybės 43-jų metų sukaktis. Su
sirinkime dalyvaus ir kalbą pa
sakys specialiai iš Washingto- 
no atvykstantis Lietuvos pa
siuntinybės patarėjas dr. Stasys 
Bačkis. Dr. Bačkis ilgus metus 
buvo Lietuvos atstovu Prancū-

i X Filmas apie Lietuvą. Či- 
kagiškis Kuczewski, savininkas 
Globė Parcel Service, kuris 
1960 m. vasarą lankėsi Lietu
voje, sutiko parodyti savo su
suktą filmą lietuviškai visuo
menei. “Technikos žodžio” rė
mėjų iniciatyva šis filmas bus 
rodomas Jaunimo Centre vasa- 
sio 18 d. 6 vai. Spalvotam 16 
mm. filme pamatysite Kauno 
ir Vilniaus vaizdus, Kauno Po
liklinikos Instituto studentus 
ir jiems bedėstantį profesorių, 
jaunimą bevaikštinėjantį Kau
no parkuos, Nemuną ir jame 
bemeškeriojančius kauniečius, 

’ vaikų darželį Vilniuje, daug pa- 
j statų ir gatvių vaizdų. Iš šio 
' 1 v. ilgumo filmo, 26 mm. yra 
skirtos Lietuvai. Turisto kelias 
į Lietuvą, deja, veda per Rusi
ją ir filmuotojas taip pat lan- 

j kėši Maskvoje, Kijeve ir Lvo
ve. Iš šių miestų duodama 
daug istorinių paminklų ir pa- i 
statų. Įdomu palyginti lietuvių 
apsirengimą su maskviečių ir

1 skirtumą dėka amerikietiškų
■ siuntinių.

X O. Kreučiūiiienę, 4340 S. į 
Fairfield avė., ištiko nelaimė, 
kiek suklupus užsigavo ranką. 
Daktaras nustatė, kad trūko i 
kaulas ir turėjo ranką įdėti į 
gipsą. Truks keletą savaičių, 
kol sugis.° z

' X Magdalena ir Juozas Kris 
čiūnai, Chicagos gyventojai, 

j šiuo metu atostogauja P. O.
Box 465, Oklawaha, Fla. Žada 
pabūti apie tris mėnesius, džiau 

, giasi puikiu oru ir puikia gam
ta.

įdomaus praneši- 
visiems laisvas.
Srubas, vienas iš 
Taupymo ir Skoli- 
Ciceroje direkto- 

Lo-

Dr. St. Bačkis
i

zijoje. Jo kalbos tema: Lietu
va šių dienų Europoje. Visi lie
tuviai kviečiami atsilankyti į 
šį Prekybos Rūmų rengiamą 
nepriklausomybės minėjimą ir 
pasiklausyti 
mo. Įėjimas

X Matas
Šv. Antano 
nimo B-vės
rių, yra susirgęs ir guli 
retto ligoninėj 5 a., 505 kamb. 
Jo liga labai sukrėtė jo žmoną 
Kotryną, kuri dar nėra visai 
pasveikusi po pereitais metais 
turėtos širdies atakos. Matas 
ir Kotryna Srubai yra labai 
malonūs ir geros širdies žmo
nės. Abu yra Labdarių direk
toriai, Draugo skaitytojai, dau
gelio katalikiškų ir šalpos or
ganizacijų darbuotojai. Gyvena 
1627 S. 51 Court, Cicero 50, 
Hl., telef. OL 2-8923.

X Adv. Vytauto ir Loretos 
Gestautų, 3301 So. Union avė., 
dukrelė Joana Ann pakrikštyta 
užpraeitą sekmadienį. Jie jau 
augina sūnų Tamuką ir dukre
lę Bernadetą. Nors abu čia gi
mę ir baigę aukštą mokslą, bet pirmoji lietuvaitė, kuri pasiry- 
nuoširdūs susipratę lietuviai, žo studijuoti tokį sunkų moks- 
Jie ir savo mažučius moko lie- ją Sujaudinti tėveliai dukters

Elenos ir Alfonso Vam- 
duktė Eleonora prieš tre- 
metus įstodama į Kelly

X
butų

i jus
aukštesniąją mokyklą, pasirin
ko kolegijos programą. Šią mo- 
mokyklą sėkmingai baigė ir sau 
šio 25 d. per abiturientų iškil
mes jai buvo įteiktas diplomas. 
Dabar ji pasiryžo Wrighto Ju- 
nior kolegijoje gilintis fizikos 
moksluose, o rudenį persikels 
studijuoti atomo į Notre Dame 
universitetą, Ind. Tai bene bus

Eleonora Vanbutaite

tuviškai kalbėti. Gražus pavyz
dys kitiems. Adv. V. Gestautas 
dirba Inland Steel kompanijos 
raštinėse vidurmiesty. Jo žmo
na Loreta baigė De Paul uni
versitetą ir du metus studijavo 
Northwestem universitete. Šios džiausią pasirinkimą įvairiau- 
šeimos džiaugsmą nemažiau šių prekių, žemas kainas ir ilgą 
pergyvena pastarųjų mamytės 
— E. Zelis ir U. Gerlaučienė, 
gyvenanti Brighton Park.

X Barbora Sicilienė su savo 
sūnum Aleksandru išvyko į Los 
Angeles, Calif., aplankyti savo 
pamotę Rozaliją Getaučienę, 
kuri neseniai atvyko iš Lietu
vos, išbuvusi Sibire 10 metų. 
Getaučienė apsistojo pas dukrą 
Bronę Gajauskienę. Sicilienė su 
sūnum Californijoj* mano pa
viešėti apie savaitę.

pasiryžimu ruošiasi iškilmingai 
tai atšvęsti.

X Adam Anderson (Andriu
lis), Don Varno posto narys, 
kuris yra Amerikos Legiono 
IV-jo distrikto adjutantas, va
dovauja komitetui, rengiančiam 
“Washington Birthday Bali”. 
Šis balius įvyks vasario 18 d. 
8:30 v. v. Mount Greenwood 
posto patalpose, 3333 W. 111 
Street.

X Dantų gydytojų susirinki
mas įvyks vasario 12 d., sek
madienį, 2 vai. p. p. Jaunimo 
Centre. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

DRAUGAS, Pirmadienis, 1961 m. vasario 6

Speciali komisija apsilankė pas Chicagos merą Daley praeitą savaitę pakviesti jį į “Lietuvos Pri
siminimų” banketą-koncertą, kuris vyksta ateinantį šeštadienį, vasario 11 d., 5:30 vai. p. p. Consti- 
tution salėje, Morrison viešbutyje, Chicagoj. Jis pakvietimą priėmė. Pakvietimo komisiją sudarė 
(iš kairės į dešinę)- Estelle Rogers — Lietuvos Vyčių choro pirm., Irene Pokaitis — pirm. 112 
kuopos Lietuvos Vyčių, adv. Konstant Savickas — Legalis Lietuvos Vyčių patarėjas ir Chicagos 
miesto advokatas, Loretta Kassel — Lietuvos Vyčių centro raštininkė ir banketo rengimo komiteto 
vedeja, meras Richard J. Daley, Vincentas Samoška — 36-tos kuopos Lietuvos Vyčių pirm., Elea- 
nor Laurin — Lietuvos Vyčių Illinois-Indiana apskričio pirm, ir banketo rengimo komiteto antra 
vedėja.

3321 S. Halsted St., Prišmantas 
LIETUVOS PRISIMINIMU BANKETAS Weaving, 1805 W. 46 St., Ba-

* | lys Brazdžionis, 2656 W. 71st
“Prisiminti kaip laisva Lie- stras šokiams iki nakties vė-; st., St. Anthony Savings and 

: .-_.xx: lumos. Loan, 1447 S. 49th St., Cicero,
Susirinkusieji tikrai turės Šimaitis Realty, 2737 W. 

malonų vakarą, nes banketas, 43rd St.
koncertas ir šokiai labai tiks

, tom paskutiniom dienom prieš 
užgavėnes.

; Banketo, koncerto ir šokių 
pbiletas kainuos $7.50 asmeniui 
(prie stalų susėdama po 8, 9 

i ir 10 asmenų); biletai vien tik 
koncertui ir šokiams kainuos
$3.50. Biletus galima įsigyti se
kančiose vietose: Daina

tuva gyvavo ir pasiryžti nuo
lat kovoti už jos laisvę,“ yra 
tikslas ateinančio šeštadienio, 
vasario 11-tos banketo-koncer- 
to, kuris įvyks Constitution sa
lėje, Morrison viešbutyje, Chi
cagoje.

Lietuvos Vyčių Illinois-India- 
na apskritis rengia šį iškilmin
gą paminėjimą Lietuvos nepri
klausomybės su dideliu entu
ziazmu ir jame dalyvaus pats 
Chicagos meras Richard J. Da
ley, kuris priėmė pakvietimą 
per oficialią delegaciją, atvy- 

' kusią į jo ofisą.
i

Bankete - koncerte bus ro
domi Jokūbo Stuko filmai, “Lie
tuva seniau ir dabar”. Jokūbas 
Stukas antrą dalį filmo pats 
paruošė, kai buvo nuvykęs į 
Lietuvą praeitą pavasarį. Jojo 
komentarai filmų rodyme bus 
gana įdomūs, nes visa Amerika 
kalba apie jo įspūdžius Lietu
voje.

Tą vakarą pasirodys pirmą 
kartą po ilgų metų Lietuvos 
Vyčių choras, kuriam vadovau
ja Faustas Strolia. Dalį prog
ramos išpildys Ateities šokėjai, 
kurie yra Lietuvos Vyčių na
riai.

Lietuvos Vyčių Illinois-India- 
na apskričio Lietuvos reikalų 
komitetas banketo proga įteiks 
vienam gerai žinomam Vyčiui 
ypatiųgą pažymėjimą už jo 
veiklą per praeitus metus. Tą Į 
pažymėjimą įteiks kun. Petras 
Cinikas, MIC, Lietuvos Vyčių 
Illinois - Indiana apskričio dva
sios vadas.

Reikia pažymėti, kad sekantį 
rytą, vasario 12 d., 11 vai., bus 

i iškilmingos šv. mišios už žu
vusius Lietuvos kovose už ne
priklausomybę Jėzuitų Jauni
mo Centro koplyčioje, prie 56- 
tos ir Claremont avė., Chicago. 
Šv. mišias atlaikys kun. P. Juk
nevičius, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebono pagelbinin- 

TV, kas.

CHICAGOS ŽINIOS
NELAIMĖJE ŽUVUSIŲ 
TĖVAS GAUS $91,150

Teisme buvo patvirtintas abie 
jų šalių susitarimas, pagal ku
rį kontraktorius Norman Zieg- 
ler, gyvenąs Palos Parke, gaus 
kompensacijos $91,150. Susisie 
kimo nelaimėj, įvykusioj 1959 
m. lapkričio 5 d., buvo sunkiai 
sužeistai jis pats ir žuvo jo du 
vaikai — 22 m. ir duktė 14 m. 
sūnus. Į jo mašiną įvažiavo 
sunkvežimis, priklausęs Vero- 
Lite Candle Manuf. firmai. 
Sunkvežimis buvęs ne savo pu
sėj ir vairuotojas jo reikiamai 
nekontroliavęs. Dabar už savo 
sužeidimą Ziegleris gaus $47,- 
000, o ryšium su vaikų žuvimu 
— $22,000.

ERDVIŲ AMŽIAUS 
ASTRONOMIJA

NAMAI SU 3 MIEGAMAI
SIAIS UŽ $11,990

AZALIJŲ IK KAMELIJŲ 
PARODA

Chi-I 

i

X PATRIA GIFT PARCEL
CO., 3741 W. 26th St,. Chicago
23, UI., tel. CR 7-2126, turi di-

It—™ 
patyrimą. Per 4 — 6 savaites 
siuntiniai pasiekia Lietuvą. Su
sitarus dirba ir vakarais. Kvie
čiame visus lietuvius iš arti ir 
toli, atsilankyti, įsitikinti ir iš
siųsti Velykų siuntinius. (Sk.)

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų 6 sk. Brighton Park pra
moga su dovanom įvyks šį sek
madienį vasario 5 d. 2 vai. p. 
p. Rimkų namuose, 4348 So. 
Artesian. Maloniai kviečiame 
atsilankyti visus seselių rėmė
jus.

- J - ..

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDIO 
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 ARCHER AVENUE 

Tel. Virginia 7-2481
i

Banketo programai vadovaus 
Stanley Kancewich, kuris yra 
laimėjęs keletą dovanų progra
mų vedėjų konkursuose Chica
goje. Vysk. V. Brizgys atkal
bės maldą ir dr. Petras Dauž- 
vardis, Lietuvos konsulas Chi
cagoje, pasveikins susirinku- 
sius dalyvius.

Astronomijos muziejuje 
cagoje yra naujų eksponatų iš 
erdvių amžiaus: modeliai kele- 
tos JAV satelitų.

BRANGSTA KURAS

gazolinas Chi 
ketvertą cen-

Automobiliams 
cagoj atpigo net 
tų, bet namams šildyti skysta
sis kuras pabrango puse cento 
galionui.

Banketas prasidės 5:30 v. p. 
p. ir koncertas 7 <30 v. v. Ban
keto metu gros Jono Baynsko 
orkestras ir po koncerto ir pro
gramos gros Ray Janas orke-

S 0 P H I E B AROUS 
RADIJO VALANDA

Visos programos iš WOI’A
A.M. 1490 Kilocicles FM 102 7 P.M. 
Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10-11 vai. ryte, šeštadienį 
Ir sekmadieni 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

Vakaruš-Ros pirmadienį 7 vai. vak. 
Raštinė: 7159 So. Mapiewood Avė., 
Chicago 29. III. Telef. HE 4-2113.

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

J

I

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVHNAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vietory 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teilrinme nemokamai 
Kastinė atldara kandi* n nuo 8 vai. 
tv‘ ■ ’fcf C *-il -".karo 1- Seš-tndle

•Mals ikt 8 vai. p. p.

Pietiniame Chicagos priemie
sty Sauk Village statomi aliu- 
minijaus namai, prefabrikuoti, 
kurie kainuoja $11,990, nors 
juose yra trys miegamieji. Apie 
tai spaudoje praneša statybos 
firmos vadovas Jonas Talandis. 
Tokių namų tame rajone jau 
pastatyta 1,300. Jie užima ar
ti 1,000 kvadratinių pėdų. Juos 
g-elima įsigyti įmokant $450 ir 
paskiau kas mėnesį mokant po. 
95 dol.

MYLINČIAI MOTINAI NIE
KAS NEPERSUNKU

Jau beveik trys mėnesiai, 
kaip motina Henrietta Ernst 
iš savo namų 5632 S. Natoma, 

I Chicagoje, vakarais vyksta į 
Wesley Memorial ligoninę, kur 
budi per naktį prie savo sun
kiai sergančio sūnaus, 25 m. 
amžiaus. Jam buvo padaryta 
operacija ir susidarė trinkimas 
viduriuose su kraujo bėgimu. 
Jau jam duota 50 kraujo trans- 
fuzijų.

7 MIRĖ KASDAMI SNIEGĄ
Chicagoj paskutinėmis dieno 

mis mirė septyni žmonės kas
dami sniegą. Dr. T. R. Van 
Dellen, dienraščio “Chicago 
Tribūne” sevikatos patarėjas, 
įspėja turinčius silpnesnę širdį 
sniego kasimu neužsiimti. Ap
skritai žmonėms, turintiems 
jau 60 m. amžiaus, tas darbas 
yra persunkus.

ko-. v
Me- 
ku-

i ILLINOIS MEDIKŲ 
SUVAŽLA.VLMAS

Chicagoje vasario 28 — 
vo 3 d. šaukiamas Illinois 
dikų D-jos suvažiavimas,
riame, numatoma, dalyvaus 
apie 5,500 atstovų. Mokslinius 
referatus skaitys apie 100 spe
cialistų. Dr-jos pirm, yra dr. 
Th. R. Van Dellen, sveikatos 
skyriaus vedėjas “Chicago Tri
būne” dienraštyje. Šiame suva
žiavime daugiausia bus svarsto 
ma širdies ir kraujo indų svei
katos reikalai.

TRAGIŠKAS JUOKAS
Imants Balodis dienraštyje 

“Chicago Daily News” rašo: 
“Tik kartus juokas yra tvirti
nimas, kad Rusijos komunis- j 
tai, didžiausi pasaulio vergų 
laikytojai, kurie savo kontrolėn i 
paglemžė 840,000,000 žmonių, 
dar vis gali plėsti savo valdžią, i 
skelbdami laisvę”. , <
_____________ ______________________ I

lAjDCIinfl CO

^RCAViMAS-TAISYMAS

I

I

732l$.Halit«4$t-CL4-5665
AU1.: 9-« pirm.-ketv.

Sekmad. už/laryta.

Turtinga gėlių paroda, kur 
išstatyta ypač daug kamelijų 
ir azalijų, atidaryta sekmadie
nį Lincoln parko ir Garfield 
parko šiltadaržiuose. Garfield 
parke išstatyta net 1,500 aza
lijų 60 įvairių rūšių, be to — 
100 kamelijų. Linkoln parke — 
500 azalijų, surikuotų aplink 
didelį ąžuolą, apdėtą ispaniško
mis samanomis.

m.

SUGAVO NEGRĄ, UŽPULDI- 
N ĖJUSĮ MOKLEIVES

Chicagoje areštuotas 15 
negras Farley Moselyn, Engle-
wood Aukšt. mokyklos auklė
tinis, kuris užpuldinėdavo 9— 
14 metų moksleives, einančias 
į mokyklą ar grįžtančias namo. 
Policijai pavyko jį susekti iš 
žymės veide.

«

ČIKAGIEČIAI BRAZILIJOS 
SEMINARIJOJE

Santaremo seminarijoj, Bra
zilijoje, profesoriauti pakvies
tas čikagietis tėv. A. Dowey, 
OFM. Seminarijoje, Brazilijoj, 
profesoriauti pakviestas čika
gietis tėv. A. Dowey, OFM. 
Seminariją yra įsteigęs taipgi 
čikagietis — vysk. M. Ryan.

PASKUTINIS TERMINAS 
AUTOMOBILIŲ NUMERIAMS

Policija po vasario 15 d. pra
dės areštuoti tuos asmenis, ku
rie Chicagoj mieste važiuos ne
turėdami 1961 m. automobilių 
numerių.

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ!

INDELIAI APDRAUSTI IKI SIO.OOO.OO
Paskolos ant namų nuo vieno iki dvidešimties metų — 

lengvais mėnesiniais atmokėjimais

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 3-8248
BALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4:30; Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 

Trečiadieniais uždaryta
/z

PERKRAUSTYMAI—MOVING
Pigus, sąžiningas darbas- Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS 
3415 SO. LITUANICA AVENUE 

Chicago, III. Tel. FRontier 6-1882

2

k oJanostį
B

/z

SAUSIO IR VASARIO 
MĖNESIAIS fl*®;

PADĖJUS $500.00 
AR DAUGIAU

<
r *

U
KAS DU MEN. 

DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

JOSE

mokime už 
ilgalaikes 
taupmenas!

PH F.

DARBO VALANDOS:
pirm. 9 iki 8 v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 

«... ketv. 9 iki 5 v.
Penkt. 9 iki 5 v. v. 
šešt. 9 iki 1 v. p.p.

IN S U R f D
v.

AND LOAN ASSOCIATION

kurioje Jfi.-'? automobilis 
bus pilnai užbsiirtzv*. prade
dant motoro sureguliavimu. 
karoaerijoA Litaisymu. ratų 
■‘uhalanMvIniu tiesaus va
žiavimo nustatymu, dažymu 
ir kitais darbui*. Naujai pa
didintose dirbtuvėse naudo
jamom modimiškiausios ma
sinom automobilio karoaeri- 
Jai išlyginti. Dirbtinėse vie 
nu laiku gali būti taisoma 
virš tuzino automobiliu.

Sav. STASYS DAPKUS

4M2-AA So. We$tern Avė., Chicago 9. III.
Telef. CLiffside 4-2241

COMPLETE AUTO SERVICE
AUTOMOBILIU TAISYMO DIRBTUVĖ.

1447 S. 4 9 thCOURT, CICERO 50, ILL./BI 2-1397,TO 3-9131

KAS TIK TURI GERA SKONI, 
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje. išsimokė- 

jimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų 
baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. Vietory 2-4226 
Krautuvė atidaryta pirmad. ir ketvirtad. 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Kitomis dienomis nuo 9—6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.
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