
Vol. XLVI

THE LITHUANIAN WORLO-WIDE DAILY

Price 10< PIRMADIENIS, VASARIO (FEBRUARY) 19, 1962

NAUJA JAV PRIEŠKOMUNISTINĖ

STRATEGIJA PIETŲ VIETNAME
Kaip bus kovojama prieš komunistų terorą

WASHINGTONAS — Jung
tinių Amerikos Valstybių parei 
gūnai praneša, kad yra baigia
mas parengti-planas, kaip už
kirsti kelią komunistų terorui 
Pietų Vietname. Komunistų par 
tizanai, daugiausiai suorgani
zuoti ir apginkluoti Šiaurės 
Vietname iš pasalų puldinėja 
Pietų Vietnamo gyventojus, žu
do kovojančius prieš juos, ar
ba užimančius valdžios tarny
bas. Šis teroras kankina Pietų 
Vietnamą ir vis diena iš die
nos auga.

Pramatyta imtis sekančių 
priemonių komunistų partizanų 
terorui užgniaužti:

1. Kuo skubiausiai pašalinti 
maisto nedateklius, javų der
liaus didinimas, malarijos ir 
kitų ligų stabdymas. Socialinės 
ir ekonominės reformos siekti
nos, tačiau jų įgyvendinimui 
reikės ilgesnio laiko.

2. Kaimus ir miestelius arti
miau surišti su krašto vyriau
sybe# juos išskirstant zonomis. 
Gyventojų saugumą užtikrinti, 
aprūpinant stipria policija, kuri 
gintų nuo užpuolimų, plėšikų ir 
izoliuotų vietinius komunistus.

3. Kaimus atitverti spygliuo
tomis tvoromis, pastatyti ste
bėjimo bokštus. Komunistai par 
tizanai būtų atskirti nuo jiems 
būtinų ryžių aruodų, kurie kaip 
tik yra kaimuose ir miesteliuo
se. Jie. norėdami prie jų priei
ti būtų priverst!' atvirai susi- 
kauti su vyriausybės kariuo
menės daliniais.

4. Partizanams yra lengviau
sia nugalėti partizanišku karu. 
Reguliari kariuomenė tokiam

partizanų karui turi būti per
grupuojama, atitinkamai apmo
koma, išskirstyta mažais dali
niais.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė yra šitokį planą 
parengusi Pietų Vietnamui gel
bėti ir teigia, jog šitoks meto
das neišaugs į Korėjos apim-

Adoula nori susitikti 
su Tshombe
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raketa išneš astronautą Glenn į erdves, kelionei apie žemę. 
(UPI) '

Vasario 16 Chicagoje
CHICAGO, III. — Užvakar 

Chicagos lietuviai pradėjo mi
nėti Lietuvos nepriklausomybės 
44 metų atkūrimo sukaktį, Jau
nimo Centro aikštėje prie pa
minklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę padėjus vainiką.

Vakar Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo sukaktis buvo 
tęsiama Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Ten iškil
mingas mišias atnašavo vysku
pas V. Brizgys, asistuojant kun. 
J. Lechavičiui ir kun. J. Riau
bai ; ceremoniari jumi buvo 
kun. Edwardas Abromaitis. Pri
taikintą šventės nuotaikai pa
mokslą pasakė kun. Pr. Garš
va, MIC. „Draugo” redaktorius, 
pabrėždamas, kad dabar vyks
ta kova tarp blogio ir gėrio. Blo 
gio pusėje-yra komunizmas, ku
ris bus nugalėtas. Iškilmingai 
igedojo parapijos ir „Daina
vos” chorai.

Oficialią Vasario 16 dienos 
minėjimo programą Marijos au-

I

kštesniosios mokyklos salėje 
pradėjo Amerikos Lietuvių Ta
rybos Chicagos skyriaus pirmi
ninkas kun. A. Stašys, pasaky
damas atidaromąjį minėjimo žo 
dį. Pagrindinę kalbą pasakė 
JAV atstovų rūmų narys Ray 
J. Madden, didelis lietuvių bi
čiulis. Platesnis reportažas ki
tą kartą.

ties karą. Greitos pergalės ne
sitikima susilaukti, bet esamo
se sąlygose yra pati geriausia 
išeitis. Tuo bus atimta tiesio
ginė proga atvirai įsikišti į ka
rą Šiaurės Vietnamui ir raudo
najai Kinijai.

Spėjama, kad dabartiniu me
tu Pietų Vietname galėtų būti 
13-15 tūkstančių komunistų 
partizanų. Jų skaičius didėja 
keletu šimtu kas mėnesį — taip 
jų įsibrauna iš Šiaurės Vietna
mo. Pietų Vietnamas turi 175 
tūkstančius vyrų kariuomenės. 
Amerikiečių kareivių skaičius 
neskelbiamas — galėtų jų ten 
siekti 4 tūkstančius.

Dabar vykstantis partizaninis 
karas Pietų Vietname nereiškia, 
jog gyventojai yra nepatenkinti 
savo vyriausybe. Partizanus or
ganizuoja komunistinis Šiaurės j 
Vietnamas remiamas ko- i 
munistų valdomos Kinijos. Pie- 

I tų Vietnamo gyventojai nėra 
komunizmo simpatikai, nors nė
ra ir griežti bei ryžtingi prieš 
jį kovotojai.

i

Popiežius

LEOPOLDVILLE, Kongas 
— Kongiečių ministeris pirmi- 

I ninkas Cyrile Adoula pakvietė 
Katangos provincijos preziden
tą Tshombę atvykti sekantį 
trečiadienį į Leopoldvillę aps
varstyti Katangos įjungimą į 
centro Kongo valdžią. Tai už
vakar atskleidė ministerių ka
bineto šaltiniai.

Darbotvarkėje, gal būt, bus 
ir katangiečių atstovų įtrauki
mas į centro vyriausybę ir pa
vedimas katangiečių rūdos Kon- 
gui, kad centro vyriausybė tu
rėtų pajamų ir galėtų duoti dar 
bo keliems tūkstančiams asme
nų.

—Prancūzų vyirausybė ir al- 
žiriečių nacionalistų sukilėlių 
įvadai jau beveik susitarę pas
kelbti karines paliaubas Alžiri
joje ir jai duoti teisę apsispręs
ti savo ateitį.

—Buvęs Connecticut valsty
bės gubernatorius A. Ribicoff, 
dabartinis gerovės sekretorius, 
ketinąs kandidatuoti į senato
rius iš Conn.

JAV šaltojo karo taktika 

keičiama
Tai atskleidė JAV gynybos sekretorius McNamara

CHICAGO — Gynybos sekre
torius. Robert McNamara, kal
bėdamas užvakar Chicagoje, pa
reiškė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių karinėje strategijoje 
daromas pakeitimas, nes šalta
jame kare pramatomas ir „susi 
šaudymas.”

Pirmasis žingsnis pakeitime 
yra mankštinimams kovotojų 
prieš partizanus, kad „būtų iš
mokyti laisvų tautų žmonės ko
voti už savo laisvę.”

Gynybos sekretorius kalbėjo 
The Fellows of the Amęrican 
Bar Foundation bankete Edge- 
water Beach viešbutyje.

Kalba, kurią Pentagonas Wa- 
shingtone pavadino dideliu po
litiniu pareiškimu su anksty
vesnių prezidento Kennedžio ir 
valstybės sekretoriaus Rusk 
patvirtinimu, taipgi yra įžanga 
į McNamaros vakar išvykimą į 
Havajus. Ten jau trečia kon
ferencija bus su JAV kariniais 
ir diplomatiniais pareigūnais. 
Darbotvarkėje: Vietnamo reika 
lai. Konferencijoje dalyvaus ir 
gen. Paul Harkins, naujas JAV 
karinių dalinių Pietų Vietname 
vadas.

KALENDORIUS

Vasario 19 d.: šv. Konradas, 
Šarūnas.

Vasario 20 d.: šv. Leonas, 
Auksuolė, Mintigaidė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsn.; rytoj — tru
putį pasikeis oro temperatūra.

Saulė teka 6:42, leidžiasi 5:27.

7-tasis JAV LAIVYNAS SAUGOS VIETNAMĄ

TRUMPAI
—Du lėktuvai, gal būt, slap

tosios armijos organizacijos Al
žirijoje, vakar apmėtė bombo
mis vieną miestą.

— Raudonoji Kinija vakar 
protestavo prieš Amerikos ka
rinę pagalbą Pietų Vietnamui

Togo respublikos 
prezidento vizitas

SAIGONAS, Pietų Vietnamas 
— Kelių dienų laikotarpyje trys 
JAV 7-tojo laivyno palydovai 
naikintuvai bulės prie Pietų 
Vietnamo pajūrio.

Jų uždavinys sustabdyti ko
munistų bandymus slapta atga
benti ginklų ir vyrų Viet Cong 
partizanams, kovo jantiems

ir pareiškė, jog tai kelia didelę prieš prezidento Diem vyriau- 
grėsmę taikai Indokinijoje ir Sybę.
Azijoje. Pasak informuotų šaltinių

— Tūkstančiai agitatorių ir Washingtone pranešimo, vieton 
rinkimai. Nors “rinkimai” į So
vietų Sąjungos Aukšč. tarybą l 
bus kovo mėnesį, tačiau dabar 
ir okupuotoje Lietuvoje tūkstan 
čiai agitatorių įsijungė į aiš
kinamąjį darbą: žinoma, agita
toriai pirmiausiai įpareigoti po
puliariai aiškinti komunistų su
važiavimo nutarimus. Tik Kau ra*’ vyr0 įsakyta, kalba
ne partijos prižiūrimą “aiški
nimo darbą” atlieka daugiau

WASHINGTONAS — Baltie- 2’°°° agitatorių, Šiauliuose, Tra 
kuose po 1,000.

— Švedijos aukso atsargos 
pakilo. Švedų aukso atsarga pa 
kilo 31 proc. 1961 metais — 
iki $736,000,000.

ji Rūmai užvakar pranešė, kad 
Sylvanus E. Olympio, Togo res
publikos prezidentas priėmė 
prezidento Kennedžio pakvieti
mą vizituoti Jungtines Ameri
kos Valstybes. Afrikiečių vadas 
į Washingtoną atvyks kovo 20 
dieną.

Švedų premjeras daly 
vautų viršūnių 

konferencijoje, jei. ..
STOCKHOLMAS, Švedija — 

Švedų premjeras Toye Erlander 
užvakar pranešė, jog jis daly
vautų Genevoje viršūnių konfe
rencijoje, siūlomoje Sovietų dik 
tatoriaus Chruščevo, jei visų 
„didžiųjų valstybių” kariniai 
vadai taipgi sės prie konferen 
cijos stalo.

Tai buvo Erlander atsaky
mas į Chruščevo pasiūlymą 18 
valstybių atstovų nusiginklavi
mo konferenciją paversti į vy
riausybių galvų suvažiavimą. 
Aštuoniolikos valstybių atstovų 
nusiginklavimo konferencija Ge 
nevoje, ševncarijoje, bus pra
dėta š. m. kovo 14 dieną.

—Sovietų Sąjunga atmetė 
vakariečių protesto notą, kurio 
je buvo apgailestauta, kad rusų 
sprausminiai lėktuvai trukdo 
Vakarų lėktuvams skristi oro 
koridoriais į Vakarų Berlyną ir 

į iš jo.

sulaikyti raudonųjų laivus, 
JAV laivai duos ženklus Pietų 

i vietnamiečiams, kurie užstos 
kelią priešui. JAV nenori tie
siogiai įsivelti į kovą.

Gen. Paul Harkins, JAV ar
mijos štabo Facifike viršinin
kas kaip žinome, paskirtas va
dovauti naujai JAV karinei pa
galbinei komandai. Pietų Viet
name jis tvarkys ir vadovaus 
Amerikos armijos taktinius vie
netus, kurie vyksta į šį kraštą.

Prasidedančios derybos 
tarp olandu ir indonezų,

JAKARTA, Indonezija — 
Atty. general Robert Kennedy 
užvakar pareiškė, kad greitai 
būsiančios derybos dėl Indone
zijos pretenzijų į olandų valdo
mą vakarų Naująją Gvinėją. 
Bet jis pastebėjo, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės nespirs 
savo seniems draugams (Olan
dijai), sprendžiant olandų ir in- 
donezų ginčą dėl salos.

Lenkija gavo tris 
naujus vyskupus

VATIKANAS.
Jonas XXIII, Lenkijos kardino
lo Višinskio prašymu, šiomis 
dienomis paskyrė kardinolui Vi 
šinskiui tris naujus vyskupus 
pagalbininkus.

Kaip žinoma ,kardinolas Vi
šinskis yra Lenkijos katalikų 
Bažnyčios primas ir Varšuvos 
bei Gniezno arkivyskupijų ar
kivyskupas, ir gausiems Baž
nyčios reikalams tvarkyti buvo, 
reikalingas pagalbininkų.

Šv. Tėvas dabar paskyrė 
Gniezno arkivyskupijai du nau
ju vyskupu pagalbininku, bū
tent Breslavo seminarijos rek
torių, prel. Povilą Latusek ir 
Olšteino seminarijos profesorių 
kun. Joną Oblak ir 
arkivyskupijai naują 
pagalbininką kun. dr. 
vą Dabrovskį ,buvusį
vienuolynų ir kongregacijų rei
kalų tvarkytoją.

Kaip matome, Lenkijos ka
talikų vyskupai gali laisviau 
tvarkyti Bažnyčios reikalus, kai 
tuo tarpu pavergtoje Lietuvoje 
ir esantiems vyskupams drau
džiama bet kokis savo vyskupi
jų tvarkymas.

Varšuvos 
vyskupą 

Bronisla- 
Varšuvos

NAUJAUSIOS ŽINIOS
—Diktatoriaus

žmona vakar kalbėjo per Mas
kvos radiją apie nusiginklavi
mo reikalą. Jos kalba buvo tai- 

t koma Amerikos moterims. Ge- 
■ „oi Ir ori ,, ,rrr„o icolorto Irolloo.

nusiginklavimo klausimu, bet 
| tki ne jai mokyti amerikietes 
moteris. Daug didesnį darbą at
liktų Chruščevienė, jei paveik

ių savo vyrą, kad jis Rusijai 
grąžintų kalbos, spaudos ir vi
sas kitas asmens teises, o iš 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos ir 
kitų pavergtųjų kraštų išvestų

Chruščevo savo karinius dalinius ir grą— ’

— Nepaprastas "geležies sau 
dėlis”. Jugoslavijoje Belgrado 
gydytojai, operuodami Nikolą 
Jovanovičių, 30 metų amžiaus 
lažybininką, surado jo skilvyje 
apie 1,700 geležgalių ir stikliu
kų, kurie visi svėrė apie 4įZ> 
svaro (be kita ko, ten buvo 
70 raktų, 36 adatos, 16 kišeni
nių peiliukų ir daugybė gran
dinėlių, pinigų).

—Europą dar tebekankina 
audros. Didžiausios audros smo 
gė šiaurinę Europą, pasiimda-

Sovietų Sąjungoje stiprėja 

religingumas
Pati komunistų spauda iškelia įdomių faktų

MASKVA. — “Komsomolska- lia komunistų laikraštis 
ja Pravda”, nepaisant bedievy- vietskaja Rossija” straipsnyje 
bės propagandos, patvirtina vis 
didėjantį religingumo augimą 
Sovietų Sąjungoje. Kaip pavyz 
dį “Komsomolskaja Pravda” su 
sirūpinusiai iškelia įvykius Vla
dimire už 190 kilometrų (120 
mylių) nuo Maskvos, kur yra 
garsi rusų šventovė. Ten 1961 
metais pastebėta žymus padidė
jimas pravoslavų Bažnyčioje 
krikštų ir bažnytinių jungtuvių 
skaičius, palyginus su 1960 me
tais.

“So-

“Komsomolskaja Pravda” pik 
tinasi, kad ir komjaunimo na
riai neša savo vaikus krikštyti 
į bažnyčią ir 
komjaunuolių 
tiškai.

net šešios poros 
susituokė bažny-

Kitą žinią, 
kėjimo gyvumą Rusijoje, iške-

patvirtinančią ti-

Į 

žintų jiems pagrobtą nepriklau 
somybę.

—Astronautas Glenn, jei oro mos per 250 asmenų gyvybių, 
sąlygos leis, skris raketoje ap- Labai nukentėjo Hamburgas, 
link žemę rytoj. ' daugiau, kaip 30,000 asmenų

liko be pastogės.

— Ar žinai, kad Kolumbijoje 
8,123 savininkai valdo daugiau 
kaip 33 procentus visų dirba
mų plotų. Tuo tarpu daugiau 
kaip pusė milijono šeimų yra 
pasiskirstę 3.5 proc. plote ir 
daugiau kaip du milijonai kai
miečių yra visiškai bežemiai.

—Robert Kennedy vakar iš 
Indonezijos išvyko į Thailandą.

į

Kardinolų kolegija turės 87 narius

NAUJIEMS KARDINOLAMS INSIGNIJOS

BUS ĮTEIKTOS KOVO 19 DIENĄ

aprašydamas bedievių agitato
rių vizitą viename name. Ten 
15-je šeimų, priklausančių ko
munistų partijai, propagandis
tai rado ikonas (šventi paveiks
lai) su degančiomis žvakėmis. 
Paklausti, kodėl jie laikos tų se
nųjų “prietarų”, visi teisinosi, 
kad kartu su jais gyveną jų 
tėvai, kurie būtinai norį turėti 
namuose šventus paveikslus. 
Net pats vietinės komunistų par 
tijos sekretorius apkaltintas 
šiuo nusikaltimu, teisinosi, kad 
šito reikalavusi jo “senė” yra 
sekretoriaus žmona vos 30 me
tų amžiaus.

Tikėjimas Rusijoje ne tik ne
nyksta, bet randa vis daugiau 
atgarsio paguodos tarp besi- 
ilgstančių žmonių. i

Italija turi daugiausiai kardinolų, paskui eina Prancūzija 
ir Ispanija

VATIKANAS — Popiežius 
Jonas XXIII užvakar nomina
vo 10 naujų kardinolų, padidin
damas kardinolų kolegiją iki 
87 narių.

Kolegijos narių skaičius bu
vo kritęs iki 77 iš pirmykščių 
85, neseniai mirus trims kar
dinolams. Popiežius praplėtė 
kardinolų kolegiją, nes Bažny
čią ateityje laukia dideli dar
bai, įskaitant ir visuotinį Baž
nyčios susirinkimą, kuris bus 
pradėtas spalio 11 dieną.

Trys nauji kardinolai yra ita
lai, du iš Pietų Amerikos. Kiti 
yra airis, ispanas, portugalas, 
belgas ir sirietis.

Aštuoni kardinolišškas insig
nijas gaus iš popiežiaus Jono 
XXIII rankų slaptoje konsisto
rijoje kovo 19 dieną — šv. Juo
zapo šventėje. Du kiti, apašta
liški nuncijai Ispanijoje ir Por
tugalijoje, priims kardinoliškas 
biretas iš tų dviejų valstybių 
vyriausybių galvų pagal seno
vinį paprotį.

Paskirti naujais kardinolais: 
Limos (Peru) arkivyskupas

Juan Landazuri Ricketts, 48 
metų.

Santiago (Čilė) arkivyskupas 
Raul Silva Henriąuez, 54 me- į 
tų.

Malinęs — Briuselio arkivys
kupas Leo Jozef Suenens, 57 
metų.

Tėvas Michael Browne, 74 
metų, airis, Domininkonų ordi
no narys.

Msgr. Joe de Costa Nuneš, 
81 metų, portugalas. Romos baž 
nyčios čamberlainas.

Msgr. Giovanni Panico, 66 
metų, italas, nuncijus Portuga
lijoje.

Msgr. Efrem Forni, 72 metų, 
italas, nuncijus Belgijoje.

Msgr. Ildebrando Antoniutti, 
72 metų, italas, nuncijus Ispa
nijoje.

Msgr. Gabrielle Acacio Co- 
ussa, 64 metų, sirietis, Rytų 
kongregacijos vicesekretorius.

Nominavus 10 naujų kardi
nolų, kolegijoje bus atstovau
jamos tautos:

Italija — turi 30 kardinolų, 
Prancūzija — 8, Ispanija — 6, 
Jungtinės Amerikos Valstybės
— 5, Vokietija — 3, Brazilija
— 3, Anglija — 2, Argentina 2, 
Kanada — 2, Airija 
tugalija — 2, Sirija
kardinolą turi Armėnija, Aus
trija, Australija, Belgija, Čilė, 
Kolumbija, Kuba, Kinija, Ekva-

j doras, Olandija, Vengrija, Indi- 
, ja, Japonija, Meksika, Filipi
nai, Lenkija, Peru, Tanganyi- 
ka, Urugvajus ir Venecuela.

2, Por-
2, po

Egiptas planuoja pirkti
68 prekybinius laivus

KAIRAS, Egiptas — Egipto 
vyriausybė planuoja pirkti 68 
laivus, norėdama sustiprinti sa
vo 35 laivų prekybinį laivyną. 
Tai užvakar pranešė Vidurio

Abas Anselmo Albareda, 70 j Rytų žinių agentūra, 
metų, ispanas, Vatikano biblio
tekos prefektas ir Benediktinų mus dirigentas, mirė užvakar 
ordino narys.

—Bruno Walter, 85 metų, žy-

Beverly Hills, Cal.
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2 DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 19 tumėte su socialine agentūra ar 
su advokatu, imigracijos ir na
tūralizacijos žinovu. Pr. Sol.

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

Socialinio draudimo reikalais

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

KRITIKUOJA SVEIKATOS
ĮST. PROJEKTĄ

Kl. — Esu gimęs 1901 m. lap- 
kričio 1 d. Į šį kraštą atvykau 

' 1949. IX. 24. ir iki šiol dirbau 
apmokamą darbą. 1960 m. rudenį 
mane pradėjo kamuoti nugarkau- 

" I lio ertritis. Darbą tęsiau iki šių 
metų pradžios. Sausio m. 11 d. aš 

nuo iš darbo pasitraukiau. Laukiu pa- 
, kuri man priklauso per 

Į kelioliką savaičių. Liga yra nepa- 
igydoma. Vargu ar begalėsiu dirb- 
i ti bet kokį darbą, a) Ar aš galiu 

* tikėtis, kad komisija pripažintų
Kl. Jei darbininkas dirba 9 mano nedarbingumą ir ar paskirs 

vai. dienoje, ar jis turi teisę 
gauti už tą 9-tą valandą kaip sijsj. nuo 1963. XI. I., kai man su- 
už antvalandį?

Ats. Negali gauti kaip už 
antvalandį, kadangi antvalan- 
džiais laikomos tos valandos, 
kurios viršija 40 vai. savaitės 
valandas.

Kl. Ar galima jaunamečiams 
mokėti mažiau negu nustatytas 
miriimalinis vai. atlyginimas?

Ats. Įstatyminiai minimalinio

čių nereikia mokėti, tik 
gaunamų uždarbių mokami mo- šalpos, 
kesčiai ,atskaičius atleistinas su 
mas.. • P. Š.'Chicagoj neseniai įvykusiame 

JAV chirurgų suvažiavime dr. 
E. R. Alinis kritikavo prez. 
Kennedžio administracijos se
nesnio amžiaus asmenims me
dicinos planą. Dr. Annis sako, 
kad 75% JAV gyventojų jau 
dabar apdrausti privačių bend
rovių; esą The King-Andersono 
įstatymo projektas, norįs įgalin 
ti gauti pašalpas (benefits) 
tiems asmenims, kuriems to ne
reikia. ir visiems numatąs pa
didinti mokesčius. — Mums at
rodo, kad toji kritika yra be 
realaus pagrindo, nes ir priva- uždarbio ir antvalandžių atly- 
čios apdraudos kompanijoms 
kiekvienas ten apsidraudęs turi 
mokėti aukštus įmokėjimus, 
mat, tos b-vės iš to verslo pra
gyveną ir dar pelną susikrauna. 
Prez. Kennedžio planas — pa
dėti į varsą patekusiems žmo
nėms — nemokamai gydyti se
nesnio amžiaus asmenis. Fab.

ras klausute —
MES ATSAKOMI

ginimo nuostatai taikomi tiek 
suaugusiems, tiek mažame
čiams. Bet yra išimčių žemės 
ūkyje dirbantiesiems, kur tie 
nuostatai netaikomi.

Kl. Ar yra nustatytas termi
nas dėl nesumokėto uždarbio 
ieškiniui pateikti?

Ats. Taip yra nustatytas 2- 
jų metų terminas ieškiniui pa
teikti.

Ar aš turėsiu sunkenybėj 
pilietybę gauti?

man pensiją bet kokio didumo? 
b) Jei ne, tai ar galėsiu gauti pen-:

eis 62 m. amžiaus ir kokio maž
daug dydžio? — A. S.

Atsakymas skaitytojui A. S. — 
Pabandykime jūsų klausimus at
sakyti kiekvieną atskirai, nes kai 
kuriuos klausimus dėl informaci
jų stokos negalima išsamiai atsa
kyti. 1. Esu minėjęs, kad nedar
bingumo pensijai kvalifikuotis yra 
būtina išpildyti dvi sąlygas: a) 
reikia bent penketą metų, iš pas
kutiniųjų dešimties prieš tampant 
nedarbingu, 
reikia būti 
Atrodo, kad 
išpildote,

Pajamų mokesčių reikalais
KL Man trūksta žinių apie 

už indėlius banke gautus pro
centus, už valstybės paskolų 
bonų procentus ir pan. Ar gau
toji procentų suma visa įrašo
ma į pajamas, ar leidžiama kiek 
vienam taupytojui atmesti $50, 
o tik likusią sumą įrašyti į 
Income tax blanką? J. B.

Ats. J. B. Įstatymas leidžia 
kiekvienam taupytojui nuo gau 
tos už indėlius sumos atskaity
ti $50, o nuo likusios — mo
kėti mokesčius.

KL Aš gaunu Sočiai Security 
pensiją. Išeinant iš mano pra- į
eitų metų uždarbio iš mano pen nėtų ir juos šelptų, 
sijos išlaikyta $240. Ar ši iš- politinių aplinkybių. Tačiau jei 
laikytoji suma pildant pajamų 
mokesčių pareiškimą gali būti 
atskaityta (tax deduetable) ?

J. K.
Ats. J. K. Mums neaišku, 

kaip iš jūsų praeitų metų už
darbio iš jūsų pensijos išlaiky
ta $240? Bendra^ iš soc. drau
dimo gaunamos pensijos mokės

Kl. Aš atvykau iš tokio kraš
to, kuriame komunistai viešpa
tauja. Mano motina dar ir da
bar ten gyvena. Aš savo moti
nai siunčiu laiškus ir siunti
nius Ar tai gali sudaryti sun
kenybe pilietybei gauti? L. M.

būti išdirbus ir b) 
visiškai nedarbingu, 

jūs pirmąją sąlygą 
nes esate pakankamai 

ilgai išdirbęs. Kaip su antrąja?
Šimtaprocentiniai tvirtinti nega
liu, ar jūs kvalifikuositės kaip vi
siškai nedarbingas. Tačiau labai 
nuoširdžiai patarčiau paduoti pa
reiškimą nedarbingumo pensijai 
gauti. Asmeniškai šiuo metu ten
ka dirbti nedarbingumo pensijų 
įvertinime. Tenka matyti daugybę 
pareiškimų tų darbininkų, kurie, 
negaluoja dėl nugarkaulio osto- 
arthrit's- Ar jūsų negalavimas 
yra pasiekęs tokį jau laipsnį, kad 
dėl jo jūs esate tapęs jau visiškai 
nedarbingas, turės įvertinti spe
ciali socialinio draudimo komisija. 
Tai bus atlikta 
reiškimą.

Jūsų atveju, 
čios aplinkybės
tų jūsų senyvas amžius, išsilavini
mas ir dirbtasis darbas. Taigi ar 
jūs galite tikėtis gauti nedarbin
gumo pensiją, visapusiškai užtik
rinti negaliu, tačiau galimybių ją 
gauti yra. Jei kvalifikuotumėtės 
nedarbingumo pensijai, tai ji būtų 
tokio didumo, kokią gautumėte 
sulaukę 65 m. amžiaus.

2. Žinoma, kiekvienas darbinin- 
I kas, sulaukęs bent 62 m. amžiaus, 
turi teisę gauti socialinio draudi- 

! mo pensiją. Betgi, jei jūs nesikva- 
lifikuotumėte nedarbingumo pen
sijai ir pensijos prašytumėte su
laukę tik 62 m. amžiaus, tai pen- 

I s

4. Uždarbių “užšaldymas” dabar 
dažniausiai liečia tik geležinkelie
čius. Pirma, prieš 1960 m. lapkri
čio mėn., uždarbius galėjo “užšal- 

Idyti” tik tie nedarbingi darbinin
kai, kurie buvo nesulaukę bent 
50 m- amžiaus. Mat tada nedarbin
gumo pensijos buvo mokamos tik 
nedarbingiems darbininkams, su
laukusiems bent 50 m. amžiaus. 
Dabar tą amžiaus ribos reikala
vimą panaikinus, jei nedartnngas 
darbininkas kvalifikuojasi, tai 
jam nedarbingumo pensija moka
ma neatsižvelgiant į jo amžių. 
Mat sąlygos “užšaldymui” uždar
bių. ir nedarbingumo pensijos ga
vimui dabar yra vienodos.

KL. — Esu gimęs 1898. 8. 20. 
Atvykęs 1949 m. į JAV, dirbau 
ligi 1960 m. liepos 1 d. Ar ta ap
linkybė nebus kliūtimi suėjus man 
65 m. amž. gauti senatvės pensi
ją? Jeigu senatvės pensiją gau
čiau, tai kiek? Pateikiu uždarbių 
lentelę — V. B.

ATS. V. B. — Kadangi esate 
pakankamai ilgai išdirbęs, tai 
priežastis, kad jūs jau daugiau 
nebedirbsite, nekliudys jums gauti 
socialinio draudimo pensiją, kada 
tik nuspręsite pasitraukti į pen
siją. Jeigu norite, galite dar ne
sulaukę 65 m. amžiaus išeiti į pen
siją. Tačiau tokiu atveju pilnos 
pensijos negautumėte, o jinai būtų 
procentaliai sumažinta.

Jeigu pensijos prašysite sulaukę 
65 m. amžiaus, tai, sprendžiant iš 
patiektųjų uždarbių, jūsų mėnesi
nė socialinio draudimo pensija bus 
apie 112 dol. — J. šoliūnas.

i

Tėvams ir vaikams žinotina
Užpuolimas. Yra draudžia

ma užpuldinėti kitą asmenį ar
ba jį sužeisti (Chap. 38, paragr. 
55, I. R. S. 1957). Taip pat 
draudžiama užpulti bet kurios 
mokyklos mokytoją arba mo
kyklos tarnautoją (Chapt. 38, 
paragr. 606).

jums padavus pa

svetimšaliams sumažinamos 50 
proc.

Pensijos nemokamos tiems 
pensininkams, kurie išvyksta iš 
Irako valstybės į užsienį gy
venti.

i

Invalidumo pensijos dydis 
yra lygus 75% dirbančiojo už
darbio. Pr. g.

vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Prote zis tas 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t 

9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1.
i ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, BU.

j Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Ave.
Priima ligonius pagal susitarimą.. 

1)61 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1552 nuo 2 iki 9 p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

i

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 
°858 West 63rd St 

kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.Vai.- _____ . ..
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
■iien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 6-1670
BALUKAS
MOTERŲ LIGOS 

Ave. WA 5-2670

DR. K. G.
AKUŠERIJA IR
6132 S. Kedzie
Valandos pagal susitarimą Jei ne- 
itsiliepia, skambinti MI 3-0001,

At. Paprastai nesudarys sun
kumų. Tie veiksmai, kuriuos 
jūs aprašėte, nesudaro kliūčių 
natūralizacijai, nes Imigracijos 
ir Natūralizacijos tarnyba pri
pažįsta natūraliu dalyku, kad 
vaikai su savo tėvais susiraši- 

nežiūrint
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DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER i. KIRSTUM

(Lietuvis gjaytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 

P. P-, 6:30-8:30 
—4 vai., trečiad.

Ofiso telefonas — BIshop 7-3535
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie ir Archer)
VAL.: kasdien nuo 2 iki » vai. vak. 

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headachee, Arthritis, Rheumatlsin.
Spine & Nerve, Ailments

1428 Broad-.vay, Gary, Indiana
Valandos — pirmadieniais 3 iki f
P. M. Kitu laiku paeal susitarimą.
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIshop 7-5833
—1 — ' ■

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REpublie 7-2290.

Vai..- F’ 2, 
penktad. nuo 1—4 
vai. vak. Šeštad. 1 
uždaryta.Ofisas: 3148 West 63rd Street 

Tel.: PRospeet 8-1717
Rezid.: 3241 VVest 66th Place 

Tel.: REpublie 7-7868
Dr. S. B IEŽIS
CHIRURGAS

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

IiI 
i

I

į U ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St.. Cicero

Kaądien 1—3 vai. ir 6—8 iaj. vak 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

keičia stiklus ir renius 
4455 S. California Ave. VA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.Važinėjimas dviračiu. Vaikų 

tėvai ar globėjai neturi leisti 
vaikams prasižengti dviračiais 
važinėjant judėjimo nuostatam. 
Važiuoją dviračiais privalo lai
kytis trafiko įstatymų: a) ne
važiuoti greičiau, negu protin
gas greitis, b) nevažinėti šali
gatviais.

! SOCIALINIS DRAUDIMAS 
EUROPOJE

Irakas. Čia apdrausti dirban 
tieji firmose, kuriose dirba 30 
ar daugiau darbininkų, žemės į 

sija turėtų būti sumažinta maž- ūkyje dirbantieji ir laikinieji 
daug vienu ketvirčiu. Kokio dy
džio toji pensija būtų, negaliu pa
sakyti, nes nebežinau, kiek jūs 
uždirbdavote kasmet nuo 1951 iki 
1957 m. Be tų metinių uždarbių 
duomenų pensijos apskaičiuoti ne
galima.

3. Jeigu neduosite pareiškimo 
nedarbingumo pensijai gauti, tai 
senatvės pensijai gauti dabar nie
ko nebereikia daryti. Beliktų 
laukti tik iki tol, kol sukaks bent 
62 m. amžiaus.

atrodo, lengvinan- 
pensijai gauti bū-

laikotarpy nuo pilietybei gauti 
iki jos gavimo dienos esate pa
darę kitus ryšius, kurie jus 
suriša su gimtu kraštu, tas ga
li būti priežastimi jūs stropiau 
tyrinėti prieš atliekant galuti
ną apklausimą. Ir jūsų piliety
bės gavimas gali būti atidėtas. 
Geriausia būtų, kad jūs pasitar

darbininkai neįskaityti į apdrau
-• i

stųjų kategoriją.
Dirbantieji pensijon gali iš

eiti vyrai nuo 60 metų amžiaus, 
gi moterys nuo 55 metų am
žiaus.

Išmokamos pensijos sumos

I

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Ave. 
Vai. kas 'ien nuo 6—8 vai vak.

2—4 vai.
Trečiad. lr Kitu laiku pagal sutarti. 

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. VVAlbrook 5-3048

nešt.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 
vak. pirm., antr., ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus
vak. vai. 

vai.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PK 9-6730
Dr.W.Ross Dr. L Seibutis

Inkstų, pūslės ir šlapumo 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. VVestern Ave., tel.
6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 

III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
gau Ave., Suite 808. tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

425 No. Liberty Street,
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą

rei. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weat 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, t-eč., š.eėt. pagal sutartį, 
sekm. uždary ta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IP. CHIRURGAI 
2751 West 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
✓ai.. penkt. 10 v. r. iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo ii vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad 11 

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

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8IT A RIMĄ 

rel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-473S

DR. A. MACIUKAS

I

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso teL REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehilI 6-0*17
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p m. 

Penkt. tik 1—8 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-289* 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3099

DR. P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ave. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

i

■ 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^
■ už apdraudą nuo ugnies ir auto-g
■ mobilio pasi FRANK Z A P O L I S f
H 3208% VVest 95th Street " 
įį Chicago 42, Illinois
®Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.1

Prezidentas Kennedy 
prašo kongresą įkur
ti naują kabineto 
)>ostą — miestu rei
kalu departamentą. 
JAV 1790 m. 4.5 
žmonės gyveno 1 
kv. mylioj, dabar— 
51. Aliaskoj rečiau
siai gyvena — 2% 
žmonės 1 kv. mylio
je. gi Rliodc Island - 
<le tirščiausiai gyve
na — 812 asmenų 1 
kv. mylioj. (Centrai 
Press)

Diagramoje atvaiz
duota provincijos ir 
miesto JAV gyven
toju proporciia — 
1800 — 2000 m.

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

OR, J. G. BYLA • BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligoti

2737 WEST 71st STREET 
Vuandoa tik gusitarua
Tel GRovehilI 6-3409

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie Ave. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

LIGOS
5-2670. 

Jei ne-
*-0001.

Į

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 7lst Street 
(71-os lr Campbell Ave. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 tr 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p.
‘i'^AJ'ta d tantalą

i

CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 
intrad. ir penktad. 6-8 v. ▼.

p p

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
„J2Z£.YTOJAS IR CHIRURGAS BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 

TeT PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki s 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet fa- kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ
HE 4-1562
9 vai. popiet kandie-

5430 Sv.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki 
ną. išskyrus trečiadieni.

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad- nuo 9 iki 12:30 p. p.

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

Current Dividend up to 4%%

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkp ligos 
2737 West 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. 
Šeštad. nuo 13:80 Lki 2:80 vai. _ _
Trečiad. lr kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.ieonlns nriime nnvnl •nnltMrlm*

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos 
j 10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. offiso; PUllman 5-6764 
Namą: BEverly 8-394*

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

vak., 
P. -P

Tel. ofisu RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospeet 8-9061
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOKIA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63 Street

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:20 iki 
4:20: antr. ir penkt. nuo 6 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 
”>«rttarua.

Į
GYDYTOJA IR CHIRURGE c„ ---------- —

Į Vai. Pirm.
P’I

Ofisas 2659 W. 59th St 
ketv. 2-4 p. p. ir 6-8 

p., šešt. 10-12 vai.
Ofisas 3259 S. Halsted St

Į Vai. Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — Vidaus Ligos

5159 So. Damen Avenue

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71«t Street

Priima ligonis pagal susitarimą? 
Dšl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas- 
dlen, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehilI *-3838
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

SpectalyM: AKUŠERIJA ir MOTEBŲ 
LIGOS 

valandos: nuo 1-4 lr 6-8 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždarys

Tel. PRospeet 6-9406
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 Sonth Kedzie Ave. 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; «-g. 

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

TeL ofiso PR 6-6446. rea. HE 4-815*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 iki 8 v. v 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA *-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

. V*l. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir < 
y Iki 8 nl. Trečiad. ir ML uždaryta

Valandos pagal susitarimą -------------------------------------- j 

Perskaitę "Draugą", duoki

te ii kitiems Dasiskaityti.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefono — 
484-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valando* ryto, kasdien.
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Pavergtoji Lietuva

ATEISTINĖJ PRIESPAUDOJ
Iš okupuotos Lietuvos atei

na žinių, kad tenai šiuo metu 
varoma milžiniška antireligi
nė propaganda. Vilniaus “Tie
soje” spausdinami ateistiniai 
straipsniai su mokslo preten
zijomis.

Vasario 7 d. “Tiesos” re
dakcija prašo skaitytojų ateis
tų, kad siųstų aprašymus, kaip 
jie tapo tokiais, pirma gal 
buvę religingi tikintieji. Toks 
redakcijos prierašas yra tos 
pačios dienos “Tiesoje” po 
straipsniu “Kaip aš nustojau 
tikėjęs — Religija žaloja gy
venimą”.

Straipsnį neva rašęs V. Sto- 
sius, Tytuvėnų rajono dur
pyno darbininkas. Jis sako, 
kad tapęs ateistu dėl to, jog 
Dievas leidęs naikinti žmones 
ir dvasininkai teisino žudikus. 
Todėl šiandien jis tapęs ateis
tu.

Komunistų bedieviškai pro
pagandai reikia tokių straips
nių. Aišku, to straipsnio, koks 
atspaustas vasario 7 d. “Tie
soje”, neparašė durpyno dar
bininkas. Bet vis, va, propa
gandai geriau, kai neva V. 
Stosius, durpyno darbininkas, 
rašo, kad “periodinė spauda 
(ypač rajoninė) turėtų skirti 
daugiau dėmesio mokslinio 
ateizmo klausimams”. Redak
cijos prierašas vasario 10 d. 
“Tiesoje” gana aiškiai sako, 
kas tokius straipsnius fabri
kuoja: “Redakcija ir toliau 
kreipiasi į rajoninių laikraš
čių redakcijas, ateistų namų 
tarybas, ateistų brigadų, ateis
tų būrelių narius, prašydama 
padėti buvusiems tikintiesiems 
parengti savo pasisakymus 
spaudoje”.

Vasario 8 d. “Tiesoje” pa
talpintas graudžiai žiaurus 
straipsnis: “Dangui nukelti į 
žemę”. Jame duodamas Sta
sio Markonio pareiškimas. Sta
sys Markonis, buvęs kunigas, 
dabar vadinamas kovingu 
ateistu. Jis paskirtas naujo
jo ateistinio muziejaus direk
torium. Tas muziejus ruošia
mas' Vilniuje buvusioje Šv. 
Kazimiero bažnyčioje.

Iš -S. Markonio pranešimo 
ryškėja, kaip plačiai turės 
veikti Lietuvoje ateizmo ban
ga. Jis sako, kad bus ruošia
mos kilnojamos parodos, or
ganizuojami ateistų namai, 
kambariai, bus skaitomos pa
skaitos, bus steigiamos ateis
tinės literatūros bibliotekos. 
Prie muziejaus numatyta’ or
ganizuoti aktyviųjų ateistų 
tarybą. S. Markonis baigė 
pranešimą, sakydamas: “Ta
rybų/Lietuvoje atsiras rimtas 
pagelbininkas ateistams, jis

atvers stiprią ugnį antireli
giniame fronte”.

Niekas neabejoja, kad augs 
tikėjimo persekiojimas, o ar
šieji budeliai bus atkritėliai, 
taip, kaip ir tautos didieji 
priešai yra jos išsigimėliai.

*
Vasario 9 d. “Tiesoje” sa

koma, kad “Prieš religiją dar 
nepakankamai kovojama. Tam 
reikėtų daugiau panaudoti ra
diją, televiziją ir spaudą. Dar 
nepakankamai išleidžiama an
tireliginės literatūros”. Taigi 
dar nepakanka bedieviams 
komunistams, kad tiek bažny
čių uždaryta, kad atimta lais
vė atlikti religines praktikas, 
kad kunigai tremiami ir kan
kinami arba kad neduodama 
vaikų mokyti religinių tiesų. 
Visa valstybinė jėga nukreip
ta prieš religiją ir Bažnyčią. 
Prie smurto, kankinimų, trė
mimų išvedama dar ir visa 
melo propaganda, kuriai duo
damos visos galimybės.

Bet kas duos galimybės 
Bažnyčiai atremti visus tuos 
melus? Ji neturi ginkluotų 
jėgų. Ji galinga iš vidaus tie
sos žodžiu: “Kas kaip Die
vas?” Ji šiandieną gali džiaug
tis tik tuo džiaugsmu, kuris 
kyla iš Kristaus palaiminimo: 
“Palaiminti, kai jums piktžo
džiauja ir persekioja jus ir 
meluodami sako visa pikta 
prieš jus dėl manęs” (Mat. 
5,10).

Nei propaganda, nei perse
kiojimai nesunaikins religijos. 
Tertuliono mintim, žmogaus 
siela yra natūraliai krikščio
niška. Betgi tai sielai daro
mos didelės kliūtys. Rusijos 
komunistams šiandieną kelia 
rūpestį, kad jos mokslininkai 
tampa vis daugiau ir daugiau 
religingais. Išprusęs žmogus 
protas greičiau prieina prie 
tiesos šaltinio — Dievo, kaip 
visai nemokytų, kuriuos sun
ku yra išjudinti į tikrąjį tie
sos kelią. Šv. Rašte yra pasa
kyta; “Kvailys tarė savo šir
dyje — nėra Dievo”.

¥
Akivaizdoje tokios būklės, 

apie kurią mes žinome ir dėl 
kurios turime sielotis, kyla 
mums, gyvenantiems laisvėje, 
rimtos pareigos.

Mes negalime tylėti, kai taip 
neigiamos Dievo ir žmogaus 
teisės. Ateis laikas, ir sugrius 
komunizmo kolosas. Tada pa
sirodys visiems, koks šėtoniš
kas buvo bedieviškas komu
nizmas ir koks vergiškas bu
vo jo formuojamas žmogus. 
Bet ir mūsų yra didžioji pa
reiga veikti taip, kad istori
jos raida tieson ir laisvėn bū
tų pagreitinta. V. Rim.

Katalikų pasauly

Šv. Tėvo žodis
Pasibaigė Bažnyčios visuoti

nio susirinkimo paruošiamųjų 
darbų centrinės komisijos tre
čioji sesija, užtrukusi 8 dienas. 
Savo baigiamajame žodyje po
piežius Jonas XXIII pranešė, 
kad netrukus bus paskelbti du 
nauji dokumentai: Pirmuoju bus 
kviečiami viso pasaulio kunigai 
kasdienines brevijoriaus maldas 
drauge su Šv. Tėvu aukoti už 
visuotinio Bažnyčios susirinki
mo pasisekimą. Antruoju doku
mentu bus duodamos direkty
vos dėl lotynų kalbos vartoji
mo kunigų seminarijose, ragi
nant jį praplėsti bei sustiprinti.

Lenkų katalikų aukos
“Lenkų katalikų lyga”, susi

dedanti iš Lenkijos ateivių J-

knygių, liturginių rūbų bei baž
nytinių įrengimų ir didele dali
mi teikiant finansinę pašalpą 
katalikų studentams ir semina
ristams. Be to “Lenkų katalikų 
lyga” stengiasi apimti ir jung
ti visame pasaulyje išsiskirsčiu
sius lenkų emigrantus religinei 
ir kultūrinei veiklai.

Taksi vairuotojai aukojo 
kraujo

Popiežius Jonas XXIII iš sa
vo darbo kambario lango palai
mino apie 15,000 maldininkų bei 
turistų, susirinkusių į šv. Petro 
aikštę. Jų tarpe buvo keletas 
šimtų Romos taksi vairuotojų, 
kurie čia atliko krikščioniškos 
artimo meilės darbą, per italų 
tautinį kraujo transfūzijos cen
trą paaukodami savo kraujo li
goniams.

Pagerbė vienuolę
AV nuo savo įsikūrimo dienos Kanados aviacija pagerbė vie 
1943’Tnetais iki šiol šalpos rei- nuolę, kuri per pastaruosius 9 
kalams surinko 4 ir pusę mili- metus su savo studentais kas- 
jono dolerio aukų, kurios buvo (dien meldėsi už lakūnus. Se- 
panaudotos Lenkijos katalikų, šuo Marija Fleurette yra šv. 
Bažnyčios religinei šalpai, pa-1 Mykolo kolegijos mokytoja To- 
siunčiant į Lenkiją, rūbų, mai- ronte. Pagerbimas įvyko RCAF 
sto, religinės spaudos, malda- j Downsview būstinėje.

Komunistai niekina Nepriklausoma Lietuva
Šiuo puolimu komunistai Lietuvoje nori pateisinti 

savo nesėkmę

Nepriklausomoj Lietuvoj te
buvo trumpos eilės lietuvių ko
munistų. Protu ir išsilavinimu 
prasikišančių asmenų, deja, kaip 
ir nebuvo. Vadinamieji rausvie
ji, kurių dalis nušoko nuo libe
ralinio liepto į komunistų lai
velį, mažiausiai domėjosi socia
liniais klausimais, o ypač ko
munistine teorija. Kai kurių bib 
liotekose tūnojo K. Markso net 
nepaliestas “Kapitalas”, nesu- 
piaustytais lapais. Kai kurie jų 
turėjo valstybingumo, kurį įsi
dėjo į nematomą kišenių raudo
najai armijai į Lietuvą atnešus 
nuogus durtuvus. Jie žinojo, 
kad Lietuva yra Rusijos impe
rializmo auka, bet taip pat su
vokė, jog atėjo geriausia proga 
išplaukti į “plačiuosius vande
nis”.

Vadai iš Maskvos

JURGIS VĖTRA

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 19 R

Lotyniškoji ir angliškoji Amerika

mi 
m. 
vė

1939 
gero-

varką, nors joje gyventojai ne- 
• turi ganėtinai butų ,kuro, apa- 
■ vo ir aprangos. Visi minėti “a- 
kademikai” laikosi taisyklės: 
kur šuo laka ,ten ir loja.

Kompartijos siautimas
Mažiausia reikia stebėtis,

nepriklausomą Lietuvą niekina 
buožės sūnus Antanas Sniečkus 
ar V. Niunka, nes anais metais, 
kai lietuvių tauta kūrė, jie bu
vo Sovietų samdyti agentai

1 kad

Reikia laukti abipusio susipratimo

K. MOCKUS
Ispanai ir portugalai buvo 

veržlūs kolonistai Amerikos 
žemyne. Jų kolonijose daug 
stipriau vyko rasinis maišy- 
masis su vietos indėnais. Ispa- Į 
nų ir portugalų kolonijos išsi

spietė po visą centrinę ir pieti
nę Ameriką. Kolonijos laiko bė
gyje išsikovojo nepriklausomy
bę, tačiau jos nepajėgė sukurti 
minimalios materialinės gero
vės mažam žmogui ir nepajė
gė apjungti tų kolonijų politiš
kai. Užtat šiendien turime dvi
dešimt Lotynų Amerikos vals
tybių, neskaitant užsilikusių

britų 
JAV 
lų.

bei prancūzų kolonijų ir 
valdomų Puerto Rico sa-

Skurdus gyvenimas

Pragyvenimo lygis tuose 
kraštuose yra žemas, ir skirtu
mas tarp turtingo ir neturtingo 
labai didelis. Iš lotyniškųjų 
kraštų — Ispanijos ir Portuga
lijos — kolonistai atsivežė ka
talikų tikėjimą, bet jis čia silp
nokai teišsiplėtė, — trūksta 
kunigų, bažnyčių, vienuolynų. 
Tuo tarpu gyventojų prieaug
lis tuose kraštuose auga spar
čiau, kaip 
Amerikoj, 
togi dirva 
Klausimas 
kai vienoj 
Kuboj —
tinis režimas. Nuo tada ypač 
susidomėta kitų Lotynų Ame
rikos valstybių likimu, imta tą 
klausimą kelti platesniu mastu. 
Pirmaisiais prezidento Eisenho- 
werio metais šis klausimas šiau
rinėj Amerikoj atrodė tiek ne
aktualus, kad net radijo trans
liacijoms į Pietų Ameriką tau
pumo sumetimais buvo maži- 

Kubos įvykiai

sava gamyba pasiekė 
lygį. Lietuvių tautos 
dar toli neprisivijo buvusios 

prieškariniais metais. Pramonės
srityje padaryta pažanga ,bet 
toli nepakankama. Pramonė tar 
nauja pirmiausia Rusijos reika- i 
lams, o ne lietuvių tautai. Mo-'
kyklų pristeigta ,bet švietimo' griauti Lietuvos nepriklausomy 
srityje Lietuva užima Sovietuo- bę. Jiedu ir šiandieną nesigėdi 
se veik paskutinę vietą.

Rusų kompartijos padalinys 
“Tiesoje” dažniausia netiesą 
skelbia, gyventojus mulkina, te 
rorizuoja .nurodo ne tik, ką rei
kia gaminti ,bet kiek ko naudo
ti. Lietuvos istoriją iškraipo. Ir 
vis tik negali palaužti lietuvių j 
tautos, paguldytos Prokrusto lo 
voje: mažesnio ūgio kojas pa
tempiant, o didesnio ūgio gal
vas nukapojant. Rusų kompar
tijos padalinys panūsta niekin
ti nepriklausomą Lietuvą, žy
maus Sovietų imperialisto Via-1 
Česlovo Molotovo žodžiais, tar
tais Vincui Krėvei — 
Ameriką.

Mokslo priedangoje 
Lietuvos niekinti Jonas 

’ Marijonas Gregorauskas, 
Meškauskas ir eilė kitų, kurie 
anksčiau nebuvo komunistai. 
Jie, kaip ir rašytojai, gauna iš 

; kompartijos uždavinius, pvz. 
Dagys, Gregorauskas paneigti 
Lietuvos laimėjimus žemės ū- 
kyje, Meškauskas — pramonė
je. Jų uždavinys viską niekinti 
kas ne komunistų sukurta ir vi- apie nepriklausomą Lietuvą at- j lietuvių tautos istorijoje bus 
suomet girti komunistinę sant- siliepė praėjusio gruodžio mėn. nedorojo lietuvio pavyzdžiu.

Iį

I

Kompartijai ėmė vadovauti 
Sovietų agentai išklausę takti
kos kursą kompartijos mokyk
lose Maskvoje. Ji buvo Mask
vos rankos ir akys. Protą rei
kėjo kai kur surasti. Jo bandė 
ieškoti praradusiuose pusiausvy 
rą. Vieniems rūpėjo “iškilti”, 
kitiems tapti priešingybe — bur 
žųaziniais komunistais, t. y. ge
rai gyventi ir plaukti pasro
viui.

Nėra abejonės, kad jų sąži
nėje įvyko konfliktas. Šį kon
fliktą didino priešingos srovės 
pačioje Maskvoje. Iš šalies atė
ję į kompartiją turėjo prisidė
ti prie lietuvių tautos fizinio 
naikinimo, jos nuskurdinimo ir 
teroro. Jie iš Maskvos vežė Sta
lino “saulę”, išdžiovino Lietu
vos laukus, palaistytus lietu
vių patriotų krauju. Tie patys 
veidmainiai, imtinai komparti
jos vadovybė, šiandieną smer
kia Stalino vienvaldystę. Jie 
vakar vykdė terorą, kuris šian
dieną žodžiais pasmerktas. Ta
čiau tie patys asmenys yra ram 
sčiais naujo komunistinio są
jūdžio, kuris remiasi sutelktine 
patvaldyste, šie dviveidžiai ry
toj gali vėl prisitaikyti naujai 
bangai, pataikauti Maskvai ir 
vykdyti naujus, prieštaraujan
čius parėdymus.

Komunistinis nihilizmas

Lietuvos komunistai ieško bū'- 
dų savo nusikaltimus pateisinti, 
bet patenka į naujus klystke
lius. Jie nugyveno Lietuvos že
mės ūkį, kuris tik 1961 m. dali-

I

mažąją

ateina Į
Dagys, J 

K.

Maskvos “Pravdoje” rašyti ar 
kompartijos suvažiavimuos kal
bėti apie nepriklausomos Lietu
vos atsilikimą. Jie turėtų pasi
mokyti iš savo “vyresniojo bro
lio”, kuris praeityje bando ieš
koti didybės, o ne menkybės. 
Pagaliau, kodėl nepriklausoma 
Lietuva sunkiai kėlėsi? Todėl, 
kad ji buvo po ruso jungu. To
dėl, kad carinis rusas ją engė, 
skurdino ir bandė laikyti tam
soje.

Justo Paleckio kliedėjimai
I Justas Paleckis Rygoje gy- 

f'ivendamas buvo kairysis social- 
- - demokratas, nepriklausomoje 

Lietuvoje liberalas, pasižymėjęs 
ribotu protu, išsišokimais teat
re, vidutiniais žurnalisto suge
bėjimais ir meile skaidriajai. 
Reikia pripažinti Paleckio jaut
rumą, jausmingumą, bet ir jo 
nepastovumą. Jis ne iš tų že
maičių, kurie praeityje prieš 
kryžiuočius kovojo, bet kurie 
parsidavė priešui kelius į savo; mokytojus būti blaiviais, nors 
kraštą nurodyti. Tas pats Jus- dar taip nesenai buvo besaikis 
tas Paleckis, kuris nepagarbiai alkoholikas, dorais, nors pats

i

angliškoj šiaurinėje 
Užtat susidaro pa- 
plėstis komunizmui, 
ypač suaktualėjo, 

iš tų valstybių — 
įsitvirtino komunis-

pradžioje Maskvoje, Aukščiau
sios Tarybos sesijoje, yra lietu
vių tautos išdavikas. Jis, rau
donajai armijai įsibrovus Lietu
von, buvo Dekanozovo įrankis. 
Dekanozovui pareikalavus jis 
pasišovė įvesti rublį greta lito, 
kad rusai kariai galėtų teisėtu 
būdu ir paskubomis Lietuvą a- 
piplėšti. Jis buvo Maskvos tar
pininku, kuris visus įsakus per
teikė “ministrų kabinetui” vyk 
dyti. Jis buvo tragiškas lietu
vių tautos nelemties liudytojas, 
kai abiejose okupacijose tūks- narni kreditai, 
tančiai nekaltų lietuvių buvo suaktualino padėtį. Fidel Cast- 
ištremti į “auksinę” Sibiro tai- r0 su pagieža, bet ne be pa- 
gą mirčiai. Tas pats Paleckis, grindo liepė kitų lotyniškų vals- 
buržuazinis komunistas, įgy-tybių vadams dėkoti jam už 
vendinęs žmonos troškimą pa
tekti į valdžią, nesenai mokė

Skubus civilizacijos tempas Laose. Nuotraukoj matyti Vietiane, Laoso sostinėj modernūs JAV lėk
tuvai, pristatą reikmenis kraštui, kovojančiam su bolševikais, ir jaučiais traukiami vežimai, kurie 
tuos krovinius išveža. —' (UPI)

gautą iš JAV pagalbą, kurios 
ligi tol kaip ir nebuvo.

Pirmoji pagalba buvo duota 
dar prez. Eisenhowerio metais, 
dabar prez. Kennedy yra su
daręs ištisą programą tiems 
kraštams remti. Manyta, kad 
tokia pagalba sustiprins JAV 
įtaką, nes ligi tol tuose kraš
tuose susikrovė gerokai pagie
žos vadinamam jankiui, kuris 
atvykęs ten kūrė įmones, da
rė biznį, tuo pačiu laiku jo 
turtinga valstybė jau leido bi
lijonus dolerių remti kraštams 
kituose kontinentuose, o beveik 
nekreipė dėmesio į savo pieti
nius kaimynus.

Buvusioj konferencijoj Uru- 
guajuj paaiškėjo, kad veikian- 
čioj Amerikos valstybių sąjun
goj dar gerokai trūksta solida- 

, rūmo, ir kad JAV įtaka nėra 
i stipri. Tikėkimės, kad tolimes- 
Įni įvykiai atneš geresnius san
tykius ir visos lotyniškos Ame- 

(Nukelta J 4 pusi.)
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| TITNAGO UGNIS |
= PREMIJUOTAS ROMANAS =
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(Tęsinys)

Gaudižadas dabar bežiūrėdamas atsimena: dar 
vaikas būdamas, jis koja pastūmė iškritusį degantį 
nuodėgulį. Ugnelė tuoj pykdama ėmė kibirkščiuoti 
ir spraginėti. Mama jį tada lupti, kam jis Ugnytę 
spardo. Ugnies įžeidėją arba jo trobą gali net pats 
Perkūnas trenkti...

Židinio Ugnelę mama visad rūpestingai kursto ir 
atsidėjusi prižiūri, kad niekad neužgestų. Tai senolių 
židinio šventoji Gabija — senolių paminklas.

Nuo ugninės atšvaitos šiuo metu mamos ir vei
das jaunesnis, ir veido ąžuolinė spalva šviesesnė. Tru
putį riesta nosis, atrodo, dar mažesnė ir dar smai
lesnė. Nuo žarijų, nuo raudonų pirkšnių mama pa- 
rausvėjus, lyg nuo saulėtekio.

Dabar štai ji užbarsto ant Ugnelės žiupsniuką 
druskos: perprašo ir pavaišina, kad per naktelę gruz
dėtų rami ir soti.

„Micgti ramybėjen, šventa ji Gabija!”
Atsakydama bei dėkodama, Ugnelė linksmai su- 

spragsi.
Mamos rankos — viena oda ant kaulelių: ąžuolo 

gilių rudumo. Jos sužeria ugniavietėje krūvelėn ang- 
, lis ir žarijas.

„Šventąjį Ugnija, šventąjį Gabija, esi rami.”
Gabija — šviesos ir šilimos žydėjimas, palaimos 

ir tyrumo vidurdienis, naktį nugalinčioji aušra. Kiek

vienoje dievonėje gobė ja Gabija: Perkūne — ugnis,] 
Saulėje — ugnis, Mėnulyje — ugnis, Žemynoje — pa- 
galiukais įtrinamą ar iš akmens iškeliama ugnis. Vi-1 
sos dievybės turi tą pačią dievinę gyvybę — ugnį.

Gaudižadas matė Gabiją kasdien židinyje. Nuo 
tada, kai atskirtas nuo virkščios pražiūro iš pintinės 
į dėmę rūke...

Tą žarijų ir anglių krūvelę mama gražiai ap
gaubia apgobia pelenais:

,Jnpūsta linksmai žibi, apgabta ramiai guli!”
Senoje apvalių sienojų troboje sparčiai tirštėja 

prietema. Blėsta net ir aplinkui aukštinį blizgiai įni
kusios lubos: jau tiek įnikusios, kad nuo židinio at
švaitos žvilgėte žvilga...

Prie sienos ant plataus suolo pasitaiso nakvoti 
Gaudižadas, kojomis kampo link. Ant to pat suolo 
ir mama: kojomis į antrąjį kampą, o viršugalviu be
maž siekdama sūnaus viršugalvį.

Prie antrosios sienos apsinakvoja tėvas Tudia- 
minas.

Trečiame pasienyje, beveik jau kampe — kaip 
ir visada būdavo — gūžtoje Žaltys Žaltinėlis. Prie tos 
pat sienos — lentyna su skrobliniais dubenimis, su 
moliniais puodais ir ąsočiais, su liepiniais šaukštais.

Ar ten Vilnioje šitų kraugerių blusų taip pat 
yra? — paklausia Uvainė.

Yra jų ir ten, mama.
Kur jų nėra, — pastebi Tudiaminas. — Žinai, 

gal tik ne tokia daugybė.
Ar vis alkanų musių tokios bangos ir ten?
Jų netrūksta ir ten.
Visur jų, biaurybių, pilna, — papildo tėvas. — 

Ir visur vis alkanos. Tokia jau nelaiminga veislė.
Veislė! Sakysi lygūs jų gyliai? Ar gal lygus pik

tumas?
O ar visos kareivoniškės lygios? Tų pačių vie

noks piktumas prieš lietų, kitoks vakare, dar kitoks 
į rudenį. Į

A, susišnekėsi su tavim. Tokių įkyrių, kaip pas 
mus, niekur nėra nei musių, nei blusų. Nebūtų gi pa- 
siurbusios tavo kraujo.

Ai kaip, šūkauk, kol varnas prisišauksi, — iš 
balso girdėti, kad Tudiamino juokas tirta ten pa
sienyje.

Ar jos ir tą Mindaugą puola?
Nežinau, mama. Tur būt
Rikį puls tau musės ar blusos? Bijo. Iš tolo bijo. 

Nebent kai jis giliai įmigęs. Nebent tada kuri iš pačių 
įžūliausių prisitaikius įgelia. Žinai, kuo arčiau pilies, 
tuo piktesni ne tik žmonės ir šunės, bet net blusos ir 
musės.

Staiga mama stipriai pereina prie to, kas, tur 
būt, ir ją visą laiką knietė.

Merga ne tik šita viena Lirga. Užtenka jų kiek
vienam. Gal nusitolink, sūneli, nuo jos, jeigu jau 
taip.

Gaudižadas tyli, užkluptas ir taip giliai per
smelktas. Motinos balsas toks pasikeitęs. Ir kam ji 
apie tai kaip tik šį vakarą.

A? — ji paklausia, nesulaukdama atsakymo.
Nežinau, mama, — atitokęs pagaliau tyliai at

sako. — Nežinau...
Ko dar tu, vaikeli, nežinai?
Tikrai, šio motinos balso jis niekad dar nebuvo 

girdėjęs. Kad bent būtų rytoj, ne dabar apie tai.
Nežinau, ar galėsiu, — beveik tik šnabždėte su

šnabžda.
Tai tau dabar! Bene užmiršai, kad esi tik javo 

augintojo vaikas?
Tai kas, mama.
Ogi tas, sūneli, kad ji gali virsti tau neužgydo

mu sopuliu. Gal paskui tau prikaišiotų ir prikaišiotų. 
Galėjau už tokio ir tokio ten išeiti, ana už kokio. 
Gal paskui šitaip vis karkintų ir tavo širdį ėstų.

Gaudižadui tie žodžiai nuskamba tartum šerme
nyse.

(Bus daugiau).
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(Atkelta iš 3 psl.) 
rikos atkutimą ekonominiu, po
litiniu ir dvasiniu požiūriu. 
Turės ateiti laikas, kai visos 
tos valstybės pietinėj ir centri
nėj Amerikoj apsijungs stip
resniais politiniais ryšiais. Var
todamos beveik tą pačią ispa
nų kalbą (Brazilijoj gimininga 
portugalų) ir turėdamos pana-

su 18,085,000. Kanada yra vie
nintelė Amerikos valstybė, ku
ri tebėra susirišusi su D. Bri
tanija ir nesutinka jungtis į 
Amerikos valstybių sąjungą. 
Visokių įtampų metu ji pasi
naudoja. Ir dabar, kai JAV 
neturi santykių su Kuba, Ka
nada atlieka tarpininko vaid
menį ir pristato iš Kubos rei-

šų ūkinį bei politinį gyvenimą, kalingas prekes, na, žinoma, 
tos valstybės nesunkiai galėtų 
sukurti panašią uniją, kaip jų 
šiaurės kaimynai. Gyventojų 
skaičiaus atžvilgiu pietiniai lo
tyniški kraštai jau pralenkia 
šiaurinius angliškai kalbančius.

Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 
I biznio namui statyti. $6.000.

8 kamb. mūro rezidencija. Mo- 
į dern. didelis namas. 50 p. sklypas. 
’ Garažas. Prie parko. $26,900.

Namam reikmenys — hardwarc. 
biznis. apyvarta apie

metams. Kaina grynais

8

Kubai daug ką parduoda.

Tolimesnių santykių 
perspektyva

ir

Reikia laukti, kad pirmoj
lėj didžiosios Lotynų Ameri
kos valstybės, kaip Brazilija, 
Meksika, Argentina imsis di- 

_ Į dėsnių socialinių reformų, ku
tų kraštų arba iš Jungt. Tau- l rios padės pakelti jų pragyve- 
tų, Lotynų Amerikos kraštai 
turi tokius gyventojų skaičius: 
Argentina 20,956,000, Bolivija 
3,462,000, Brazilija 68,000,000, 
Kolumbija 14,132,000, Costa 
Rica 1,171,000, Kuba 6,743,000, 
Chile 7,627,000, Dominikonų 
resp. 3,014,000, Ecuadoras 4,- 
298,000, EI Salvador 2,612,000, 
Guatemala 3,759,000, Haiti 3,- 
505,000, Hondūras 1,950,000, 
Meksika 34,625,000, Nicaragua 
1,475,000, Panama 1,053,000, 
Paraguajus 1,760,000, Peru 
10,857,000, Uruguajus 2,700,- 
000, Venesuela 6,609,000.

Šiaurinėj daly turime ūkinį 
ir karinį milžiną Jungtines 
Amerikos Valstybes su 179,- 
323,175 gyventojais ir Kanadą

Skaičiai
Pagal 1960 m. statistikos 

duomenis, kurie imti iš pačių

Gardner, Mass
Miršta lietuviai

ei-

Bargenas. 2-jų butų namas.
3 kamb. Gera vieta. $14.600.

3-jų butų niūras ant kampo, 
ro garažas. Gazu atskiri šildymai.

1 $28.600.
i 1 % aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga-
‘ zu šildymas. $24.800.
J Biznis ir J-jų butu mūras. Apie
i $2.500 nuomos Tik $11.900.

Nauja $100.000 likerių .
i Taverna ir liuksus butas. Mūro
Į mas su nuostoliu parduoda 
■ $56.800.

Visai geras mūras. 5 butai ir
|nis. Vertas mokėti $14,900.

Pajamos Bridgeporte. 4 butų po
4 kamb. mūras. $14.500.

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $3.000 įmokėti.

Savininkas palieka 7 kambarių. 10 
metų rezidenciją. Garažai ir • - • 
$20,500.

Naujas mūras. 5% kamb. 
statyba. 1% vonios. *$16,800.

8 butų mūras. Alumin. 
Virš $8,000 nuomos. $66,900.

Algos metinis priedas apie 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21,000.

i 3-jų butų medinis. Platus sklypas 
ir gar. Nereikės derėtis, už $15,900.

Mū.

' pastovus
$50,000

I $32.000.
Rūbų valykla — Cleaner ir gražus 

butas puikiam name Brighton Par
ke. Pelno virš $4,000 metams. Kai
na $14.900.

2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb.
Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas.
Platus lotas. Prie pat parko. $29.700.

2-jų aukštų mūr. rezidencija. Pui
ki S metų statyba. Garažas. Prie

i parko. $17,900.
6 kamb. 5 metų mūras, garažas, į

■ vakarus nuo parko, tuoj apleis.
I $20.700.

Už įmokėtus $2,000 ir $85 j mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio 
kaina $13,000.

6 butų mūras ir $7.200 
atiduoda žemiau savikainos. 
$15,000.

Prie mūsų įstaigos 2-jų 
metų, dailus mūras. 2 po 
$38.500.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38.000.

PILDOME INCOME TAX

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

prekyba.
na- 

už

biz-

nuomos
Įmokėti

butų, 8
5 kamb.

priedai.

Tvirta
langai.

$5,000

Medinis. 2 butai — 5 Ir 4 kamb. 
. Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
| Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
' vietoj. Brighton Parke. $21.000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild.
I Cementiniai pamatai. Naujai atre- 
: montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 

! $17.900.
13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000

1 metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

Turime daug ir įvairių namų vi
jose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

I

I

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. $19,500.

3 apt. 5, 4, ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai. $36.000.

2
va.

apt. 6 ir 5 kamb. Šildymas aly- 
$21,500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

$35,900 už 9 metų mūrinis, 2x4%, 
arti mūsų įstaigos.

33.800 mūrinis po 3 mieg., butas 
ir $200 nuomos į mėn., 69 ir Tal- 
man.

$7.900 už 4 kamb. medinį Gage 
lotas 25x125.

$37.800 mūrinis 2x5 su 3 mieg.. 
metų. 71 ir California.

$12,500 medinis 2 butai (6 ir
33 p. lotas. Gage p.

$38,500 visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa. 59 ir Mozart

$10,000 įmokėti. 4 m mūrinis, 
virš $400 j mėn. iš 5 nuomų.

$23,900 mūrinis 2 po 4. garažas, 
30 p. lotas. Gage p.

$18.900 medinis 2x4. pilnas rūsys, 
garažas. 43 ir Campbell.

$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton 
2 blokai nuo mokyklos.

3 butai. Aušros

p..

10

5).

2

P-.

$14.500 mūrinis
Vartų parapijoj.

$18.500 mūrinis
bl. nuo mokyklos.

$17.900 mūrinis 6 
tas. garažas, naujas

$10.900 medinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

I $46,000 liuksusinė 
rezidencija, priešais _____

$41.500 naujas mūrinis 2 po 6, J10
p. lotas. ' ‘S”

$19,500 naujas 3 mieg. mūrinis ar
ti mūsų įstaigos, gazo šild.

$30.700 mūrinis 2 po 5 su daug 
priedų, naujas šild.. puiki vieta.

$30,800 mūrinis 1% a., 10 metų,
gerai išlaikytas. M. parke.

$18,500 mūrinis 10 metų, 5 kamb. 
su valgomuoju, arti M. parko.

$15,500 už 3 lotus Gage p.
$6,500 lotas 31 p. M. parke.

2x4 Brighton p., 2 

kamb., 30 p. lo- 
šild.
kamb., rūsys, ga-

3 metų 6 kamb. 
Marąuette parką.

atsk? šild. gazu, pastogė.

PILDOME ĮVAIRIŲ RUSIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2591 West 69th Street. Tel. 436-5151

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36.500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5. gar., did. lotas—$18,900 
Didelis pasirink, geru ir pigių namu.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

$36.600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

po 5 % kamb., 3 mieg, šildymą? 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St. WA 5-5030

I

i nimo lygį ir išlygins socialinius' 
santykius, tuo pačiu pašalin-1 
damos pagrindinę priežastį, su-! 
keliančią komunizmo pavojų. 
Nežiūrint nesusipratimų, reikia 
laukti, kad JAV vis stipriau 
padės tiems kraštams atsigauti. 
Ten netrūksta nei derlingų plo
tų, nei juo labiau žemės turtų, 
bet trūksta organizacinio talen
to kurį reikia išugdyti. Katali
kų pasaulis turėtų rasti kelius 
padėti tiems kraštams atsisto
ti ant kojų religiniu atžvilgiu. 
Visa tai padės garantuoti abiem 
Amerikom šviesesnę ateitį ir 
savaime apdraus nuo tokių pa
vojų, kurie šiandien kyla iš 
Castro ir jo talkininkų propa
gandos.

Alyvc, anglys, kūrenimo sistemų 
Takeitimai ir pataisymai

BLLTEFIRE OIL CO. 
' DR 3-3683 
(24 VAL. TARNYBA)

Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

I VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

i

MO VI NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

M O V I N G
F. KASPARAS

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

iš
TERRA

3237 VV. 63rd St., Chicago 29. BĮ. 
Tel. 434-4660.

Kristalas, porcelanas (china) si
dabras. gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybės, etc.. etc. Kain-oa nu
pigintos. pasirinkimas —— didelis.: f?!

J

L O N I J O S E

tos kovas ir kančias, žinome, 
i kad rusai yra agresyvūs gal- 
■važudžiai, ir žinome kainą, ku-

Nela Grigaliūnaitė Miller mi- ri3 jūs užmokėjote už laisvę“, 
rė sulaukus 65 m. Ji buvo gi- Miami miesto atstovas Henry 
mus Sidabriškių km., Jabalnin- Balaban, sudėjęs Altui auką, 

prabilo lietuviškai “Labą vaka- ' 
rą, mano brangūs lietuviai!” Į- į 
rodęs gerą Lietuvos istorijos 
pažinimą, jis tarė “Susikrovė 
per metų eilę nusikaltimų kalnai 
prieš jūsų tautą, bet istorinis 
teisingumas yra Dievo ranko
se. ir atsiteisimo diena išauš”. 
“Didžiuojamės galį vadintis jū
sų draugais, ir laukiame tos die 
nos. kai Lietuvoje vietoj rau
donų komunistinių vėliavų, vėl 
suplevėsuos jūsų laisvos ir links 
mos trispalvės. Nors jūs ir gru 

Ibiu akcentu angliškai kalbate, 
ir skiriatės kartais nuo mūsų 
papročių ar rūbų, jūs galėtumė-

i te mokyti mus moralinių ver
tybių ir laisvės meilės. Nieko 
nesibijokite, tik pačios baimės, 

į kaip Rooseveltas mokė. Nepa
siduokite nuovargiui ir nevil- 

i čiai. Prisiminkite prez. Kenne- 
. dy žodžius: neklauskite savo i 
j krašto, ką jis jums gali duoti, 
bet klauskite save, ką gi jūs 
duosite savo kraštui, — ir pa- 

j siryžkite kovoti dėl savo kraš
to laisvės ligi laimėjimo, nes 
jis tikrai bus jūsų.”

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

PRIE MARQUETTE PARKO

2 aukštų, namas. 5 ir 4 kamb. 
Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Western Avė. Viskas tik 
$20,900.

Specialus investavimui — 5 butų 
namas. Alyva-karštu vand. šildy
mas. Naujas garažas. Mėnesinių 
pajamų $365. Arti Šv. Kryžiaus 
bažn. Pilna kaina $21,900.

i 5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4^ kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 

i kaina — $45,250.
Grosemė su 2-jų butų mūr. na

mu. Biznis išdirbtas per ilgus me- 
j tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 

’ pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais

$10,500 METINIU PAJAMŲ
3 aukštų mūras — 9 vienetai: 

2x5 ir 6x4 ir krautuvė. Šviesus, sti
prus i rlabai gerai išlaikytas. $61,000.

NAUJAS MŪR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.

LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE
Krautuvė lietuvių kolonijoje, 

biznio gatvės. 4% metų nuomos 
tartis. $9,000.

3 BUTŲ MED. — 
Prie 67-os ir Damen.

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

% BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4% kamb. mūr. 

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

36 pėdų sklypo Marąuette Pk. įreng
tas rūsys. Garažas. Rami vieta. Sa
vininkas perkeltas iš Midway j O’- 
Hare aerodromą.. Parduos už $18,500.

PILDOME income taksas

P. LEONAS
REAL ESTATE

$16,500
Nauja 

alyvos

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE 

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2233

ŠIMKUS

ant 
su-

cen- 
šilu-

Mar-
sistemos.

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

kų par., Biržų apskr. Paliko vy
ras, duktė, dvi seserys — Gruns 
kienė ir Lekarauskienė Lietu
voje — ir du sūnėnus — kun. 
Juozą ir Joną Petrauskus. Kun. 
Jonas, MIC, atlaikė mišias. Pa
laidota vasario 3 d. šv. Jono 
kapinėse.

Vasario 5 d. mirė Jonas Tau- 
teris, sulaukęs 88 m. Šv. Petro 
ir Povilo draugijos narys. Pali
ko dukterėčia Pranė Ivers ir se
suo Čižiūnienė Lietuvoje.

Sukaktis
Pažėrai atšventė 50 metų 

dybinio gyvenimo sukaktį 
sario 5 d.

Išvyko Floridon

ve-
va-

Nakučiai, draugijų darbuoto
jai, jau visa žiema būna saulė
toje Floridoje.

Karnavalas

Vyčių 10 kp. žiemos karna
valas įvyko vasario 10 - 11 d. 
Dolores Chrabascz iš Providen- 
ce buvo išrinkta karnavalo gra 
žuole. Buvo sporto rungtynės ir 
žaidimai. Po lauko pramogų bu 
vo šokiai, bendras dainavimas 
ir vakarienė. Gamiškis

Miami Beach, Fla
Lietuvių diena

Vasario 11 d. įvyko Miami, 
Fla., Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas. Invokaciją skai
dė prel. Albavičius, o pagrindi
nę kalbą — prel. J. Končius.

Klubo pirmininkas Ant. Kad- 
sell trumpoje kalboje prašė lie
tuvius remti Altą.

Minėjimo garbės viešnia City 
Commissioncr Wainworth nuo
širdžiai pasveikino lietuvius, dė 
kodama už išrinkimą, ir pareiš
kė norinti likti lietuvių bičiule. 
“Mes žinome visa apie jūsų tau

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

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

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

6211 South IVestern Avė. krautuvė

I
Į
Į

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

Turime pardavimui įvairiausių 
namų bei biznių visur. Be co labai 
tvarkingai, gerai ir greitai pildome

n

MARQUETTE PARKE
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 

garažas. $21,500.
Pelningas, švarus, 8 butų,'1 2-jų 

aukštų kampinis. $66,500.
6 metų, 3 mieg. medinis. Pilnas 

rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
j kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau- 
i tuvė: tinka bet kokiam bizniui. Ar- 
; ti judraus Western ir 71-os gatvių 
Į kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
I pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Atti Marąuette Parko mokyk- 

Į lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
i dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595
MAROUETTE PARKE

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26.000.

7 3-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19.900.

Palikimas. Brighton Parke du me
diniai namai. Vienas 6 kamb., ant
ras 4 kamb. ir biznis $14,000.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

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

Ofiso ir namų telefonas: I 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ. įį 
Chicago 36, Illinois

ii

A

i

INCOME TAX

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-927*2 
HEATING CONTRACTORS 
įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki 3 metų lšsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

$8,500 pirks gerą 2-jų butų na
mą. 2 po 4 kamb. Gazu apšild. 
Mokesčiai tik $90. 2 auto garažas.

. Arti Kedzie ir 26 tos. Įmokėti 
$1,000. SVOBODA. 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

HELP VVANTED MOTERYS

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas iš lauko. 
‘‘Tuckpointing”. Pilnai apsid raudę. 
Nemokamai apskaičiuojama; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-87 78

Telegramomis minėjimą svei 
kino Floridos gubernatorius, i 
latvių ir estų klubai. Programą 
atliko sol. A. Navickaitė, Mia
mi Lietuvių choras ir St. Pe- 
tersburgo Lietuvių choras, ta 
proga atvykęs į Miami. Aukų 
Altui surinkta apie 600 dolerių.

J. V.

— Bethesda, Md., sveikatos 
institute atidaryta medicinos 
biblioteka, verta 7 mil. dol. Bi
blioteka pradėta prieš 125 m., 
kada armijos gydytojas dr. J. 
Lovvcll išleido 150 dol. pirmųjų 
medicinos knygų pirkimui. Nau 
jasis bibliotekos pastatas turi 
vietos 1,250,000 tomų.

Naujas aukštas dividendą* numatoma
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario Bėn. 1 (L« 1M3 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO iIUOšIMCIUS NUO 1 D- f 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
v. r. iki 8

9 v. r. iki 5
Iu uaaaMnMt PIRMAI), ir KETV.............U V ALANDUS! ANTRAI), ir PENKT. ...

ŠEŠTAD......... 9 v. r. iki 12

s p 
p. 

d. Trečiad uždaryta.

P 
P I

y

t

Reikalinga moteris prižiūrėti vai-: 
kus. Marąuette Pk. apylinkėje.

HE 6-1202' Į

Reikalinga moteris padėti prie 
namų ruošos darbo. Kambarys ir 
maistas. FR 6-1153.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskag instaliuoja vi

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

Į 7304 So. Rockwell Street 
Į Tel. GRovehill 6-7875

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS m PREKY B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949
2301 W. 69th St, Chicago

S H Eurt' Mm AT .
2431 S. Kedzie Avenue 

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

Switchboard Typist
GENERAL OFFICE

Specialus išpardavimas Išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių Sectional svečių 
kambario komplektas tr 2-jų dalių sve
čių kamb. komplektui ir miegamojo 
kamb. koplektul.
Mūsų erdviose patalpose turime didžiau
si pasirinkimą visų modemiškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams reik
menų.

v.

DftMESIO !

i

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR j 
AUKŠTOS RfSIES FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIALI B®.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VT 7-2481

(Incorporated) 
EDVARDAS LLIS, sav.

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS
SIEOLER, MONOOBAM, MOORE 

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A RAUDONIS ir N. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirt 9—9 vai., antr., treč.. ir šeštadieniais nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:30 po pietų.

Good at figures. Near Loop

Telephone TA 9-2500

Perskaitę "Draugą", duoki- 

jj kitiems pasiskaityti.

,, V I KDO“
HEATING SERVICE

Įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos "conversion burners", 
vandens "boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

4444 S. WESTERN AVĖ.. Chi
cago. IU., VI 7-3447 —D. Žu
kauskas.

PROGOS — OPPORTUNlTIEi

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVE. Biznis išdirbtas per dau- 

j gelį metų. 147 W’est 112th Place

Remkit dien. “Draugą”

LsNUOM. VIETA RESTORANUI, 
ant labai judraus kampo. Nepra
leiskite geros progos; atvažiuokite 
pamatyti. Charles Motei. Harlem 
Avenue ir Southwest Highway, 
Worth minois. Tel. GIbson 8-9606.

• STATYBA • PLANAI |

• PASKOLOS V
. Gyvenami namai Biznio, in-* 
|dustrijoB bei ofisų pastatai.,; 
jTaip pat įvairūs pastatų re-A 
tfmontai. *

g L. STAŠAITIS, 
Statybos Kontraktorius 

L
----------------  .4

6043 SO. SAWYER AVENUE 
CHICAGO 29. ILL. A

Namų Tel. PR 8-8378 *

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, IU.

J
V. SIMKUS

Statybos ir Remonto Thtrbal 
2618 WEST 7 Įst STREEI-

I Tel. PR 8-4268 tr TE 9-S&33 H
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TIKRAI TAIP BUVO

Ką Bronius Buračas Draugo 
dienrašty aprašė savo laišku 
apie Macijauskų šeimos trage-

5

Septyni vaikai, palikti vieni, žuvo gaisre. Gaisrininkai dar lieja vandenį ant rūkstančių lūšnelės 
griuvėsių Hopkins Parke, netoli Kankak-ee, III. Gaisre žuvo šeši Mrs. Gwendolyn Mallory, 40 
metų, vaikai ir kaimyno dukrelė. Nelaimė įvyko, Mrs. Mallory besilankant pas kaimynus. (UPI)

I

MUSŲ KOLONIJOSE
Sioux City, Iowa tumo> >’ra šventa pareiga, vie

nu ar kitu būdu, prisidėti prie 
Vasario 16 minėjimas akcijos Jungtinėse Tautose iš- 

_ Šių metų vasario 11 d. Sioux i<eliant Lietuvos klausimą. Dirb

Mielam mokyklos vedėjui
JULIUI ŠIRKAI,

jo brangiai mamytei Lietuvoje mirus, reiškia gilią 
užuojautą

A.L.B. KRISTIJONO DONELAIČIO LITUANISTIKOS 
MOKYKLOS MOKYTOJAI IK TĖVŲ KOMITETAS

|kį nors tik jam vienam žinomą • DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn, 19 
j tikslą tą įvykį užginčyti. Jei “
.tai būtų reikalas smulkiau tą 
i viską aiškinti, tai dabar kartu 
i su maniLU gyvena tuo metu bu 
Įvęs Šiaulėnų valsčiaus viršaitis 
ir buvusi Šiaulių valsčiaus aku
šerė, kuri pirmoji teikė medici
nos pagalbą sužeistiems. Taip

diją Šiaulėnų miestelyje, kai pat netoli manęs gyvena buvęs 
1943 m. liepos mėn. iš 25 į 26 tuo metu Šiaulėnų nuovados vir 
d. komunistai numetė milžiniš- šininkas, kuris su šeima išlikoJ
ką bombą ir kaip išliko gyva ! gyvi ir gretimame name, nors 
Macijauskų dukrytė, tai viskas 
yra 100rr tiesa. Tik Buračas 
pamiršo parašyti, kad tame pat 
bute su Macijauskais gyveno ir 
policininkas Petras Utakis, ku
ris buvo išmestas į turgavietę 
kitoje gatvės pusėje su matra- 
su, kaip gulėjo lovoje. Tik po
licininkas Utakis nebuvo toks 
laimingas kaip Macijauskų dūk 
ryte, nes jis savo kūne turėjo 
93 žaizdas, kaip pasakė Šiaulių
ligoninėje gailestingoji sesutė, dino prokomunistais. Macijaus- 
kada aš Utakį aplankiau. Visos kus gerai pažinau ir žinau, kad 
žaizdos buvo padarytos sulau- ■ 
žyto namo medžių — pašynai. • 
Utakis pasveiko. Kai dienrašty ; 
Naujienos koks tai Mikšys ra- Į 
šo, kad tas viskas netiesa, ką 
Buračas parašė, tai aš manau, 
kad tas sno.us visai nieko ne
žino apie tą jvyKi arba turi kc-

|

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

ir kitų papuošimų
2443 M EST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

tas namas ir buvo bombos su
griautas. Be Macijauskų tame 
name, pirmame aukšte, gyveno 
Ivanauskų šeima. Abu Ivanaus-1 
kai buvo užmušti, o jų duktė 
apie 17 metų amžiaus, kiek pri- 

j simenu, liko gyva tik labai sun- 
1 kiai sužeista. Aš ir ją aplankiau 
Šiaulių ligoninėje, kai lankiau 
Petrą Utakį.

Gal Buračas tiek neteisingai 
parašė, kad Macijauskus pava-

i 
I

ir 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

jie tokie nebuvo.
Boleslavas Semaška

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West 11 Ith Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

MOVING
R. ŠERĖNAS per krausto baldus 

kitus daiktus. Ir iš to?< Miesto

kingiausių veikėjų, tuojaus pa
siuntė prašymus. Diocezijos laik 
raščio redaktorius kun. F. Bra- 
dy, vyskupijos kancleris kun. 
dr. L. Hoffman, Heelan Aukš
tesnės katalikų mokyklos direk 
torius ir kiti įtakingieji Sioux 
City klebonai parašė prašymus.

Jau dalis kongresmanų at
siuntė laiškus, kurie labai šil
tai sutinka padėti Lietuvos ir 
visų kitų pavergtųjų tautų lais
vinimo srityje.
30 egz. Barboros Armonienės ir 
Algirdo Nasvyčio “Palik Ašaras 
Maskvoje” knygos, Iowos vals
tijos senatoriams, kongresme
nams, Sioux City miesto biblio
tekoms ir žymesniem veikėjam 

Minėjime nutarta, tremtinių 
vardu, užsakyti (jau užsakyta 
30 egz. minėtos knygos) ir į- 
teikti aukščiau pažymėtiems as
menims bei įstaigoms.

Susirinkimas baigtas Lietu
vos himnu.

Lietuvai laisvinti aukojo: ku- 
I nigas S. Morkūnas $25; Vet.

^|City lietuvių kolonijos lietuviai kįme) kovokime, budėkime dėl 
gražiai paminėjo Vasario 16. p - ...................................

Sekmadienį, vasario 4 d. vie
tos klebonas kun. S. Morkūnas 
paskelbė bažnyčioje Vasario 16 
minėjimo programą ir kvietė vi
sus lietuvius ir kitataučius, lan
kančius štr Kazimiero bažny
čią, melstis ir priimti šv. Ko
muniją už kenčiančius lietuvius pradėtas~ “Marija, Marija”. 
Lietuvoje ir Sibiro vergų sto
vyklose ir viso laisvojo pasaulio 
lietuvius ir jų bičiulius nenu
ilstamai kovojančius už Lietu
vos ir visų pavergtų tautų lais- kūnas pats parašė visiems Io_ 
vę.

Vasario 4 ir 11 dienomis 
rapijos biuletenio medžiaga 
vo skirta lietuvių kovom 
nepriklausomybės.

Buvo atlaikytos šv. mišios už klausimą Jungtinėse Tautose, 
kenčiančią Lietuvą. Kun. S. Mor jįs krejpėsi ir pas žymesnius _o_ __ ________ T_ ,

^kūnas pasakė šešis pamokslus sioux City miesto veikėjus, pra gyd. A. Nikšas $20, S. Meškaus 
. lietuviškai ir angliškai, labai *-.j------ —x.- — I
D aiškiai nušviesdamas komunis

tų žiaurumus Lietuvoje. Su y- 
patingu dėmesiu klausėsi pa
mokslų amerikiečiai, kuriems 
daug kas naujo paaiškėjo apie 
komunizmo baisiausius nusikal
timus Lietuvoje ir kitose šaly
se. ___

i Kun. S. Morkūnas yra gyvas
liudininkas žiauriausių komu
nistų nusikaltimų Lietuvoje, nes 
pats yra išgyvenęs pirmą rusų 
komunistų okupaciją Lietuvoje 
ir laike penkių mėnesių, kiek
vieną savaitę buvo areštuoja-

I mas ir verčiamas išsižadėti ku- 
I nigystės ir dirbti išdaviko dar- 
L bą’
|B Jo artimiausieji giminės yra 

skaudžiai nukentėję nuo okupan 
tų: vieni jų buvo nukankinti 
Lietuvoje, kiti mirė nuo bado, 
vargo ir kančių Sibire.

Be to, jis kalbėjo apie Lietu
vos vyskupų, kunigų ir tikin- j 
čiųjų sunkią religinę būklę, drau 
dimą vyskupams, kunigams ir 
net tėvams mokyti savo vaikus1 
religijos.

Komunistinė sistema yra 
prieš žmogaus prigimtį ir todėl 
negali ilgai egzistuoti. Komu
nizmo žlugimas yra tikras. Me
las, apgaulė, žudymai ir darbo 
žmonių baisus išnaudojimas ne | 
gali tęstis šimtmečiais. Dalis I 

Gymių rusų mokslininkų prade- I 
da realiau galvoti apie komuniz I 
mą.

Komunistų herojai pačių ko- I 
munistų draugų yra pasmerkti I 
ir net mirusieji išniekinti. Liūd- I 
no galo susilaukė beveik visi I 
Kremliaus tironai, kurie siun- I 
tė Raudonąją armiją Lietuvai I 
okupuoti.

Šiandien kiekvieno laisvojo I 
pasaulio lietuvio yra šventa pa- I 
reiga kelti, ypač amerikiečių I 
tarpe, komunistų nusikaltimus I 
ir ieškoti draugų, kurie anks- I 
čiau ar vėliau būtų pasiruošę I 
paremti Liettlvos laisvinimo by- I 
r 
▼ Kiekvieno lietuvio, be religi- I 
jos, nusistatymo ir partijų skir I

Lietuvos laisvės visi, visada ir 
visur.

Mes žinome, kad Lietuvos 
žmonės siekia laisvės ir nenu
stoja vilties ją atgauti. Mūsų 
pareiga juos paremti.

Trečią valandą po pietų įvy
ko minėjimas parapijos salėje.

Klebonas skaitė paskaitą, te
ma: "Mūsų kova už Lietuvos 
laisvę”.

Prieš Vasario 16 kun. S. Mor

tvos valstybės senatoriams ir 
Pa" kongresmanams po laišką, pra- 
bu* i šydamas paremti senate ir at- 
dėl stovų rūmuose, rezoliuciją, pra 

išant prezidentą iškelti Lietuvos

kas $20; po $15 — A. Kavolie- 
sė, B Z, B. Plaušinaitis; po
— M. Bulotienė, M. Dirsa,

.šydamas pasiųsti laiškus nuo 
savęs senatoriams ir kongres- 
manams Iowos valstybės, pra
šant paremti Lietuvos laisvini- Luneckas ir A. žvirgždinas, M. 
mo reikalus. Generalinis vika- Kuncienė $6; kiti aukojo po ma 
ras prel. J. Smith, vienas įta- žiau. Viso $140.

A. -j- A.
VALERIAN ZATKEVICZ

Gyv. 4G34 So. Itoekv.ell Str.

Mirė vas. 16 d.. 1962 m.. 10:. 
30 vai. vak., sulaukės senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Liu
ku vos parap.. Vaikų kaimo.

Amerikoje išgyveno 6 2 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Petronėle (Milaitė). 2 
dukterys: Valerija ir Agnieška 
Long. žentas Raj. brolio vai
kai: Bruno, jo žmona Marie; 
Joseph: Charlotte. jos vyras
Tom: sesers vaikai: Agnės 

Maier, jos vyras Charles ir 
John Yiitkus. jo žmona Jose-' 
phine ir ju šeimos, ir kiti gi
minės. draugai ir pažįstami.

Priklausė prie Cnity Club.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeiko koplyčioj, 4330 S. Ca
lifornia Ave. Laidotuvės įvyks 
antrad.. vas. 20 d. Iš koplyčios 
s.30 vai. ryto bus atlydėtas į 
švenč. Panelė“ Marijos Nekal
to Prasidėjimo parap. liažnyčią. 
kurioje pyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kopines.

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

Nuliūdę lieka: 
terys ir žentas.

laid. Ilierekt. 
deikfs, Telef. l.A

žmona, dūk

John F. Eu- 
3-0440.

$5 
M.

h

/
Vietinis <

i

I

VICTOR M. GIEDRAITIS
Gyveno 6930 So. Campbell Avenue. Chicago, Illinois.
Mirė vas. 17 d., 1962. 1:55 v. ryto, sulaukęs 46 m. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lottie (šukytė), sūnus 

Victor, tėvas Zigmontas, sesuo Genevieve Puidokas, švogeris 
John ir jų šeima, brolis Anthony, brolienė Aldona ir jų šei
ma, uošvė Cecilija šūkis, 2 švogerkos: Bernice Mastri, jos vy
ras Carmen ir šeima, ir Pauline; švogeris Stanley Šūkis, jo 
žmona Ann ir šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Dr-jai. Buvo amžinas narys T.T. Jėzui
tų ir T.T. Pranciškonų Rėmėjų Dr-jų ir Our Lady of Snows.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Ave. Laidotuvės įvyks trečiad., vasario 21 d. Iš ko
plyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Panelės 
Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje 
maldos už velionies sielą. Po pamaldų 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnus, tėvas ir
Laid. direkt. Mažeika-Evans, Telefonas REpublic 7-8600.

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
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

įvyks gedulingos pa
bus nulydėtas į Šv.

draugus ir pažįsta-

visi kiti gimines.

s

Petkus ,4
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71st SI. Telef. GRovehili 6-2345-6
<410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. A.

JOSEPHINE BUGARIS
Gyveno 5333 South Natchez 

Avenue, Chicago, Illinois.

.Mirė vasario 17 dieno. 1962 
metais, suaukusi 43 mėty am
žiaus.

Gimė Chicago. Ilinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Frank, 'duktė Loretta ir . 
jos vyras Stanisha. sūnus 
Frank. Jr., seserėčia Bernice ir 
jos vyras Anthony Rimkus, 
anūkė Susan Stanisha.

Kūnas" pašarvotas Sobicsk 
Funeral Home, 594S VV. Ar
cher & Corner of Major Ave.

Laidotuvės 
nį. vasario 21 
9:30 vai. ryto 
St. Daniel the 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, duktė, 
sūnus ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. Sobiesk Funer
al Home. Telef. PO 7-8SŪ8.

Įvyks trečiad ie- 
d. Iš koplyčios 
bus atlydėta j 
Prophet parap.

A. -f- A.
MARIJA JAŠMONTIENE

(KILIKEVIČlCTft)
Gyveno 1505 South 49th Court, Cicero 50, Illinois.
Mirė vasario mėn. 17 d.. 1962 m., 8:05 valandą ryto
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškio apskr., Alyto vaisė., 

Patunkiškių kaimo. Amerikoje išgyveno 13 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 sūnūs — Viktoras, Justi

nas, Bronius, marti Adele, Kazys, marti Anele, duktė Izabelė 
Naujelis, žentas Juozas, 9 anūkai, 7 proanūkai, sesuo Magda
lena Kisevičienė, gyv. ~ 
nūs: Kun. Antanas, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas 
50th Avenue, Cicero, 
vasario 20 dieną. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Sv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal 
dos už veliones sielą. Po pamaldi) bus nulydėta j Šv. Ka 
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse- Prašome gėlių nesiųsti.

Nuliūdę lieka: Sūnus, duktė, marčios, žentas ir kt. giminės.
Laid. direkt.: Vasaitis-Butkus, Telef. OLympic 2-1003.

Pennsylvanijoje. O Lietuvoje liko 2 sū- 
ir Albinas, marti Ona, kiti giminės,

Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 So. 
Illinois. Laidotuvės įvyks antradienį,

j

A. -j- A. 
BRONIUS KVEČAS

Gyveno 7217 South Talman Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė vas. 16 d., 1962, 11:45 v. v., sulaukės 64 metų amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 11 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena (Tarvainytė), 

4 dukterys: Elena Butkus, žentas Alfonsas, Konstancija Rožė 
nas, žentas Albertas, Eugenija Taras, žentas Vytautas ir Sta
sė Tekorius, žentas Stasys, gyv. Lietuvoje. 2 sūnūs: Simas, 
marti Jadvyga, ir Albertas, marti Lilė, 10 anūkų, brolis Leo 
nas, sesuo Sofija Nausėdas, švogeris Jurgis ir šeima, gyv. 
Detroit, Michigan. sesers sūnus Antanas Vaitkus, jo žmona 
Stella ir šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Savanorių Draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioj. 6845 So. 

Western Ave. Laidotuvės įvyks antrad., vas. 20 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv- Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, dukterys, sūnūs, žentai, giminės. 
Laid. direktoriai Mažeika-Evans, Telef. REpublic 7-8600.

į EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

• ..

—

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVE

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA <
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 j

i

Avenue, Skokie. 
11:00 valandų

Tauragės apskričio, 
55 metus.

3 dukterys —

iu..
Illinois. 
vakaro, .stilau- 

Ck mergės pa- 

Monica Brazis, 
žentas

"j-
ONA AMBROZAITIENĖ

(MERGAI TĮSĖS PAVARDĖ SHIMKl'S)
Gyveno 7939 North Craivford
Mirė vasario 17 d., 1962

kusi 75 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš 

rupijos. Amerikoje išgyveno
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žentas Walter. Ann Guhl. žentas Herman ir Patricia O’Neil. 
John: 4 anūkai — Tcd Shaf. Geraldine Shafranas, John ir Rod- 
ne.v Brenner: 2 proanūkai: brolio sūnus Anthony Staliukus ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie šventos Cecilijos Draugijos.
Kūnas pašarvotas Gogolinski koplyčioje. 1850 No. VV'ood St. 
laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 21 dienų. Iš koplyčios 9:00 

valandų ryto bus atlydėta į švento Mykolo parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už.-velionės siela. Po pamaldų bus nu
lydėta j švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

laidotuvių direktorius Steponas Lackaivicz. Telefonas — RE- 
public 7-1213.

Mielam musų valdybos nariui A. L. B-nes Kr. 
Donelaičio lituanistikos mokyklos vedėjui

MOKYT. JULIUI ŠIRKAI
ir jo šeimai. Lietuvoje mirus jo brangiai mamytei, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

A. Lietuvių Mokytojų S-gos 
Chicagos Skyriaus Valdyba

l

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE- TeL YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL.

2424 W. 69th STKltET
2814 W. 23rd PLACE

Tel. OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpubUc 7-1213
TeL Virginia 7-6672
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DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 19

X Chicagos ir apylinkės vy
resnės skautės praėjusią savai
tę turėjo dviejų dienų metinį 
sąskrydį Conrad Hilton viešbu
ty. šeštadienį buvo paskirtas 
“Tarptautinei Taikai”. Paskaiti
ninkais buvo pakviesti Chica
goje esą svetimų valstybių at
stovai. Jų buvo net 12. Tarpe 
jų ir Lietuvos generalinis kon
sulas dr. P. Daužvardis. Kon
sului Daužvardžiui teko kalbėti 
ir klausimus atsakinėti dviejo-

valleria Rusticana” ir Franz 
Leharo muzikinę komediją “Gyp 
sy Love” kovo 17 d. 8 vai. 15 
min. vakare Eleventh St. tea
tre statys American Opera Co., 
vadovaujama muzikės Anna 
Dėl Preda. Dainuos amerikie
čiai ir europiečiai solistai. Di
riguos F. Kabalin. Baletas — 
Mary Vandas šokėjų. Bilietai 
$2.50—3.00.

New Yorke 86 šunų parodoj savo šuniuką demonstruoja mergaitė
Perry, 10 m. amžiaus. (UPI)

CHICAGOS ŽINIOS
i X Vytautas Radžius ir Al
girdas Trinkūnas, abu Chicagos 
Lietuvių Operos valdybos na
riai, vasario 13 d. aplankė 
komp. K. V. Banaitį, gyvenan
tį Brooklyne. Vizito metu buvo 
paliesti kompozitoriaus sukur
tosios operos “Jūratė ir Kasty
tis” svarbiausieji klausimai ir 
išsiaiškintos tos operos pasta
tymo galimybės.

X Jonas Shepalis ir Louise 
GeraJts moterystė bus palaimin 
ta vasario 24 d., 11 v. šv. mi
šių metu Švč. P. Marijos Gimi
mo bažnyčioje, Marąuette Par
ke. Vakare giminėms ir drau
gams bus surengta jauki vestu 

I vių puota Gold Coast salėje. 
Louise Geralts (Ludvika Geral- 
tauskienė) yra ilgametė Mar-

■ or-

I

d., 3:30 p. p. La Follette parko 
auditorijoje, 1333 N. Laramie. 
Įėjimas nemokamas. Programoj 
bus Frescobaldi, Mozarto, Saint 
-Saens, Mendelssohno ir von 
Suppe kompozicijos.

BAIGIASI LAIKAS NORIN
TIEMS BALSUOTI

Chicagiškiai piliečiai, kurie 
pernai neužsiregistravo balsuo
ti, gali tai padaryti iki kovo 12 
d. miesto rotušėje (City Hali),

Ponai ir draugai
Linksmas Maskvietis konduk 

ragina vyrus greičiau308 kamb. Vietinėse balsavimo torius 
vietovėse paskutinė registraci- sėstis: 
ja vyks kovo 13 d. Kurie ne- ! — Ponai, greičiau. Pirmyn

uk-

bus užsiregistravę, negalės bal
suoti pirminiuose rinkimuose 
balandžio 10 d.

se serijose, kurios buvo po vie- quette Parko gyventoja ir 
‘ ganizacijų veikėja. Naujai lietu- 

resavosi Lietuva ir jos jauni- vįškai šeimai linkima gražaus
ną valandą. Skautės labai inte-

mu. Joms buvo suteikta daug 
žinių,

Sąskridyje dalyvavo per 500 
skaučių. Apie bendrą tarptau
tinę padėtį jom kalbėjo Carter 
Davidson, senas žurnalistas, te
levizijos žinių komentatorius.

X Dr. P. Kisielius Vasario 16 
d. proga, įvertindamas konkre
čius Lietuvos laisvinimo dar
bus, paaukojo Kuchel rezoliuci
jai remti 100 dol.

X Didelės diskusijos bus ko
vo 24 d., 7:30 v. v. Jaunimo 
Centre tarp Aloyzo Barono, Ri
mo Rudžio ir visų susirinkusių
jų. A. Baronas pateiks pažiūras 
apie tautiškumą iš romantiškos 
pusės, o R. Rudys — racionali- 
nės. Klausytojai taip pat pa
reikš savo nusistatymą.

X Prof. St. Dirmantas, H. 
Šimaitienė, V. Urbonienė, Piete 
rienė, B. Razminienė, EI. Juk
nevičienė, J. Lieponienė, A. Einie 
nė, L. Čepenytė, P. Kaufmanas, 
J. Augius pasivaduodami dežu- 
ruoja Chicago Savings & Loan 
Association Meno galerijoj, 6245 
So. Westem Avė., kur vyksta 
Pauliaus Augiaus grafikos dar
bų paroda.

X Kun. Laurynas Kemėšis, < 
prof. kan. Fabijono Kemėšio 
giminaitis, iš Perth, Australi-1 
jos, vakar atvyko į Kanadą ap
lankyti savo brolį kun. Liongi- i 
ną Kemešį, besidarbuojantį Ma- Rimkūnienei, 
nitowadge, Ont. Keletui dienų j 
yra atvykęs į Chicagą, o iš čia : 
vėl išvyks pas brolį. Chicagoje kajtės 
laikinai sustojęs pas tėvus jė- nistracijoįr

gyvenimo.
X Aleksandra Vaznonienė. 

vyresnės kartos atstovė, pirmo
ji įteikė auką “Giedros” pas- 
kelbtajai knygos premijai pa
remti. Ji taip pat įsigijo geroką 
pluoštą loterijos bilietų dail. J. 
Pautieniaus paveikslui laimėti.

X Inž. Jonas Mikalauskas, iš 
Bostono, vėl paaukojo Lietuvių 
Profesorių draugijai 100 dol. 
Jis jau prieš tai suvažiavime 
buvo pripažintas L. P. D. A. 
pirmuoju nariu rėmėju. Artė
jant Vasario 16 d. abu, ligų iš
tikti, akto signatarai, profeso
riai M. Biržiška ir S. Kairys be 
įprasto žodinio pasveikinimo ga 
vo ir kuklias dovanas. Prof. S. 
Kairiui Remti komiteto ižd. S. 
Dirmantas, prašo grąžinti 
miteto išsiuntinėtus aukų 
pus.

X Mažiausių dvynukų, 
kie yra gimę Chicagoje, gyvybę

ko-
la-

ko-

Chicagoj ir apylinkėse
MOTERŲ S-GOS VEIKLOJE, i

Moterų sąjungos 75 kp. sau
sio susirinkimas įvyko Ursulos 
Panavienės namuose. Ann Do- 
lik ir Panavienė mandagiai pri
ėmė ir gardžiai pavaišino.

Valdybon išrinkta: dvas. va
das — Fr. Jonas Valutis, pirm.
— Ursula Rastenis, vicepirm.
— Ann Dolik, ižd. — Bertha 
Lauren, prot. rašt. — Pauline 
Kairis, fin. rašt. — Bernice Ne 
dzveckas, tvarkdarės — Mary 
Ann Mineiko ir Sophie Urbik, iž 
do globėjos — Sandy Trainau- 
skas ir Mary Logan, korespon
dentė — Donna Žilis.

pasiųsti Indėnų misijom 
Dakotą. Pasimelsta už 
Ignaco Panavo sielą. .

Po susirinkimo visos

i
a.

N.
a.

buvo 
pakviestos prie vaišių stalo ir 
ta proga pagerbėm Mary Lo- 
gan ir jos vyrą Tom jų 25 me
tų vedybinio jubiliejaus. Buvo 
įteikta dovana 25 sidabro dol.

Albina Card ir Siema ir Ma
ry Ann Mineiko ir jos vyras 
Bruno išvažiavo į Floridą pra
leisti atostogų.

Įsirašė nauja narė Louise Dow

Aldona ir Benedict Žilai sau
sio 18 d. susilaukė ketvirto sū
naus Andrew Charles. Motina 
ir sūnus sveiki. Broliukai džiau-•Z X f a* X X Cvvjky XXCXU4^JCX XXWX XX — V* J K TV

išgelbėjo Šv. Kryžiaus ligoninė nes. Nutarta rengti antrus me giasi, kad gavo dar vieną bro- 
ir juos išaugino iki tiek, kad tinius rudens šokius spalio 20 liuką. Seneliai Stanley ir Ursu- 
saugiai galėjo grįžti į tėvų na-1 į. Turėjom pasitarimą apie Chi la Rasteniai džiaugiasi aštun- 
mus. Iš ligoninės jie buvo iš- cagos apskričio 45 m. jubilie- tu vaikaičiu.
leisti vasario 14 d. Jų vardai jų. 
Tomas ir William Vodvarka.
Kai jie gimė, vienas svėrė tik 
1 sv. ir 8 uncijas, kitas — sva
rą ir 12 uncijų. Išleidžiant iš 
ligoninės pirmasis jau buvo- pri 
augęs iki 4 sv. 6 uncijų, o ant
rasis svėrė 4 sv. 12 uncijų.

x Kotrynai Unguraitytei -
Antano dukrai, 

yra svarbus laiškas nuo jos 
draugės Salomėjos Kamaraus- 
-------- Atsiimti Draugo admi-

Kitas susirinkimas įvyks
Nutarta suvežti gerų dėvėtų sario 26 d., Mary Yakstos 

drabužių ir batų ir sutvarkius muose, 11130 S. Troy St.

va- 
na-

KĄ MAČIAU ARGENTINOJE

zuitus. Kun. L. Kemėšis su Au
stralijos lietuviais darbuojasi 
jau 13 metų, ten nuvykęs iš 
Muencheno universiteto. Atgal 
į Australiją mano' sugrįžti ru
denį.

pasistumkite.
— Čia nėra ponų, — pastebė

jo vienas, — visi draugai.
— O ne, — nusijuokė kon

duktorius: — tik ponai važinė
ja autobusais, o draugai auto
mobiliais.

CAVALLERIA RUSTICANA
IR ČIGONŲ MEILĖ

Smagią Mascagni operą “Ca-

KARDINOLAS ĮSAKĖ 
MELSTIS

Chicagos kardinolas Albert 
Meyer įsakė, kad viešos maldos 
būtų kalbamos visose bažnyčio- 
se pagal klebonų nurodymą už 
būsimo Visuotinio Vatikano su 
sirinkimo pasisekimą. Kardino
las taip pat ragino tikinčiuo
sius gavėnios apsimarinimus, 
atgailas ir pasninkus paaukoti 
ta intencija. Pats kardinolas iš
vyko į Romą Visuotinio susirin
kimo paruošiamiesiems dar
bams. Grįš į Chicagą balandžio 
mėn. prieš pat Velykas.

PAMINĖJO SIBIRO 
TREMTINĮ

Chicagoj, šv. Nikalojaus
rainiečių katedroje, vysk. Jaro- 
slav Gabro vakar laikė pamal
das už Sibiran nuo 1945 metų 
ištremtą Ukrainos vysk, metro
politą Josef Slipy. Tikintieji 
kartu pasimeldė už persekioja
mą Bažnyčią Ukrainoje.

MAŽAI LIKS TINKAMŲ 
POLICIJAI

Po visų Chicagos naujų poli
cininkų egzaminų liko 809, ku
rie būtų galėję tikti šioms pa
reigoms. Dabar šių tarpe rasti 
250, kurių norima nusikratyti. 
Pusė šių pamelavo išpildydami 
prašymų lapelius. Rasta, kad 
jie yra turėję bėdos su policija>

( visokiais nusikaltimais išskyrus 
žmogžudystes. Kiti neturi vai
ravimo leidimų, dar kiti per 
jauni ar per seni.

SU PEILIU ATSISAKĖ 
BILIETO

i Chicagos policininkas Edward 
Hoyt už eismo įstatymui prasi
žengimą rašė bilietą John Caus 
ley. Pastarasis iššoko iš savo 
mašinos ir peiliu rėžė policinin
kui į veidą. Parpuolęs žemėn po 
licininkas pašovė savo užpuolė
ją. Abu yra ligoninėse.

NAUJAS CHORAS IEŠKO 
CHORISTŲ

Naujas Chicagos Grant Park 
simfonijos choras dabar organi 
zuojamas ir verbuoja narius. 
Šią vasarą Grant Park koncer
tuose jis rengiasi pastatyti Carl 
Orff “Carmina Buraną”, Cole 
Porter ir Gilbert ir Sullivan 
kompozicijų koncertus. Norin-1 
tieji įsirašyti choran, gali rašy-

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 

■ krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTIIAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicagą 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.*Tel. VI rginia 7-77*7
Savings Insured to $10,000 by F. S. Ll. G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantiją. '

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

šių metu mes jų vadovų buvo
me pristatyti, kaip šiaurės A- 
merikos garbės svečiai.

Su žmona buvau nuvykęs iš 
Chicagos dviejų mėnesių atosto
gų į tolimąją Argentiną. Aplan 
kėm sostinę B. Aires ir Rosa
rio miestą, kur gyvena mūsų gi 
minės ir pažįstami.

1961 m. gruodžio 4 d. greita-

po to ti Grand Park Concerts, 425 E. 
kitoj parapijos salėj buvo pro- Blvd., Chicago 5, UI. 
gramėlė ,kur lietuvis magikas KONCERTAS NEMOKAMAI 
parodė keletą savo meno nu
merių.

Prieš Kalėdas nuvykome už ras duos koncertą vasario 25 
300 kilometrų į Rosario mie
stą aplankyti savo giminių. Kū
čių dieną mes aplankėm liet, 
tėvų marijonų Rasario bažny
čią ir kleboniją. Po lietuviškų 
pamaldų dalyvavome Rosario 
lietuvių veikėjų susirinkime, 
kuriame be kitų dalyvavo vysk. 
Brizgio brolis.

Sausio 14 d. vėl aplankėm 
Avellanedą, kur buvome priim
ti klebono Palubinsko ir kun. 
Saplio.

i Lietuviškų plokštelių vieną

West Side simfonijos orkest- į

Iš arti ir toli i sis Pan-American lėktuvas mus 
nuskraidino per 17 vai. į B. Ai
res aerodromą. Pasitiko žmonos 
giminės su savais automobi
liais.

Pirmą sekmadienį mus gimi
nės nuvežė į Aušros Vartų lie
tuvių bažnyčią Avellanedoje. 
Prieš pamaldas buvome priimti 

1955, Rochester 3, N. Y., arba;kun- Podkos ir kun. Lubicko. 
skambinti telef. HO 7-3327. Bus ~ 
skiriama daug dovanų.

— Prel. F. M. Juras, Šv. Pran 
ciškaus parapijos, Lawrence, 
Mass., klebonas, kalbėjo invo- 
kaciją Massachusetts valstybės 
senate, vasario 16 d. Savo invo- 
kacijoj prelatas pažymėjo, kad 
turi būti atstatyta Lietuvos ir 
kitų tautų nepriklausomybė.

— J. Alseika, Draugo kores
pondentas Vokietijoje, Vasario 
16 d. proga kalbėjo per Free 
Europe radiją apie Lietuvą. Pa
skaita buvo pakartota keletą 
kartų. Taip pat kalbėjo ir apie 
religinį persekiojimą Lietuvoje.

X Liet. Nuosavybių Susivie
nijimo valdyba kviečia narius 
ir svečius atvykti į susirinkimą- 
blynų vakarą, kuris įvyks penk
tadienį, vasario 23 d. 7 vai. 30 { 
min. vak. Vengeliausko salėje, 
4500 So. Talman Avė. Po susi
rinkimo bus vaišės 
nių blynai.

Susirinkime bus svarstoma 
kokių priemonių reikia imtis, 
kad namų savininkams Chica
gos m. savivaldybė nedidintų 
mokesčių. Pranešimus padarys 
mokesčių žinovai. Todėl jūsų 
dalyvavimas yra būtinas. Atsi
veskite ir savo kaimyną, nes 
kuo didesnis bus mūsų Susivie
nijimas ,tuo mes turėsime di
desnį balsą ir mūsų tada klau
sys valdžios ir savivaldybės 
įstaigos.

X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
4259 S. Maplewood, labai tvar
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(Sk.)

užgavę-

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

J. A. VALSTYBĖSE
— Rochester, N. Y., švento 

Vardo draugijos vedamas kėglių 
turnyras pradedamas balandžio 
14 . Jis tęsis ligi gegužės 13 d. 
Norintieji dalyvauti registruo
jasi ligi kovo 17 d., P. O. Box

Tą sekmadienį buvo mergai
čių Birutės d-jos šventė, bažny
čioje visos dalyvavo pasipuo
šusios tautiniais rūbais. Po pa
maldų salėje buvo vaišės. Vai-

albumą padovanojom tėvams 
marijonams Avellanedoje ir da- j 
vėm laikraščiui auką. Apie tė
vų marijonų dvi parapijas Ar-' 
gentinoje susidarėm labai gra
žų įspūdį, tai yra katalikybės 
ir lietuvybės židiniai. Šia proga 
nuoširdžią padėką reiškiame tė 
vams marijonams iš Rosario ir 
Avellanedos, kurie taip malo
niai priėmė ir parodė kiek daug 
per 20 metų nuveikta.

Vincas Kuliešius

55^

join our stainless club

1

va- 
Tai1

PROTESTANTAI 
PAS POPIEŽIŲ

Jau ketvirtas protestantų 
das vyksta pas popiežių.
Škotijos presbiterininkų bendri
jos galva dr. A. Campbell Craig. 
Prieš jį buvo anglikonų arkiv. 
dr. G. Fisher, JAV episkopalų 
— dr. A. Lichtenberger ir bap- Mexico City bulių kautynėse žaidėjui nepavyko, tačiau ir nelabai 

blogai baigėsi, nes iš po jaučio ragų išliko gyvas, gavęs keletą 
nemirtinų sužalojimų. .(UPI)

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St, FR 6-1998 

rv RADIJAI. HT-FI, VĖSINTI’VA 5 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

(Sk.), tistų prezidentas Brooks Hays.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 Iki 
9:30 vai ryto. VakaruSkoa pirmad. 
7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplewood Ava.

Chireųro 20. IU.

TELE V I Z1 J A S 
paprasta* Ir spalvota* nebrangiai tai 
sau. Ui patarnav. vietoje $8.00, už 
dirbtuve* darbą — $10.00 ir dalys 

Plotos paveiksimos lempos.
J. MIGLINAS 

3040 W. 00th 8t n S. PR 0-1O00 I 
MHOMCaHSiaKaMi I

Už santaupas, įneštas mėnesio 
d., nuošimčiai mokami nuo 
to mėnesio 1-mos dienos.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. .. 9 iki 1

AND LOAN ASSOCIATION
8L30 South Halsted Street • Chicago 8 • CIAffsidi

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas
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