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KĄ ASTRONAUTAS JOHN H. GLENN PASAKOJA 
APIE SAVO KELIONĘ

Astronautas galėjo atskirti didesnius objektus. — Nusileidimas žemėn. Kaip kokia moderniųjų laikų pasaką

CAPE CANAVERAL, Fla.— 
Spaudos konferencijoje, kurioje 
dalyvavo 500 žurnalistų, praė
jusį penktadienį Amerikos pir
masis astronautas John Gienn 
papasakojo patirtį savo kelionės 
tris kartus aplink pasaulį. Ke
lionės metu jis turėjęs išgyven
ti keletą tikrai pavojingų ir bau 
ginančių momentų, ypač grįžtant 
žemėn. Jam atrodė, jog karščio 
apsaugos šarvai sudegs, nes ma
tėsi pro šalis lekantys kažkokį 
degantys gabalai. Jei tai tikrai 
būtų atsitikę, tada 3,000 laips
nių karštis būtų sunaikinęs kap
sulę ir astronautą joje. Signa
lai Mercury kapsulėje irgi ro
dė, jog karščio apsaugos šar
vai atsipalaidavo, astronautui 
dar esant orbitoje. Signalai pa
sirodo suklydę. Tie ugniniaai 
objektai, kurie lėkė pro šalį, 
buvo stabdančių raketų ugnies 
dūmai.

Astronautas pulk. J. Gienn 
savo nuostabiosios kelionės įs
pūdžius, atsakinėdamas į žur
nalistų klausimus, šitaip atvaiz
duoja.

l.Svorio neesimas. Erdvėse 
žemės traukos nėra; visi daik
tai (tad ir žmogus) tampa leng
vi kaip pluksna. Astronautas J. 
Gienn pasakojo, kaip jo kapsu
lėje ėmė ' lakioti foto aparatas, 
maisto produktai ir kita, kas 
tik nebuvo pritvirtinta. Protau
ti ir valgyti šioje padėtyje jam 
nebuvo jokių sunkenybių. Jo 
organizmas greitai priprato 
prie tų naujų sąlygų.

2. Valgymas. Jei kas norėtų 
pasiimti į šitokią kelionę mais
to gaminių, astrtonautas J. 
Gienn pataria jį sudėti į tinklą, 
nes kitaip jis skraidytų kapsu
lėje ir būtų nepatogumų jį su
gaudyti. Astronautas J. Gienn 
maitinosi iš tūbose parengto 
maisto.

3. Nepaprastas didelis greitis 
(17,500 mylių per valandą) 
kapsulėje nejaučiamas, pana
šiai kaip greičiausiuose spraus- 
miniuose lėktuvuose; tik iš pra 
lekiančių pro šalį objektų gali
ma susidaryti greičio įspūdį.

4. Reginys. Astronautas jį 
aptaria kaip neišreiškiamai ža
vingą, ypač įspūdingi ir keisti 
saulėleidžiai, kurių astronautas 
pergyveno tris nepilnų penkių 
valandų skridimo aplink žemę 
laikotarpyje. Po saulės nusilei
dimo horizontas buvo dar apš
viestas apie 5 minutes. Saulė
leidžio metu yra regimos vai
vorykštinės šviesų juostos ho
rizonte. Pačioje apačioje esti 
ryškiai balta juosta, aukštėjant 
ji keičiasi į nepaprasto skais
tumo oranžinę spalvą; dar au
kščiau ji keičiasi į mėlyną 
spalvą, kol pavirsta visa juoda. 
Jau visai besileidžiant žemėn, ! 
apie 10,000 pėdų aukštyje, ne-

100 ir 160 mylių aukštumoje) nys, kuris pasirodė šioje astro- 
žvaigždės turėtų būti regimos 
plika akimi tokiame aiškume, 
kaip kad ant žemės esant su 
mažo teleskopo paagalba.

6. Mokslinė patirtis. Astro
nautas J. Gienn prisipažino, jog 
jis negalėjo surinkti visų moks
linių žinių, kokių iš jo kelionės 
apie pasaulį buvo laukta, nes 
jis buvo užimtas kapsulės vai
ravimu, netobulai veikiant au
tomatiniams vairavimo įrengi
mams.

7. Kelionė aplink žemę nebu
vo visiškai begarsė. Kapsulės 
mechanizmo veikimas, deguo
nies (oksigeno) negarsus bur
buliavimas buvo vieninteliai 
garsai, kurie maloniai astro
nautui priminė, kad jo didvy
riškos kelionės „laivas” yra 
tvarkoje.

8. Kaip atrodo mūšy, žemė iš 
100 ar 160 mylių aukštumo? 
Astronautas sako, jog jis galė
jo atskirti didesnius objektus. 
Antai jis matė šiltosios Gulf 
srovės kelią Atlante dėl jos 
skirtingos spalvos; matėsi drė
kinimo kanalai į šiaurės vaka
rus nuo EI Paso Texas valsty
bėje, taip pat matėsi dalis Im
peratoriškojo Slėnio, dalis Sal- 

,ton ežero, EI Centro miestas 
! Kalifornijoje. Daugumoje žemė 
buvo uždengta debesimis — y- 

| patingai Pietų Pacifikas.
—o---

Pats keisčiausias ir mokslui 
nežinomiausias gamtos reiški-

lėkus į žemės atmosferą, ji pra
deda nepaprastai kaisti ir net 
šaldymo įtaisai neapsaugoja 
astronauto nuo temperatūros 
pakilimo viduje kapsulės, nors 
ir apsirengusį specialiais rū
bais. Tada reikia 
loniai prakaituoti.

Klausantis ar 
astronauto Gienn
ku beįtikėti, kad tai nėra kokia 
moderniųjų laikų pasaka, bet 
tikras įrodymas, paliudytas fak 
tas, kurio tikrumu neabejoja 
net didžiausi Amerikos priešai.

nauto erdvių kelionėje, yra ma
žų, ugnies spalvos gabalėlių 
lakiojimas erdvėje saulės tekė
jimo metu. Šį paslaptingąjį 
reiškinį astronautas taip vaiz
duoja :

Pirmo saulėtekio metu jis 
pažvelgė į šviesą erdvėse pro 
langelį užpakalinėje kapsulės 
pusėje ir saulės, kurios krypti
mi skrido, nesimatė. Pa
žvelgęs pro laigelį išvydo lyg 
kokį žvaigždžių taką. Atidžiau 
įsižiūrėjęs, atskyrė esant ne 
žvaigždes, o gelsvai žalius ma- 

< žus objektus, kurie savo didu
mu kiek skyrėsi nuo špilkos 
galvutės ligi mažo colio. Vienas 
nuo kito buvo 6 ligi 10 pėdų 
atstume, pasilieku užpakalyje 
greitai skrendančios kapsulės. 
Jų buvo tūkstančiaai, ištisas 
takas. Iškart J. Gienn manė tai 
esant satelito Echo paleisti mi
lijonai metalinių gabalėlių tarp 
kontinentiniam radijo bangų 
tyrinėjimui ir susirišimui. Bet 
tie gabalėliai buvo didesni, švie 
čiantys lyg švento Jono vaba
lėliai ir apvalios įšvaizdos. Kai 
jie prisiartino prie kapsulės 
lango, jų spalva tada atrody
davo skaisčiai balta. Šis reiški
nys pasikartojo kiekvieno sau
lės užtekėjimo metu, kurių J. 
Gienn išgyveno tris.

—o—
Nemaloniausi išgyvenimai iš Montrealio kardinolas Leger, 

astronauto kelionės buvo nu- kviesdamas Kanados vyriausy- 
sileidimas žemėn. Kapsulei pa- jr gyventojus savo ūkine ge

rove pasidalinti su ūkiškai ne- 
išsivysčiusiom valstybėm .

Pabrėždamas naujoje popie
žiaus Jono XXIII enciklikoje 
Mater et Magistrą iškeltus tau
tų solidarumo principus, kar
dinolas Leger kvietė Kanados 
vyriausybę plačiau painformuo
ti krašto gyventojus apie Afri
kos bei Azijos tautų skurdą ir 
apie galimybes jam pagelbėti.

tikrai neina-

skaitant šią 
kelionę, sun-

Lietuvaitė visos sovieti- 
jos čempione

VILNIUS — Laima Balaišy- 
tė, jauna teniso žaidėja, laimė
jo visos Sovietų Sąjungos sta-1 
lo teniso čempionatą. Finale ji 
nugalėjo estę, gi „didžiojo bro
lio” atstovės, tikriau .didžiosios 
seserys” iškrito anksčiau.

Prašo pagelbėti 
atsitikusiems 

kraštams
MONTREALIS. — Kanados 

gyventojų amžiaus vidurkis yra 
65 metai, kai tuo tarpu Indijos 
gyventojų amžiaus vidurkis sie
kia tik 30 metų. Tai pabrėžė
*"7---- ---- -----------
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Dalis Lituanistikos instituto studentų Chicagoje. Iš kairės j 
dešinę: žurnalistikos kurso lektorius kun. J. Prunskis, studen
tai: Danguolė Šukelytė, Zita Acalinaitė, Gražina Bičiūnaitė, Jū
ratė Juozevičiūte, Dalia Indreikaitė, Konstancija Petrilaitė, Jo
nas Račkauskas, Ramune Juozevičiūte, inž. Algirdas Saulis, Rūta 
Kviklytė. Visi vasario 24 d. buvo atvykę į “Draugą” susipažinti 
su redakcijos ir spaustuvės darbu. Dauguma jų dirba su jaunimo 
organizacijomis ir kai kurie yra laikraštėlių redaktoriai.
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Tshombe prašo JAV senato

pakomisiją atvykti į Kongą
WASHINGTONAS — Katan- 

įap'raitai''ispūdingirSSė ‘S «°s pr‘Zid™ta,S. .±7
pėdų didumo parašiutas.

5. Žvaigždės. Jos atrodo nei 
kiek nedidesnės, kaip kad žvel
giant į jas nuo žemės; tik kiek 
aiškesnės ir nemirksiančios. Šis 
pranešimas kiek nustebins as- 
tronamus, kurie buvo nuomo
nės, jog nuo tokio aukščio (tarp

KALENDORIUS
Vasario 26 d.: šv. Aleksand

ras, Taurė.
Vasario 27 d.: šv. Gabrielis, 

šv. Fortūnatas.

kar pakvietė JAV senato užsie
nio reikalų pakomisiją ištirti 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
politiką Konge. Jis nori, kad 
būtų vietoje pasikalbėta afrikie 
čių respublikos reikalais, o y- 
pač jo turtingos mineralais pro
vincijos klausimais.

Tshombe atsiuntė telegramą 
pakomisijos pirmininkui Albert 
Gore (D., Tenn.) kviesdamas 
ištirti visą Kongo padėtį, o

pač Katangos. Jis pareiškė, jog 
jo Katangos vyriausybė nuošir
džiai remia tokias invcstigaci- 
jas ir pasikalbėjimus vietoje.

20 milijonų vertės nar
kotikų sučiupta 

New Yorke

y-

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsn.; rytoj — tru
putį šalčiau.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 5:36.

Austrijos kancleris 
važiuos j Maskvą

VIENA — Austrijos kancle
ris Alfons Gorbach planuoja 
Jungtines Amerikos Valstybes 
vizituoti birželio mėnesį. Taipgi 
jis planuoja kelionę į Maskvą, 
atlikęs vizitą Washingtone.

Kaina 10 c

Vasario 16 dienos priėmime Lietuvos pasiuntinybėje Wash- 
ingtone. Lietuvos atstovas Rajeckas, ponia Dean Rusk, vasty- 
bės sekretoriaus žmona, ponia O. Kajeckiene ir panelė Rusk.

JAV sostinė šiandien sveikina

e herojų
Pasakys kalbą jungtinėje kongreso sesijoje

B. 
Shepard ir Virgil Grissom, ku- 

i rių suborbitiniai skridimai 
paruošė kelią Gienn erdvės ke
lionei.
Gienn kalbės apie 15 minučių 

atstovų rūmuose senatoriams ir 
kongresmanams, vyirausybės 
nariams, štabų viršininkams 
diplomatiniam korpusui.

WASHINGTONAS — Astro- astronautus, įskaitant Alan 
nautas John H. Gienn šiandien 
atvyko iš Kalifornijos į Wa- 
shingtoną ir pasakys trumpą 
kalbą jungtinėje kongreso se
sijoje apie savo kelionę aplink 
žemę.

Jūrų kareivių (marinų) lt. 
pulkininką pasveikins tūkstan
čiai asmenų, vykstant parade iš 
Baltųjų Rūmų į kapitolių, kur 
jį pagerbs jungtinė kongreso 
sesija.

Washingtone astronauto J. 
Gienn priėmimas bus rodomas 
televizijoje. Mokyklos sostinėje 
ir jos apylinkėse bus uždarytos 
ir valstybinių įstaigų tarnauto
jai nedirbs.

Gienn, jo žmona ir viceprezi
dentas Lyndon B. Johnson va
žiuos automobilyje parado me
tu. Paskui juos važiuos kiti J. 
Gienn šeimos nariai.

Jūrų karių (marinų) daliniai 
ir jų orkestras irgi dalyvaus 
didingoje eisenoje.

Jungtinė kongreso sesija pa
gerbs Gienn ir jo šešis draugus

• *v •Trumpai is visur
—Atty. general Robert Ken

nedy paguodęs Rytų Voiketijos 
gyventojus, kad tokia padėtis 
negalinti ilgai trukti, vakar at
vyko į Hagą pasikaalbėti su 
Olandijos vyriausybės nariais. 
Jis vizitavo karalienę Julijoną. 
Kennedy kalbėjosi su vyriausy
bės nariais vakarų Naujosios 
Gvinėjos reikalais, kurią savi- 
nasi Indonezija.

Robert Kennedy numato Vo
kietijos sujungimą, bet nežinia, 
kada tai įvyks. Jo kalbą trans
liavo Vakarų Vokietijos radi
jas į Rytų Vokietiją.

—Fidel Castro esąs saugo
mas ir sekamas raudonųjų. 
Tremtinių vadai turį žinių, kad

NEW YORKAS — Policija ir 
federaliniai pareigūnai užvakar 
sučiupo uosto darbininką su 90 
svarų gryno heroino, vertės a- 
pie 20 milijonų dolerių. Pasak 
pareigūnų pranešimo, tai esąs 
didžiausias atskiras narkotikų 
grobis bet kada policijos su
gautas šiame krašte.

Sulaikytas su heroiną uosto 
darbininkas Anthony Fuca, 31 
metų, iš Bronx, kuris buvo jau 
kuris laikas sekamas policijos 

i ir federalinių pareigūnų.

JAV atmetė Chruščevo 
siūlymą sukviesti 

viršūnių konferenciją 
WASHINGTONAS — Jung

tinės Amerikos Valstybės ir 
Britanija vėl atmetė Sovietų 
Sąjungos diktatoriaus Chrušče
vo pasiūlymą sukviesti 18 vals
tybių vyriausybių viršūnių kon 
ferenciją nusiginklavimo reika
lais ir ragino pradėti užsienio 
reikalų ministerių pasikalbėji
mus.
Tai Jungtinių Amerikos amba
sadorius Sovietų Sąjungoje Lle- 
wellyn Thompson formaliai ats
kleidė Maskvoje. Vyriausybės 
sluoksniai pareiškė, jog prezi
dento Kennedžio atsakymas yra 
beveik tokio pat turinio kaip 
pirmasis — negali būti viršū
nių konferencijos, neparuošus 
užsienio reikalų ministerių kon
ferencijoje kelio valstybių gal
vų suvažiavimui.

Panašų atsakymą -davė ir 
Britanija.

Komunistų “gėdos 
• 9,siena

ir

NIURNBERGAS, Vokietija. 
— Niurnbergo ir kai kurių ki
tų Vakarų Vokietijos miestų 
centruose yra pastatytos sim
bolinės spygliuotom vielom a- 
pipintos sienos, kurios primena 
komunistinę “gėdos sieną”, ski
riančią Berlyną į dvi dalis.

t

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle pasiuntė daugiau kariuo
menės į Alžiriją, norėdamas

Kubos diktatorius Fidel Castro 
stropiai sekamas komunistų ir 
jie užmuštų jį jei jis bandytų 
pasitraukti iš krašto.

— Popiežius Jonas XXIII per 
apaštališkąją nunciatūrą Švei
carijoje pasiuntė Jungtinių Tau 
tų įstaigom Genevoje 2,000 do
lerių, kaip simbolinę auką rem
ti šios organizacijos globoja
miem pabėgėliam.

Grįžo diktatorius

BELGRADAS, Jugoslavija— 
Diktatorius Tito grįžo šiandien 
iš Egipto ir Sudano vizito.

Buvusio komunistų 
vado duktė stoja 

j misionierių 
vienuolyną

LONDONAS. — Žinomojo
glų rašytojo, buvusio komunis
tinio dienraščio “Daily WorT 
ker” redaktoriaus Douglas Hy- 
de vienturtė duktė Rowena šiom 
dienom įstos į seserų misionie
rių vienuolyną.

Rowena Hyde, kuri dabar y- 
ra 19 metų, buvo tik 6 metų 
amžiaus, kai jos tėvas išstojo ten užkirsti kelią terorui, 
iš komunistų partijos, atsisakė 
komunistinio dienraščio redak
toriaus vietos ir buvo priimtas 
į katalikų Bažnyčią.

Spaudos atstovų paklaustas, 
ką galvoja apie vienturtės vie
nuolišką pašaukimą, Douglas 
Hyde pareiškė: “Mano žmona 
ir aš esame laimingi, esame la
bai patenkinti tokiu dukters pa 
sirinkimu”.

Rowena Hyde iš savo pusės 
pasisakė taip pat esanti laimin
ga ir nekantriai laukianti, kada 
galės išvykti į kurio nors Azi
jos krašto misijas slaugytojos 
ar mokytojos pareigoms.
DVI INDĖNĖS VIENUOLYNE

Dvi Cree giminės indėnės 
mergaitės Kanadoje įstojo į Pil
kųjų Šv. Kryžiaus seselių vie
nuolyną. šio vienuolyno seselės 
darbuojasi tarp indėnų ir eski
mų.

IŠTRAUKĖ IŠ PACIFIKO

Jungtinių Amerikos Valsty
bių laivyno naikintuvas išgel
bėjo buvusį chicagietį iš Pacifi- 
ko vandenyno. Jerome Challi- 
nor, pats tarnavęs laivyne, iš
plaukė vienas 34 pėdų buriniu 
laiveliu pakeliui iš Japonijos į 
Havajų salas, kur laukė jo šei
ma. Laivui sugedus, jis plūdu
riavo keturias dienas, kol buvo 
išgelbėtas.

— Jei žmogus pats ko nors 
pasiekia savo pastangomis, tai 
tas pasiektas dalykas jam yra 
daug malonesnis už dovanai gau 
tą. Dievas tai žinojo, todėl žmo
gui davė laisvą valią, kad jis 
pats savo pastangomis užsipel
nytų amžiną laimę.

Raudonoji Kinija kalba apie 

nepaskelbtą karą"

Donald (Deke) Slayton, sekantis astronautas skristi raketoje ap
link žemę, ramiai klausosi Cape Canaveral, Fla., įvykių raidą- 
Astronauto gydytojas dr. William K. Douglas yra kairėje, ir pir
masis raketoje skridęs astronautas Alan Shepard klausosi deši
nėje. (UPI)

Amerikos politikos linija nepakitusi

TOKIO — Raudonoji Kinija kad nėra naujos politinės lini- 
užvakar paskelbė Jog jos sau
gumas paliestas „nepaskelbto 
karo,” į kurį Pietų Vietname į- 
sivėlusios Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir pareiškė JAV ka
rinę pagalba šiam pietryčių A- 
zijos kraštui nebegalima bus 
toleruoti.

Washingtone valstybės depar 
tamentas dar nekomentuoja
Peipingo pranešimo per radiją, rimtas karo pavojus Pietų Viet 

I Pareigūnai privačiai pareiškė, name taikiu būdu.

jos. Pasak jų pareiškimo, Jung. 
Amerikos Valstybių politika e- 
santi defenzyvinė ir turinti tik
slą apsaugoti Pietų Vietnamą 
prieš komunistų agresiją.

Komunistų Kinijos užsienio 
reikalų ministerijos pranešimas, 
transliuotas šeštadienį iš Pei
pingo radijo stoties, ragina tuo 
jau tartis, kad būtų pašalintas
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DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 26-

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR D A RBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

JŪS KLAUSIATE —
MES ATSAKOME

Pajamų mokesčių reikalais
KL Aš nuo š. m. sausio 1 d. 

gaunu Sočiai security pensiją. 
Aš esu gimęs 1890 m., bet aš 
dirbu. 1961 m. aš uždirbau 

- $1 ,059.70. Ar man reikia pildy
ti pajamų mok. blanką? Aš esu 
našlys. M.

Ats. M. Iš socialinio draudi- 
.. mo gaunama pensija atleidžia- 

ma nuo pajamų mokesčių mo
kėjimo. Kadangi jūs esate 70 
m. amžiaus, tai gaunate dvi
gubą lengvatą — $1,200. Taigi 
jeigu jūs teuždirbote per 1961 
m. tik $1,059.70, tai jums pa
jamų mokesčių nereikėtų mo
kėti, P. Š.

“Draugo” sk. S. V. padarė 
ištrauką jš “Your Federal In
come Tax for Individuals” 1962 
m. leidinio, išvardina sąskaitas, 
iš kurių gautos palūkanos pil
nai apmokestinamos, būtent: 
bankų, bonų, statybos ir pasko
lų, kredito unijų, taupmenų ir 
paskolų ir t.t. Jis klausia, kaip 
suderinti su atsakymu J. B. 
Atsakymą rasite čia spausdina
mame patikslinime.

Kl. Ar testamentas gali būti 
parašytas su duplikatu (nuo
rašu) ?

Ats. Taip, gali būti su nuo
rašu. Kai kada testatorius pada
ro testamentą su nuorašu taip, 
kad jis originalą gali laikyti 
pas save, o duplikatą gali pa
dėti pas kitą asmenį, kad ap- 
sagotų nuo pametimo arba nuo 
apgavimo. Kuomet testamentas 
pateikiamas teismui patvirtinti, 
nuorašas turi būti pristatytas 
į teismą, nes vieno atšaukimas, 
iššaukia taip pat kito atšauki
mą.

Kl. Koks yra bendras (mu- 
tual) testamentas?

Ats. Kuomet du asmenys da
ro atskirus testamentus vienas 
kito naudai, tuomet jie vadi
nami (abipusiškais (bendrais) 
testamentais.

I

1

Vasario 6 dienos priėmime — Lietuvos atstovas Rajeckas, ponia 
Williams ir Mennen Kūliams, valstybės sekretoriaus padėjėjas 
Afrikos reikalams, buvęs Michigano valstybės gubernatorius, O. 
Kajeckienė.

JAV-se apsigyvenimo reikalais

kartu
Ar gali mano žmona būti 

su manim studijų metu?
Aš esu užsienietis, antri 
studijuojąs JAV-bių uni- 

Dabar mano žmona

Patikslinimas
U. s.

Kl. Testatorius savo testa
mente paskyrė Jonui legaciją 
$1,000, bet užmiršo pridėti Jo
no pavardę. Ar tokia legacija 
yra gera?

Ats. Taip. Apleidimas gali 
būti papildytas ten, kur testa
mento turinys nurodo pavardę 
arba dalykas esti per neapsi
žiūrėjimą apleistas. Tokiuose 
atvejuose, kur abi pavardės 
gavėjo arba dovanotojo yra 
apleistos testamente, žodinis 
parodymas, kaip ištikrųjų yra, 
negali būti pristatomas kaip 
trūkumo papildymas blankuo
se. šiuo atveju leidžiama įrody
ti nustatant Jono pavardės tik
rumą.

1962 m. vasario 19 d.
News & World Report No. 8 
apie pajamų mokesčius spau
sdinami šie paaiškinimai: “Rei
kia tai turėti galvoja, kai kal
bama apie taupmenų sąskaitas: 
visos palūkanos (interest), ku
rios buvo jums kredituotos 1961 
m. turi būti įrašytos į jūsų pa
jamas už 1961 m., nors jūs ne
turėtumėte tai atžymėta savo 
knygutėje (passbook) metų 
pabaigoje; taip pat palūkanos savy)3? atskirose valstybėse, kai 
už bonų kuponus yra apmokes
tinamos tais metais, kuriais ku
ponas yra mokėtinas — neatsi
žvelgiant į tai, kuomet jūs siun
čiate realizuoti kuponą”.

Kalbant apie dividendus, tai 
apmokestinamos dividendų pa
jamos suprantamos visi divi
dendai, kurie yra gauti iš vie
tinių korporacijų, išskiriant 50 
dol. asmeniui. Jeigu pildomas 
pajamų mokesčių blankas ben
drai vyro ir žmonos (joint re
tam) ir turi dividendo paja
mų, tai kiekvienas turi teisę 
atsiskaityti ne daugiau, kaip po 
50 dol. Kadangi palūkanų, divi
dendų, kuponų pajamos yra la
bai komplikuotos atžymėti paj. 
mokesčių blankuose, todėl 
patariame tais reikalais 
tarti su pajamų mokesčių 
vais.

į K1. 
metai 
versitete.

i čion atvyko su vizitoriaus vi
za šešiems mėnesiams. Ar yra 
galimybių mano žmonai pasi
likti šiame krašte, kol aš baig
siu studijas? A. š.

Ats. A. š. Taip, yra galimy
bių. Iki šiol studento-tės sutuok 
timo-nė ir jo-jos vaikai tegalė
jo atvykti į JAV-bes tiktai ri
botam vizitoriaus laikui, bet 
dabar jie gali atvykti kaip “stu
dento palydovai” (accompany- 
ing the student”). Jų leidimas 
gali tęstis tol, kol yra studen
tui reikalas. Tačiau tokiu atve
ju yra būtina studentui turėti 
pakankamai lėšų ne tik sau, bet 
ir kartu gyvenančiai šeimai. 
Paprastai sutuoktiniui neduoda 
mas leidimas šiame krašte dirb
ti. Pr. šul.

l

Socialinio draudimo reikalais

Kl. Koks yra konkurencinis 
ir dalinis testamentas?

Ats. Asmuo, kuris valdo nuo-

Kl. Mano motina dabar gaiė- 
lų gauti socialinio draudimo pen 
siją, tačiau neturi gimimo met
rikų. Į Ameriką atvažiavo 1949 
m. Būtume dėkingi, jei galėtu
mėte patarti ką daryti. H. K.

Ats. H. K. Jūsų motina savo 
amžių galėtų įrodyti ir kitais 
dokumentais, k. a. Lietuvos pa-

sėjo 26 dieną prezidentas pasirašė 
naują imigracijos įstatymą, kuris 
aiškiai nusako, kad sykį prašymą 
patenkinus antru kartu prašymas 
neprivalo būti patenkintas, jeigu 
generalinis prokuroras (general 
attorney) nustato, kad sutuoktu
vės turėjo tikslo apeiti imigracijos 
įstatymus. Patariame šiuo reikalu 
kreiptis į socialinio teisingumo 
įstaigą bei į prityrusį advokatą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas. ProtezLstas 

Aparatai-Protezai. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir 1.1

Vai. 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB
2850 VV. 63rd SL, Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084
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• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

$7.00
$6.00

apie nedarbingumo pensiją yra 
truputį klaidingas.

Kiekvienas nedarbingas darbi
ninkas, jei jis jaučia, kad yra vi
siškai nustojęs sveikatos ir dau
giau nebegali dirbti jokio darbo, 
gali Įteikti prašymą 
mo pensijai gauti.

Jūsų minimieji šeši 
kuriuos jūs negavote 
mo pensijos, yra vadinamasis ban
domasis laikotarpis (waiting pe- i 
riod). Pagal socialinio draudimo 
Įstatymą nedarbingumo. pensija 
už bandc.mąjį laikotarpį negalima 
mokėti. Nė vienas nedarbingas 
darbininkas negali gauti socialinio 
draudimo nedarbingumo pensijos 
nuo pat pirmos susirgimo dienos. į 
Nedarbingumo pensija yra moka-, 
ma pradedant tik septintuoju mė-' 
nešiu. Vadinasi, šeši pilni mėnesiai i 
turi praeiti (neiskaičiuojant mė- i 
nėšio, kuriame buvo susirgta, ne- į

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15S2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

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

nedarbingu-. Val. 
; vak. 

_ . v 1 "menesiai, uz 
nedarbingu-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES IR 

'GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9

Telefonas: GRoveheU 6-1595

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 telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

v.
Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 

dlen. uždaryta. Kitu laiku susitarus.
Ofiso telefonas PR 8-3229 

Rez. telef. VVAlbrook 5-5076 I

Rez. HE 6-1670 ,

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS j 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. LU 5-6446

I Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001,-

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.

j

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER L KIRSTU K

(Lietuvis gy aytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ii 
ii. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 

vai., trečiad
Ofisas: 3148 VVest G3rd Street

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.- 3241 West 66th Place 

Tel.: REpublic 7-7868 

D r . S. B IEŽ I S
, CHIRURGAS

bent buvo susirgta pirmąją mene-, valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
šio dieną) nuo to mėnesio, kada uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
darbininkas tapo nedarbingu ir 
tik su septintuoju mėnesiu prade
dama mokėti nedarbingumo pen
sijos.

Kadangi jūs tapote nedarbingu 
gegužės mėnesyje (atrodo vėliau 
negu pirmąją dieną), todėl ir ne
darbingumo pensija jums pradėta 
mokėti tik septintame — gruodžio 
mėnesyje. Už laukimo periodą jo
kių pinigų gauti negalėsite, nes 
tai neleidžia įstatymas.

J. Šoliūnas

nuo 7 iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampa» 47-tos ir Damen 
Vai. kas-’ien nuo 6—8 vai

Šešt. 2—4 vai.
rrečlad. ir Kitu laiku pagal

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

Ave. 
vak.

sutarti.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. OKTHOPEDINĖS 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. REpublic 7-2290.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headachee, Arthrltis, Rheumatlsm.
Spine & Nerve, Ailments

1428 Broadway, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3j,iki < 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą.
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIshop 7-5833

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

keičia stiklus ir rėmus -' 
4455 S. California Avė. VA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. fki. 2. p. p.

Vai.: 
penktad. _ _ 
vai. vak. šeštad. 1 
uždaryta.

-1 ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai 
rak., pirm., antr, ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7158 South Western Avenue 
— ’ ‘ ' „2., ketv. ir penktad.

i 1 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
— 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

vai. ryto — 1 vai. p. Šeštad. 
vai. ryto iki 3 val. p. p.

Ofice tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 5-3785

| Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-8730

Dr. W. Ross Dr. L Sęibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija f:
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
gan Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764.

I Valandos pagal susitarimą 
-------------------------------------------- -

>

Z

♦DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. «3rd St 
Ofiso teL REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehill 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8’ p. m.

Penkt. tik 1—8 p. m.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti-

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

i 
(

Pirmad., antrad., 
nuo
6 v.
11Kaip aš galiu pagelbeti 

savo vyrui grįžti į JAV?
n Ofiso telef. CLlffskie 4-2896

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

kada, padaro atskirus testamen- 
į tus, kuriais paskirsto skirtin
gas nuosavybes. Tokios rūšies 
dokumentas vadinamas konku
renciniu arba daliniu testamen- 
įu pj. su, pilietybes dokumentu (jei

gavo pilietybę), indentifikaci-
Kl. Ar testamentas turi būti jos kortele. Jei norėtumėte gau- 

parašytas nustatyta forma (fra- gimimo metrikus iš Lietuvos, 
seologija) ?

Ats. Įstatymas nereikalauja, 
kad testamentas būtų nustaty
ta forma arba kalba techniškai 
tiksliai arba paskirta. Pakanka, 
kad dokumentas būtų išreiš
kiantis, rodytų testatoriaus in
tenciją, atsižvelgiant jo turto 
paskirstymą po jo mirties. Jei 
šios intencijos nematyti, doku
mentas negali būti laikomas 
testamentu. Testamentas laiško 
forma parašytas, tinkamai įvyk 
dytas, gali būti patvirtintas.

tai atsiųskite su pašto ženklu 
sau adresuotą voką, atsakysime 
asmeniškai. Pr. š.

F

mes 
pasi- 
žino-

Testamento reikalais
Kl. Ar privalo būti testamen

tas išreikštas rašto forma?
Ast. Taip.

Kl. Ar testamentas privalo 
būti anglų kalba parašytas?

Ats. Nebūtinai, testamentas 
gali būti parašytas bet kuria 
kalba. Pr. šul.

KL. — Ar yra koks įstatymas, 
kuris liepia išbūti sergančiu 6 
mėn., prieš paduodant pareiškimą 
nedarbingumo pensijai gauti? Aš 
susirgau geg. mėn. pradžioje. Bu
vau informuotas Sočiai Security 
administracijos, kad turiu laukti 
6 mėn. prieš paduodamas prašy
mą pensijai gauti. Pareiškimą pa
daviau lapkr. mėn. Nedarbingumo 
pensija man paskirta nuo gruo
džio mėn. Man yra neaišku, kodėl 
man pensija nepaskirta nuo susir
gimo pradžios? Ar yra kokia nors 
galimybė gauti pinigus už 
mo periodą? — J. Ch.

ATS. J. Ch. - 
įstatymo, kuris 
sergančiu šešetą mėnesių, nebėra. 
Man atrodo, kad jūsų. supratimas

Klaus. — Mano vyras atvyko į 
šį kraštą kaip jūrininkas. Jis kilęs 
iš tokio krašto, kurio kvota per
pildyta. Trumpu laiku po jo atvy
kimo mes susituokėm, nors aš jo 
prieš tai nepažinojau. Imigracijos 
pareigūnai įžiūrėjo, kad mudviejų 
vedybos nebuvo tikslios ir mano 
vyrui nespėjus legalizuotis, jam 
buvo atmesta nekvotinė viza, ku
rios aš buvau prašiusi. Mano vy
ras buvo deportuotas. Šį įvykį 
aš apgailestauju ir esu nepaten
kinta. Ar yra koks nors būdas jį 
grąžinti ? ,

Ats. — Tamstos atveju padėtis 
yra prasta. Praeitais metais rug-

’VI. ofiso HE 4-5849. rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t-eč., š.ešt. pagal sutarti, 
sekm. uždary ta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. Iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

1

TELEVIZIJAS 
paprastus ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
hriituvės darbą -- $10.00 ir dalys 

Pigios paveikslinSs lempos.
J. MIGLINAS

;.>49 U 89tb St. II a PR 6-1063

HR. J. G. BYLA BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 VVEST 71st STREET 
V’jandos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-3409

lauki

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUS IT IRIMĄ 

rel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p p 
vntrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ilgos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

— Žinoma, 
“lieptų”

tokio 
išbūti

MOVI N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to.’: Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wš 5-8063

LIGOS

5-2670
Jei ne-

MI 8-0001.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. gi $-gl95

V A L A N D O 'S: 
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’/4%

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

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ’

i 6132 S. Kedzie Avė. WA
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambinti

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-686?

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Šeštadieniais 1-4 p. p.
•‘A1» dl «n*<a !•

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.. 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. lr kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.lmnins priims engsi susitarimą

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU LR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S . _
PAGAL

Tel.
Skambint 2 tkl

' :x..i---------- — a.
I----------
DR. JULIA MONSTaVIČIUS

GYDYTOJA-CHIRURGE 
Vidaus ligos

10748 S. Michigan, Chicago 28. DL 
Telef. offteo: PUllman 6-6766 

Namų: BEverly 8-3946
Prl*m. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt
1-4 v. p. p. tr«$č>adlenl — uždaryta.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ 

HE 4-1562
9 vai. popiet kasdie

ną išskyrus trečiadieni.

I

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 West 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:10 iki 
4:10; ant’-, ir penkt nuo 5 iki 8; 
šešt. nuo 1 Iki 4 vai. Kitu laiku tik 

i -malta

Tel. ofiso PO 7-6000, re*. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. lr C 
iki 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — Vidaus Ligos 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos pagal susitarimą

Perskaitę "Draugą", duoki- 

’*» ii kitiems oasiskaityti.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą- 

Dėl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. lr šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69tb Street 
Specialybė: AR U SERIJA ir MOTERŲ 

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

Šeštadieniais nuo 1-4 vai pop*«*. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tei. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6660 

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

*

IA
t

į DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GRIEŽTESNIU KELIU

Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė vis dar susvy
ruoja. Jau laikas būtų pasuk
ti užsienio politiką tiesesniu, 
griežtesniu keliu. Tai sakyda
mi, pirmoje eilėje turime gal
voje santykius su Sovietų Ru
sija. Mūsų vyriausybė tuos 
santykius vis dar tebetvarko 
taip, kad duoda progos So
vietams panaudoti Amerikos 
politikų “minkštumą” komu
nistinei propagandai ir komu
nistinių sąjūdžių stiprinimui 
įvairiuose pasaulio kraštuose.

Diktatorius Chruščevas yra 
pasiūlęs aštuoniolikos svar
besniųjų valstybių nusiginkla
vimo konferenciją. Tokią nu
siginklavimo konferenciją Ni
kita norėtų pradėti vadinamų 
viršūnių konferencija, kurioj, 
žinoma, turėtų dalyvauti ir 
prezidentas Kennedy. Mask
vos pasiūlymas buvo staigme
na Vakarams. Jo tikslas aiš
kus — sulaikyti Jungtines 
Valstybes nuo didžiųjų ir ga
lingųjų atominių pabūklų 
bandymų. Tokius bandymus 
sovietai jau seniai darė. Te
bedaro juos ir dabar. Mat, jei 
būtų sutikta pradėti nusigink
lavimo konferenciją, Ameri
kai negi patogu būtų vykdyti 
savo planą tuo metu, kuomet 
tariamasi apie nusiginklavi
mą.

Prezidentas Kennedy ir Ang 
lijos premjeras Macmillanas, 
tiesa, labai greit susiorienta
vo, Jie aiškiai suprato Chruš
čevo kėslus. Jie pareiškė pri
tarimą tokiai konferencijai, ta
čiau padarė kontrapasiūlymą. 
Pirma tesusirenka užsienio 
reikalų ministeriai ir eksper
tai, teparuošia dirvą, teduoda 
•vilčių, kad šį kartą ir sovie
tai sutiks nusiginkluoti, kad 
ir jie vykdys bendrą susita
rimą ir įsileis tarptautinę ko
misiją, kuri prižiūrės nusigink
lavimo eigą. Gavus tokį užtik
rinimą, ir prezidentas Kenne
dy, ir kiti sutiks atvykti į 
viršūnių konferenciją.

¥

Šis prezidento Kennedy ir 
premjero nusistatymas nėra 
blogas. Tačiau skubinti šauk
ti viršūnių konferenciją nu
siginklavimo ar kitu tarptau
tiniu reikalu būtų didžiausia 
klaida. Tenka galvoti, kad iš 
viso yra klaida eiti į bet ko
kius pasitarimus su sovietais, 
kurie yra sulaužę visus susi
tarimus praeityje. Nėra jokio 
užtikrinimo, kad ir ateityje 
jie nebus sutarčių laužytojai. 
Pagaliau juk nusiginklavimo 
ktonferenclja buvo sušaukta 
Genevoj, jos dalyviai ilgai ir 
kantriai dirbo, bet buvo priei
ta prie to, kad Chruščevo at
stovai net savo pačių pasiū
lymus atmetė, ir konferenci
ja turėjo iširti. Todėl kokia

būtų prasmė ir vėl pradėti tą 
tragikomediją? Jokios. Vis- 
tiek ji baigtųs taip, kaip bai
gėsi visos kitos konferencijos.

Prieš bet kokį pasitarimą 
su Jungtinėmis Valstybėmis 
ir jų sąjungininkais, Krem
lius ne tuščiais žodžiais, bet 
darbais privalo įrodyti, kad 
nori taikos, kad siekia tai
kaus sugyvenimo su laisvuoju 
pasauliu.

Tokių galimybių turima la
bai daug. Kremlius turėtų su
tikti sujungti Rytų ir Vaka
rų Vokietiją į vieną federali- 
nę valstybę ir tuo pašalinti 
karo pavojus. Be to, jis turi 
ištraukti savo karines, admi
nistracines ir kitokias okupa
cines jėgas iš Pabaltijo ir ki
tų užgrobtųjų kraštų. Juk 
sveikas protas sako, kad, jei 
pasaulyje pasiliks pavergta 
bent viena laisvę mylinti tau
ta ar valstybė, taika nebus 
teisinga, o jei ji nebus teisin
ga — nebus ir pastovi.

¥

Po astronauto John Glenn 
žygio erdve aplink žemę, 
Chruščevas prezidentui Ken
nedy tuojau pasiūlė sujungti 
visas jėgas, visas turimas ga
limybe? ir visas mokslininkų 
žinias į krūvą bendram erd
vės labui. Gaila, kad prez. 
Kennedy labai greitai tą pa
siūlymą priėmė. Tiesa, jisai 
statė šiokias tokias sąlygas, 
bet jos yra tokios, su kurio
mis Chruščevas gali sutikti.

Mums ir daug kam atrodo, 
kad šiuo bendru darbu erd
vei tyrinėti labai daug pasi
naudos Kremliaus budeliai. 
Amerikos mokslininkai tene- 
sitiki, kad sovietų mokslinin
kai atskleis jiems visas savo 
mokslines paslaptis. Amerikie
čiai iš savo pusės gali tą pa
daryti, nes jie yra atviri, ge
raširdžiai, nevisada išlaiką ir 
tas paslaptis, kokias būtina 
išlaikyti. Amerikai, kuri šian
dien daug ko pasiekė erdvės 
studijose, kuri turi šaunių ir 
gilių mokslininkų, nereikėtų 
ieškoti talkos ten,, kur jos tik
rai neras, o savo priešui, at
skleidusi savas mokslines pa
slaptis, gali pasitarnauti. Ne
reiktų užmiršti, kad bolševi
kai nėra išsižadėję savojo 
tikslo — palaidoti Ameriką. 
Ir neišsižadės. Todėl, išvežę 
iš Amerikos daugiau moksli
nių, atominių ir kitų paslap
čių, kaip tik panaudotų ko
vai prieš pačią Ameriką. Tų 
mokslinių paslapčių sovietų 
šnipai ir taip jau daug yra iš
vogę ir išvežę iš Amerikos. 
Berods, jau turėtų pakakti.

Taigi, Jungtinių Valstybių 
vyriausybės ranka santykiuo
se su sovietais privalo būti 
žymiai kietesnė ir visa jog lai
kysena griežtesnė.

Katalikų pasauly

Įvairi komisijos sudėtis
Besiruošiant būsimam Vati

kano H-jo visuotino susirinki
mo parengimui, šiomis dieno
mis Vatikane prasidėjo Rytų- 
Orientalinės Bažnyčios klausi
mams nagrinėti komisijos posė 
džiai. Komisijai priklauso 26 
nariai ir 30 patarėjų iš įvairiau 
šių tautų ir kraštų, būtent: Bei 
gijos, Bulgarijos, Baltgudijos, 
Egipto, Etijopijos, Graikijos, 
Indijos, Irako, Italijos, Jugos
lavijos, Ispanijos, Libano, Rusi
jos, Rumunijos, Sirijos, Turki
jos, Ukrainos ir Vokietijos. An
ksčiau įvykusiuose posėdžiuose 
jau išnagrinėta 8 projektų sche 
mos ir dabar uoliai dirbama to 
lesnių teisinės ir teologinės sri
ties klausimų tyrime ir forma
vime.

Tobulumo ryšys
Šv. Tėvas Jonas XXIII Vati

kane priėmė įvairias grupes lan 
kytojų iš Italijos, Vokietijos, J-

Artėjant Visuot. Bažnyčios Susirinkimui
Ypatingas dėmesys krikščionių vienybei

DR. IGN. URBONAS

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 26 3

•<

Kennedžio ūkiniai siekiai

Ūkinė gerovė be infliacijos

XXIII pa- chai, primai, arkivyskupai ir 
Visuotino ordinariniai (kurie valdo vys- 

atidarymo kūpi jas) vyskupai.
Šis visuot

Šv. Tėvas Jonas 
skelbė šaukiamojo 
B-čios susirinkimo 
datą spalio 11 d.
susirinkimas bus 21-sis ir va
dinsis Antruoju Vatikano susi
rinkimu. Spalio 11-ji irgi pa
rinkta nepripuolamai. Ja no
rėta paminėti Efezo Visuot. 
Bažnyčios susirinkimą, nuo ku
rio praėjo penkiolika šimtų

vavo Konstancos 
rinkime Vytauto 
siųsta.

visuot.
Didžiojo

susi-
pa-

LEONARDAS DARGIS *1

Vyskupai 
pagelbininkai tik tuo atveju ga
li dalyvauti, jeigu jie yra pa
kviesti. Be to, turi teisę daly
vauti abatai ir vienuolijų vy
riausieji viršininkai. Teologai 
ir bažn. teisės specialistai gali 
būti pakviesti į susirinkimą, 
kaip patarėjai, bet jie neturi

metų. Spalio 11 yra Švč. Mer- balsavimo teisės. Taip pat šia- 
gelės Marijos Motinystės šven- me visuot. susirinkime yra pa
te. O tiesa, kad Marija yra Die- kviesti ir kitų bažnyčių atsto
vo Motina, buvo priimta Efe- vai, kaip stebėtojai, be balsavi- 
zo visuot. susirinkimo. Efezo mo teisės.i 
susirinkime dalyvavo Vakarų | 
ir Rytų vyskupai su imperato
rium Teodozijum II. Jame bu- j 
vo padaryta Bažnyčiai svarbių 
nutarimų: pasmerktas Nestori- 
jus, draudęs Mariją vadinti 
Dievo Motina, pasmerktos pe- 
lagijonų klaidos ir įsakyta lai
kytis Nikėjos susirinkimo pri
imto tikėjimo išpažinimo. Be 
to, nagrinėta Šv. Dvasios paė
jimas iš Tėvo ir Sūnaus, t. y. 
garsusis istorijoje ginčas — 
Filioąue.

Krikščionių

Visa eilė visuot. B-čios 
sirinkimų praeityje svarstė 
krikščionių vienybės klausimą, 
bet vis be pasekmių. Šis šau
kiamasis visuot. susirinkimas 
gal labiausiai ir pagarsėjo pa- 

• šaulyje šiuo vienybės klausi- 
I mu. Taip šiame susirinkime, 
aišku, bus svarstomas ir šis 
klausimas, bet tuo tarpu daug 
vilčių dėti niekas nedrįsta. Vie
na betgi yra tikra, kad, jeigu

vienybė

su-

kų kainų ir atlyginimų lenkty
nių. Šitokiems jo norams ypač 
priešingos darbininkų sąjun
gos.
savo

Prezidentas betgi laikosi 
nusistatymo.

Ukinis augimas

ne laikas balansuoti 
kai armijos darbi-

Visuot. B-čios susirinkimo 
jurisdikcija ir dalyviai

Visuot. Bažnyčios susirinki
mas, popiežiaus sušauktas ir jo 
patvirtintas, turi aukščiausią 
įstatymo galią visai Bažnyčiai. 
Visuot. susirinkimui pirminin- 
kauja pats popiežius arba jo le
gatas. Paprastai visuot. susi
rinkimas svarsto: tikėjimo, mo
ralės, liturgijos, Bažnyčios dis
ciplinos ir krikščionių vienybės 
reikalus. Popiežius turi teisę 
nustatyti, kas turi būti svars
toma susirinkime. Praktiškai 
šiuos visus svarstysimus daly
kus ilgai svarsto ir paruošia 
tam tikros komisijos, bet popie
žius juos tvirtina.

Visuot. susirinkimai autori
tetą gauna iš popiežiaus, ir su
sirinkimo nutarimai neturi jo
kios galios, iki jie nėra popie
žiaus patvirtinti ir paskelbti. 
Nėra jokos apeliacijos į visuot i 
susirinkimą. Jeigu popiežius, 
kuris šaukia susirinkimą, mir
tų susirinkimo eigos metu, ta
da susirinkimas automatiškai 
uždaromas, suspenduojamas, į 
iki bus naujo popiežiaus vėl ati
darytas.

Kas pagal kanonų teisę gali 
dalyvauti visuot. susirinkime? 
Visi kardinolai (net jeigu jie 
ir nebūtų vyskupai!), patriar-

Į šį artėjantį visuot. susirin-

Šv. Tėvas Jonas XXIII Bažnyčios vadovo soste

Prezidento pranešimas kon
gresui plačiai nušviečia dabar
tinius JAV ūkio reikalavimus 
ir siekius.

Gerovės bus siekiama be in
fliacijos. Dėlto ir naujasis biu
džetas, didžiausias taikos me
tu JAV istorijoje, subalansuo
tas su apie puse bil. doL per
tekliaus. Didžiųjų darbininkų 
sąjungų vadui Meany ši aplin
kybė jau dabar nepatinka. Jis 
sako — 
biudžetus,
ninku neturi darbo. Bet, va, 
Kennedy mano, kad jis ir be 
infliacijos pasieks didžiausios 
gamybos, didžiausio darbininkų 
susamdymo ir didžiausios pir
kimo galios. 1963 m. gali būti 

i pasiektas 600 bil. dol. bendri- 
Į nės gamybos maksimumas, 
vien tik atlyginimų darbinin
kams ir tarnautojams būsią iš
mokėta 320 bil. dol. O bendro- 
viniai pelnai prisivarysią iki 
60 bil. dol. 1961 m. 
gamyba pasiekė 521 

I o 1962 m. laukiama 
i bil. dol. padidėjimo.
jama 1961 m. kainomis. Ken- 

; nedy nenori pirklių ir darbinin-

bendrinė 
bil. dol., 
bent 50 

Skaičiuo- ir įrengimus, 
padėtų atitin-

užtikrinti pre-

šiuo klausimų rezultatų, taisusirinkimas tę-
mėn. Iš lietuvių bent vienybės dvasia ir nuotai- 
susirinkime da- ka bus sustiprinta. Tą aiškiai 
vysk. Vincentas pabrėžė ir visuot. sus-mo Krikš- 
gal bus pirmas čionių vienybės komisijos sek-

kimą yra pakviesta apie 3,000 jame ir nebus pasiekta didelių 
asmenų. Pats 
sis apie 2—3 
šiame visuot.
lyvaus mūsų 
Brizgys. Tai
įvykis istorijoje, kad lietuvis retorius kard. A. Bea, pereitą 
vyskupas dalyvavo visuot. su- savaitę kalbėdamas Heidelber- 
sirinkimo paruošime, dirbdamas go universitete. Klausė gi jo 
vienoje paruošiamoje komisijo- keli tūkstančiai studentų ir pro- 
je. Šiaip, kaip žinome, lietuvių fesorių, — protestantų ir kata- 
delegacija iš 60 asmenų daly- likų. Kardinolas atskleidė, kad

Patenkinti ūkinius reikalavi
mus namie ir įsipareigojimus 
užsieniuose ūkis turįs augti 
4y2% kasmet. Tai pasiekiama, 
nes pirmaisiais pokario metais 
JAV ūkis kaip tik šiuo greičiu 
ir augo. Dauguma ūkinių žino
vų jau yra pasisakę, kad ūkis 
apskritai iki 1962 m. vidurio 
augsiąs, o po to vėl persisver- 
siąs į blogąją pusę. Kennedy 
dabar mano, kad ir antroje me
tų pusėje ūkis toliau augsiąs 
dėl didėjančių asmeninių įplau
kų ir, dirbant taikai ir pažan
gai,' dėl federalinės vyriausy
bės, atskirų valstybių ir savi
valdybių išlaidumo didėjimo.

Reikalus gerintų ir 8% mo
kestinių kreditų toms bendro
vėms, kurios daugiau dėtų pi
nigų į mašinas 
jeigu kongresas 
karnų įstatymu.

Ūkio augimui
zidentas prašysiąs kongreso 

ateinančiame sus-me vienos ir galios mokesčius laikinai suma- 
tikros Kristaus Bažnyčios pri- žinti iki 5%.
gimtis bus aiškiau aptarta. Su- Be to, paprašė nedirbantie- 
sirinkimas aiškiai pabrėš kiek- siems kompensacijų mokėjimų 
vieno tikrojo krikšto efektą pagerinimo bent iki pusės gau- 
taip, kad visi, kurie yra krikš- namojo atlyginimo vidurkio ir 
tyti, yra inkorporuoti Kristuje mokė i i mo laiko prailginimo 13 
ir tampa Dievo vaikais. Šitokia savaičių.
susirinkimo deklaracija patar
naus mokymui, jog visi kiti Lygios galimybės
krikščionys broliai ir seserys Lygios ūkinės galimybės tu- 
yra vienos didžios Kristaus šei- rinčios būti praplėstos. Švieti- 
mos nariai. ------ —----- »—

Visuot.
nuoširdumu 
mas, kurios 
ria. Aišku, 
keisti savo 
Dievas patikėjo Bažnyčiai sau- nių turėjo mažesnes įplaukas, 
goti tikėjimo tiesas, bet neda- kaip 2,000 dol. Dalinai tai at- 
vė jai galios jų pakeisti. sitinka dėl to, kad nepajėgia-

Popiežiaus primatas yra vie- ma pilnai panaudoti ūkinio pa
na iš kliūčių vienybei, bet, anot I jėgumo. Čia, matyt, turima gal- 
kard. Bea, “popiežius Jonas sa- voJe ta keista J- A- V- aP" 
vo meilės pavyzdžiu ir nuolan- ^5^’ kur » vienos pusės 
kurnu teikia labai palankų vie- | visose ūkio srityse Po
nybei klimatą”, šv. Tėvas Jo-į įstatyta, turima daugiau ga
nąs XXIII parodė, kad Bažny-!myklų jungimų kaip rei- 
čia nesupranta popiežiaus pri- ’ k*a> ° kitos žmonės ne
mato, kaip valdžios troškimo, Pakankamai aprūpinami gėry- 
o daugiau, kaip patarnavimo 
primato. I

jmas, medicininė pagalba ir ky- 
susirinkimas visu lantis ūkis pagerino gyvenimo 

svarstys proble- , lygį daugelio neturtingųjų žmo- 
krikščionius ski- nių. Visgi gerovė nepanaikino 
Bažnyčia negali vargo. Dar 1960 m. 7 mil. ame- 
tikėjimo dogmų, j rikinių šeimų ir paskirų žmo-

(Nukelta j 5 psl.)
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

AV ir Argentinos savo kalboje 
primindamas jiems šv. Povilo 
mintis kolosiečiams: “Jūs, kaip 
Dievo išrinktieji, šventieji ir my 
limieji, apsivilkite širdingu gai
lestingumu, malonumu, nuolan 
kurnu, kuklumu ir kantrumu; 
pakęskite vieni kitus ir vienas 
kitam atleiskite... Bet visų pir
ma turėkite meilę, kuri yra to
bulumo ryšys”.

ANGLIKONAI APIE
POPIEŽIŲ JON^ XXIII

Anglikonų laikraštis “Church 
Times” (Londone) apie popie
žių Joną XXIII rašo: “Gal nė 
vienu šio šimtmečio laikotarpiu 
Anglijos Bažnyčia neturėjo to
kių šiltų jausmų Vatikano at
žvilgiu, kaip dabar. Tam yra 

, daug motyvų, bet lemiamasis 
— tai popiežiaus Jono XXIII 
asmenybė, pasireiškusi ne tik 
jo intencijomis, paskelbiant vi
suotinį Bažnyčios susirinkimą, 
bet ir jo meilė, griaunanti na
cionalines ir religines užtvaras. 
Jis įstengė laimėti milijonų eu
ropiečių simpatijas.

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS

11111111111111111111

(Tęsinys)

16.

mų iš atokiau nė nematoma. O ar neatrodė ši upė prislėgta ir nesava. O ve, ji — lyg ne ta! Šitam nei 
daug didesnė ir gilesnė, kol dar nebuvo plaukiota atšaki, nei atbula. Ir kokia pakilus, lyg būtų sparnus 
Neryje? gavus!

Atsiveria giedri ežero platybė. Iš ramaus už- Kaulėtas Gervydas, matyti, nedraudžia dukteriai 
nendrynio pakildamos sukrykščia antys. Būkia bū- būti meilia su turtinguoju Eigela, gal net pats para
kas anoje ežero pusėje, gal liūnėtame Kapstatų raiste, gina. Drevininkas tik niekina ir draudžia apsiuosty- 
už kurio blizga jau Švenčiaus įlanka.

Atrodė ir Aujėdas gerokai platesnis prieš iš
vykstant į Vilnią...

Ir staiga — Gaudižadas sustoja ausylas ir aky
las!...

„Kurgi eisi, bitjule?” — stiprios sudėties, petin
gas kareiva Eigela užkalbina Lirgą. Gerinasi veik ne
atpažįstamai minkštu balsu ir nutaisyta šypsena.

„Neikur,” — žaidžiamai atmeta nesustodama 
Lirga. Ji vienmarškinė. Su pintine vienoje rankoje ir 
kultuve antroje.

Eigela spinksinčiomis, kaip vilko, akimis seka 
žvaliai einančią dailią mergą.

Bet tik kiek paėjusi, ji atsisuka. Ir nušvinta, kaip 
žarija, kaitriu juoku: pataikaudama, gundomai, vi
liojančiai. Kultuve prisidengia veidą. Ir vėl nusisuka 
eiti.

Gaudižadas iš užglaudinės slapties tik žiūri. Ve, 
kaip! Vienas antram saldūs, kaip žemuogės nemuo- 
gės.

Neva Tauralgos bendras, neva giminė, o kaip vi
lioja ir jau bemaž iš pat rahkų plėšia anam pažadėtą 
mergą. Turčius argi būtų turčiumi, jeigu jis nebūtų

Tudiaminas prižiūri ir gano sūnaus rudširmį, vis 
dar negalėdamas atsigėrėti. Net pats prirovęs šeria 
iš rankų. Girdo. Šnekina. Glosto.

O Gaudižadą ne tik tėvai prašo dar pabūti dieną 
kitą. Kaukurai ir skardžiai kviečia eidinėti ir žiūri
nėti, kur tiek lakstyta ir jo ir Lirgos. Ypačiai paupio 
ir paežerės balzgano giednimo apstybėje. Čia iš gud- 
karklių sukdavo lumzdeles, iš alksnių švilpukus... 
Vidudieniais maudydavosi...

Rugiai jau balsta, siūbuoja, bėgdami banga po 
bangos, šiaip sau šnabždasi, iš lėto linguodami kužda.

Parugėse apipuola ištisa linksmybė: ramunės, 
kmynai, dirsės, smilgos, žvangučiai...

Gaudižadas praeina Paspenglyje geltrusvę nuo- 
griūvą, kurioje matyti žemės sluogsniai. Praskirda
mas šakas ar už kurios nusitverdamas ir prisilaiky- gobšas ir iš kito rankų veržikas. Lirga anksčiau, re- 
damas, leidžiasi šlaitu į vėsa alsuojančius Šaltinius, gis, nebuvo kritusi Eigelai į akį. Įsižiūrėjo tik po to, 
Pamačiusios jį po ilgo sugrįžusį, voverės vaikiškai kai Tauralga už jos užkliuvo ir pasiuto ją vesti. Eige- 
dūksta: nuo kreivų šakų šoka genasi šakosna, iš la geidžia visko sau — ale visko, ką tik pamato kitą 
medžio medin...

Alksnių, lazdynų, žilvičių ir gudkarklių užgožta, 
Spengla vyniojasi tarpušlaitėse. Ji daug kur dėl krū- kimą su Lirga. Nusidavė tokia jau nendrelė, tokia

įsigyjant.
Gaudižadas atsimena paskutinį akis akin susiti-

mą su juo, bebrų medžiokliu. Gervydą tekvaršina tik 
javo augintojo Tudiamino sūnus...

Ką gi, už Eigelos būtų kareivienė, pertekusi mo
teris, tiktai viena tokia iš apylinkės išrinktoji. Ten 
sėdėtų sau aukštujės viešės prieklėtyje, po stogeliu, 
paremtu keturiais išdrožinėtais stulpais. Iš kalninės 
dimsties ji galėtų toli matyti. Priešais ją būtų lyg 
paklota du ežeru...

Štai paunksmėje kleivys Bukantas, vyžapinys ir 
nagininkas, kurio moteriškės Miglės tokia didelė ir 
pamėlynavus nosis. Ir tik tu pažiūrėk, kokia eldija 
šito nagingojo padirbta. Iš storo pušies kamieno iš
kapota ir išskobta. Abiejuose šonuose pritvirtinta po 
skeltinę eglės lenčiokę, kad mažiau svarstytųsi.

Eldijos vidus išteptas beržo degutu, parsineštu 
iš degučio Darvilos. Jeigu kam kitam, būtų vidų pa
prastai išsmalavęs ir tiek. Bet čia retas eldijos užsa
kytojas — pats Eigela. Išsmaluota eldija linkusi grei
čiau perdžiūti, suskilti, suplyšoti. Ne tik vidų — de
gutu ištepė visą. Išdžiovino. Padarė ir kartelę eldijai 
irti.

Bukantas persiima pasakoti Gaudižadui iš širdies. 
Apie Lirgą, girdi, vėl atgijusios kalbos. Žinai, pirmiau 
visų buvo jau tiek ir tiek apie ją ir Tauralgą šnekėta.

i Taip ir kitaip peršnekėta. Paskui — pritilo. Bet da
bar ir vėl: tik šiuo metu jau Eigela Tauralgos vie
toje. Žmonės nekantrauja: katro gi gūžtą galop šildys 
tokia saldi merga?
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MARQUETTE PARKO CENTRE
Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 

biznio namui statyti. $6.000.
S kamb. mūro rezidencija. Mo- 

dern. didelis namas. 5t> p. sklypas. 
Garažas. Prie parko. $26,900.

Namam
pastovus 
$50.000 
$32.000.

Rūbų valykla — Cleaner ir gražus

8 ir

REAL ESTATE REAL ESTATE

Pr. Račiukaitis. Pirmiausia pa
sirodė Šv. Kazimiero parapijos 

j mokyklos mokiniai su lietuviš
komis dainomis ir žaidimais., 
ūkautu Snkiu orunp našoko du butas puikiam name Brighton Par- <_Kautų šokiu &rupe pašoko au ke Pclno virš $4 000 metams. Kai- 

’ tautiškus šokius. Meno Mėgė- ■ na $14.9°o. _1 2-jų butų mūras, 2 po 6 kamb. 
iu Ratelio choras, vedamas mu- Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. 

_ _ . . I Platus lotas. Prie pat parko. $29,700.Zlko J. Beinono, meniskai atll- 2-jų aukštų mūr. rezidencija. Pui- 
, . . . , | ki 8 metų statyba. Garažas. Prieko šventes nuotaikai pntaiky-' parko. $17,900.
ta<5 dainai T5kilrninp-a«5 no<?ė- 6 kamb. 5 metų mūras, garažas, į tas dainas. ISKIimingas pose- . vakarus nuo parko, tuoj apleis, 
dis baigtas giesme “Marija, Ma
rija”. Į šventės paminėjimą bu
vo gausiai atsilankę visuome
nės, didoka salė buvo kimšte 
prisikimšusi. Altui aukų surink
ta arti 1,500 dolerių.

Kun. J. Bakano pastangomis I 
Worcesterio katedroje ir dau
gelyje kitų airių bažnyčių po 
kiekvienų pamaldų buvo meldžia 
masi už pavergtą Lietuvą. Va
sario 16 d. 8:15 per radijo sto
tį WENB kongresmanas Ha
roldas D. Donohue ir adv. A 
Mileris pasakė kalbas, nušvie- 
čiančias neteisėtai Sovietų Ru
sijos užgrobtos Lietuvos gyven
tojų vargus ir kančias. Vasa
rio 17 d. per lenkų valandėlę 
Br. Kvederaitės iniciatyva buvo 
pagriežtos lietuviškų šokių me
lodijos ir padarytas pranešimas 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
rengiamą šventę. Vietos spauda 
The Catholic Free Press ir Wor 
cester Telegram irgi paminėjo 
Vasario 16-sios šventę. Worces 
ter Telegram net du kartu ir 
įdėjo dvi nuotraukas, vieną bur 
mistrui pasirašant proklamaci
ją, o antrą su vyriausiais šven- : 
tės dalyviais: kun. J. J. Jutke- i 
vičium, kun. J. Bakanu, V. Ma- 1 
čiu ir adv. A. Milerių. Pr.

reikmenys — hardware, 
biznis. apyvarta apie

metams. Kaina grynais

I

$20,700.
Už įmokėtus $2,000 ir $85 į 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-

nuomos 
Įmokžti

butų, 8
5 kamb.

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

3-jų butų mūras ant kampo, 
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1 *4 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie 
$2.500 nuomos. Tik $11,900.

Nauja $100.000 likerių prekyba. 
Taverna ir liuksus butas. Mūro na
mas su nuostoliu parduoda už 
$56,800.

Visai geras mūras. 5 butai ir biz
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

Mū-

priedai.

Tvirta

langai.

Algos metinis priedas apie $5,000 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21,000.

3-jų butų milinis. Platus sklypas 
Nereikės derėtis, už $15,900.mos. Garaž. Geriausia vieta. $38.000. i ir gar. 

PILDOME INCOME TAX

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

DĖMESIO ! REAL ESTATE

BUV. KOMUNISTO DUKTĖ 
— MISIJONIERĖ

Rovena Hyde, 19 m. amžiaus 
duktė buvusio komunisto Dou- 
glas Hyde, pasiryžusi kovo mė
nesį stoti į vienuolyną ir ištirti

Worcester, Mass.
Lietuva negali būti sunaikinta

Vasario 18 d. Worcesterio lie 
tuvių visuomenė iškilmingai pa 
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 44-tą sukak
tį. 8 vai. Aušros Vartų bažny
čioje parapijos administrato
rius kun. A. Jankauskas atlai
kė už žuvusius už Lietuvos lais
vę pamaldas ir pasakė pamoks
lą. 9:45 vai. Šv. Kazimiero baž
nyčioje aukojo šv. mišias ir pa
mokslą pasakė klebonas Jonas 
Bakanas. Pamoksle suminėjo 
pavergtos Lietuvos vargus, ra
gino visus lietuvius rūpintis tė
vynės išlaisvinimu ir nesigailė
ti reikiamų aukų. 2:30 vai. Šv. 
Kazimiere buvo pamaldos su 
Švnč. Sakramento palaiminimu 
už pavergtą Lietuvą. Pamaldas 
laikė kun. J. Bakanas.

Po pietų Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje įvyko iškilmingas 
posėdis, kuriam vadovavo LB 
Worcesterio apylinkės valdybos 
pirm. V. Mačys. Posėdis pradė
tas vėliavų įnešimu, ką atliko 
veteranai, palydimi būgnų or
kestro. Invokaciją atkalbėjo ku 
nigas J. Bakanas. Po himnų, 
veteranų būgnų orkestras at
liko žuvusių už tėvynės laisvę 
pagerbimą ir pagriežė keletą lie 
tuviškų melodijų. Orkestrantų 
tautinių spalvų uniformos su
darė gana gražų įspūdį.

Adv. Antanas Mileris perskai 
tė Worcesterio burmistro pro
klamaciją, skelbiančią lietuvių 
savaitę (vasario 16-24 d.). Bur 
mistras John Shea savo 
kinimo žodyje palygino 
ir lietuvių tautų kovas už 
vę. Toliau pareiškė, kad
dien visi Worcesterio gyven
tojai trokšta ir meldžiasi, kad 
lietuvių tauta vėl atgautų lais
vę. Pabaigoje perskaitė iš prez.
Kennedy inauguracinės kalbos savo pašaukimą būti misijų se- 
ištrauką, 
pavergtų 
vomis.

Vytautas Pigaga, Massachu- 
setto valstijos atstovas, perskai 
tė gubernatoriaus Volpe pro
klamaciją, kurios išgavimu rū
pinosi jis su adv. Grigaliumi.

Kongresmanas Harold D. Do- I 
nohue, didelis lietuvių bičiulis, 
ilgesnėje kalboje suminėjo svar 
besnius lietuvių tautos istori
jos įvykius ir pareiškė: “kol 
mes būsime gyvi, tol lietuvių 
tautos išlaisvinimo klausimas 
bus gyvas... Lietuva negali bū
ti sunaikinta”. Pabaigoje kal
bos pasakė, kad jis drauge su 
lietuvių tauta meldžiasi, kad 
kuo greičiau lietuvių tauta at
statytų savo valstybę ir įsijung 
tų į laisvų tautų šeimą.

Pagrindinėje kalboje Atholo 
lietuvių parapijos klebonas Jo
nas Jutkevičius nurodė, kaip , 
JAV kai kurie kongresmanai ir , 
senatoriai įvairiomis progomis į 
kelia Lietuvos išlaisvinimo klau ' 
Simą. Lietuvių yra didelė parei- j 
ga kaip tik rūpintis savo tau- ' 
tiečių išlaisvinimu. Ir keista, ; 
kad Lietuvos nori visi jos kai- j 
mynai: lenkai, vokiečiai ir ru- : 
sai, bet, deja, mes patys kar- : 
tais labai mažai noro parodome i 
išlaisvinti savo kraštą. Primi
nė šventą lietuvių pareigą iš
laikyti lietuvybę savo vaikų tar 
pe. Stengtis juos išmokyti lietu 
vių kalbos, supažindinti su tau
tos kultūra — papročiais, dai
nomis, tautiškais šokiais ir t.t.

Priimta vienbalsiai visų gau
siai susirinkusių rezoliucija, 
prašanti JAV vyriausybę pri
minti Sovietų Sąjungos vyriau
sybei, kad ji pasmerktų Stalino 
kolonialinius žygius ir Pabalti
jo valstybėse ir leistų joms ne
priklausomoms atsistatyti.

Po oficialiosios dalies vyko

kur jis pasisako už 
tautų teises būti lais-

serimi. Ji tebuvo 6 m. amžiaus, 
kai jos tėvas pasitraukė iš bri
tų komunistų laikraščio “Daily 
Worker” redaktoriaus pareigų

meninė dalis, kuriai

Alyva, anglys, kūrenimo uistetnų 
■jakeitimai ir pataisymai

BLUEF1RE OIL CO.
DR 3-3683

. 124 VAL. TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

TERRA
3237 W. 63rd St., Chicago 29, HL 

Tel. 434-4660.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios’ 
brangenybes, etc., etc. Kain-os nu
pigintos. pasirinkimas — didelis. -

M OVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

iš

ir, metęs komunizmą, tapo ka-i Pers^ditę D.dugą , duoki 

taliku. te ii kitiems pasiskaityti.

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS:
SIEGLER, MONOGRAM, MOORE

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau

vadovavo

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 

1 Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
j vietoj. Brighton Parke. $21,000.

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

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 
i sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 
metinių pajamų. Mažas {mokėjimas 
ir labai žema kaina.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43 r d St, CL 4-2390

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. 319,500.

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
PRIE MARQUETTE PARKO

’ 2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb.
$1,500 ĮMOKĖTI. 2 po 4 kamb.! Nauja alyva karštu vand. šiluma. 

Gazu apšild. 2 auto, naujas gara- į Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
žas. Tuojau galima užimti. Leng-; 70-os ir Western Avė. Viskas tik 
vos išsimokėjimo sąlygos. Užeikite $20,900.
pasiimti raštą šiuo adr.: 3739 W. j Specialus investavimui — 5 butų 
26th St. LA 1-7038. , namas. Alyva-karštu vand. šildy-

Į------------------------------------------------- - I mas. Naujas garažas. Mėnesinių
BERWYN. 7 butai. Pajamų j pajamų $365. Arti Šv. Kryžiaus 

$6,600 (Nuomos gali būti padi- bažn. Pilna kaina $21,900. 
dintos). Arti susisiekimo ir krau- I 5 butų mūrinis Gage Parke. Vi- 
tuvių. $38,500; įmokėti $9,500. si 4T/2 kamb. butai: Naujas sto- 

! SVOBODA. 6013 Cermak Road. i keris. Kampinis namas. Savininkas 
Cicero — OLympic 2-6710; arba išvyksta į California. Nužeminta 
BIshop 2-2162. j kaina — $45,250.

____  ~~ Grosernė su 2-jų butų mūr. na-
CICEROJE GERIAUSIAS PIR- mu Biznis išdirbtas per ilgus me- 

KINYS. 3 butai, 6 3 3 kamb. ■ įUg Gera klientūra. Gazu šild. 
modern., 1 blokas nuo 22nd St. Qage parke. Tik $26,250. Duokite 
$200 pajamų, plius 6 kamb. butas. 
$30,900; įmokėti $8,000. SVOBO
DA, 6013 Cermak Rd. Cicero, 
OLympic 2-6710; arba BIshop 
2-2162.

i

pasiūlymą
PILDOME INCOME TAKSUS 

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais

ATREMONTUOTAS 4 butų na
mas. Našlė turi parduoti. 2 po 4 
kamb., 2* po 3 kamb. Gazu apšild. 
Pajamų $167, plius butas. $15,500; 
įmokėti $3,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

GRAŽUS MŪRINIS 6 butų. 3 
po 6 kamb. ir 3 po 4 kamb. Paja
mų $4.200. Apylinkėje 28th ir 
Lawndale. Žemos išlaidos. $34,900; 
įmokėti $5,000 SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

J. BACEVIČIUS

t
$12,900 už 4 kamb. mūrinį 55 ir 

Mozart, lotas 30x125.
$18,500 visai naujas, 3 mieg. Arti 

mūsų įstaigos.
$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 

naujas šild., geri plasteriai, 1% blo
ko nuo Maria High.

$7,900 už 4 kamb. medinį Gage 
lotas 25x125.

$37,800 mūrinis 2x5 su 3 mieg., 
metų, 71 ir California.

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

$10,000 įmokėti, 4 m. mūrinis, 
virš $400 i 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.

P-.
10

2

P-.

$13,500 mūrinis, 3 butai Bridge
porte — 33 ir Emevald.

$26,500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas. Gage p.

$21,000 už medinį pajamų namą 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

$24,800 mūrinis, 
ir 3 viršuj. 63-čia

$14.500 mūrinis
Vartų parapijoj.

$18,500 mūrinis 2x4 
bl. nuo mokyklos.

$17,900 mūrinis 6 
tas. garažas, naujas

$10.900 medinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

$41,500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu, _ ‘

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

6 kamb. apačioj, 
ir

3
California. 
butai. Aušros

Brighton p., 2

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

pastoge.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2S0I 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, gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

$36,600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St WA 5-5030

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

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

NAUJAS MtR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

i Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.
LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE 

ant
su-

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE

Tel. PRospect 8-2233

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

3 BUTŲ MED. — 
Prie 67-os ir Damen. 

traline 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

$16,500
Nauja 

alyvos
cen- 
šilu-

Mar- 
sistemos.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

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

Turime pardavimui įvairiausių 
namų bei biznių visur. Be co labai 

į tvarkingai, gerai ir greitai pildome

PARDUODAMA MAISTO KRAU
TUVE. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. 147 VVest llžth Place

HELP TCANTED — VYRAI

INCOME TAX
Ieškomas pensininkas vairuoti 

automobiliui. Gyventi užmiesty, 
nemokamas kambarys. PR 6-3005

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

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

Tel. SEeiey 3-4711 
treč., Ir šeštadieniais nuo 
iki 4:30 po pietų

RADIO PROGRAMA

2310 W. Roosevelt Road
Atdara pirmad. tr ketvirt. 9—9 vai., antr.,

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS P*TMJ»A81

SūEire

'N

n
§

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

4 '/2%
& **ll

f
Naujas aukštas dividendas Bumatasi* 

mokėti ant investavimo sąskaitą nuo Vasario sbte I d^ 19U K 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NU0SIMCIU3 NUO 1 D- 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
uaa lunns PIRMAI), ir KETV....................... 9 v. r.
V ALANDUS! antrai), ir penkt.

ŠEŠTAD. 9 v.

iki 8 p. p.
9 v. r. iki 5 p. p. 

r. iki 12 v. d. Trečiad uždaryta.

B
i

MARQUETTE PARKE
8 metij, 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 

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

aukštų kampinis. $66,500.
_6 metų, 3 mieg. medinis, 

rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. Ir 4 kamb.), ir 
tuvė; tinka bet kokiam 
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A. ti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas moderniška. Gražiai lš- 

i dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arte PR 8-1595

Gera
Pilnas 
vieta.

po 5

bizniui. Ar-

kamb. 
krau-

MAROUETTE PARKE
Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu

tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26,000.

73-ėia 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 arte RE 7-4639

CONTRACTORS

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dnm 
traukiai Pataisomi. Lšsmalinami ar 
ba dedame naujus._ Stogai atnaujina 
mi (re-eoated).
•Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Dažymas iš lauko 
_ Pilnai apsidraudė 
apskaičiuojame; žemiau- 

Darbas garantuotas. At* 
ir naktį bei sekmadie-

llllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllll
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllf i 7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875Savininkas parduoda 2-jų butų 

mūr. namą. Garažas. Arti 55-tos 
i ir Kedzie Avė. Tel. HE 6-0917.

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių
pasaulinių žinių santrauka ir ko-į 
mentarai, muzika, dainos ir Mag- Į 

I dutės pasaka. Programą veda ; 
Steponas J. Minkus. Biznio reika- 1 
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefoną** 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”

i

A'

A į
T

*

5-

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuomojamas 6 kamb. apšildo
mas butas. Atremontuotas.

Tel. 776-9404

i

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gasu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

' naces) visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 

l visus skardos darbus.
Į * m ■ ■

JUOZAS ŽEMAITISi

IR VIC. SKADE. ST 8-9272 
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 
SHEET MĖTAU

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Illinoia

Tel. 277-1442 Res. OL. $-0411.

CONSTRUCTION CO.

I 
Išnucm. 4 kamb. apšild. butas, 

suaugusiems. Naujai dekoruotas. 
2919 W. 65th St. PR 6-5015.

iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuin

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviy 
Katalikę Radijo Programą

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe -

JI TRANSLIUOJAMA
IS STIPRIOS TR GALINGOS

ĮSIGYKITE DABAR !

MEILĖS UGNIS
Parašė

W LO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

K leki veną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vai. p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithc'.antan Catholic Hour.

Radio Station WLOA, Braddock, 
Pennsylvania.

'lllllllllllllllllllllllliliiitttIlllltiIIIiiIiiiH*

Perskaitę "Draugą", duoki* 

’ ji kitiems pasisicaityti.

Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC
Veikalas savo turiniu yra pirmas 

religinėje lietuvių raštijoje, jis api
ma pirmoje knygoje krikščionišką
ją žmogaus tobulybę, o antroje dės
to nuostabųjį arba mistinį sielos gy
venimą, pradėjus eiti laimės keliu

Veikalo kalba aiški ir graži. Tei
gimai yra paremti šv. Raštu, ar 
įžymiųjų dvasinio gyvenimo žinovų 
raštais.

Kai kurie veiklesnieji 
kunigai ir žmonės yra 
ir dėkoję autoriui už 
kalą.

lietuviai 
laiškais gyrė 
pateikta vei-

Pirrnoji laida išėjo 
želio mėn. Yra likę 
“DRAUGO”

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

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

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

j— REZIDENCINIAI, —

E __ KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR

r = KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

i

Apsimoka skelbtis "DRAUGE1
i
1

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir garantuotai 
jrengia naujus, perstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekSjimo 
rinas (gutters) ir kt darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MITAI.

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

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in
dustrijos bei ofisų pastatai. 
Taip pat įvairūs pastatų re
montai.

L. STAŠAITIS
Statybos Kontraktorius 

6043 SO.. SAWYER AVĖ.
CHICAGO 29, ILLINOIS 
Namu Tel. PR 8-8378

1961 m. bir- 
nedaug egz. 

KNYGYNE, 4545 W. 
63rd St, Chicago 29 IU.

Knyga tori 360 puslapių ir pa
dabinta gražiu viršeliu. Kaina *4.00.

nes jis plačiausiai skaitomas Metu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino, 
visiems prieinamos.

S

Remkit dien. “Drauge”

V. SIMKUsl
statybos ir Remonto Darbai
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-1268 ir TE 9-5531 l|

Split by PDF Splitter
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Nepaprastas pagerbimas — Attorney general Ro bert F. Kennedy, atvykęs j Vakarų Berlyną iš Ro
mos, važiuoja izoliuotam mieste, tūkstančiams asmenų sveikinant; kartu su juo yra burmistras 
Willie Brandt. Jis atvežė JAV prezidento sveikinimą ir pažadą ginti Berlyną. (UPI)

B:<..ta a i
1 i. 19 > * jį į

PAVASARIO RŪPESČIAI ŽIEMOJAN-
; ČIOJE DAINAVOJE i

Kennedžio ūkiniai siekiai DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 26 5

(Atkelta iš 3 psl.)
Tarptautinių mokėjimų 

balansas

kilti per staigiai, o jo padidi
nimas tą kilimą išlaikysiąs rei
kiamose ribose. Reikia pasaky
ti, kad šitokia biudžetinė ir kar-

Į ________
Nuolatiniai tarptautinių mo- tu ūkinė politika yra nauja ir 

kėjimų nepritekliai ir aukso iš priešinga z_____
krašto bėgimas teikia^ rūpės- ūkinei politikai, kuri iš tikrųjų 
čių. JAV būtinai turinčios pa- buvo nesėkminga, nes neleis

davo ūkiui įsisiūbuoti.
Prieita prie to, kad gerovė 

tęsdavosi tik apie metus, o po 
to ir vėl sekdavo atoslūgis. Eu
ropa gi tuo pačiu metu įrodė,

kad ilgesnį laiko tarpą gerovės
išlaikymas galimas. Šia kryp- nes ir Europai JAV ūkinis su- 
timi Europos ūkiniai žinovai šlubavimas toli gra žn nepake- 
jau kelis kartus viešai mokė

JAV ūkininkavimo abėcėlės,

liui.
priešinga Eisenhowerio i

siekti išlygintų mokėjimų, kad 
pajėgus atlikti didelius įsipa
reigojimus užsieniams ūkinėse 
ir karinėse srityse be aukso 
atsargų mažinimo ir be trum
palaikių didelių dolerinių įsi
skolinimų užsieniams. Kartu 
reikią mažinti tarptautinės pre
kybos užtvaras, kad paleng
vintų ūkinių gėrybių tekėjimą 
iš išvystytųjų kraštų į beau
gančiuosius. Išvežimo padidi
nimas didžiausio svarbumo rei-

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams - Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.
se*'

■ 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
ĮSuž apdraudą. nuo ugnies ir auto- 
Bmobilio pas
| FRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
Chicago 42, Illinois 

4-8654 ir GR. 6-4339.Viskas jaunajai kartai
Šiuos planus įvykdžius stovyk 

lai liktų dar vienas iš didesnių kalas. Juo labiau, kad šiuo ke- 
projektų su kuriuo baigtųsi di-! liu galima išlaikyti didesnį 

* dieji stovyklos darbai — tai nų pastovumą ir smarkiai 
j ežero sutvarkymas, didinti našumą namie.

Deramasi su europiniais 
jungininkais, kad jie daugiau 
pirktų karinių reikmenų JAV.

Biudžetinė politika
Gerovė mažinanti biudžeti

nius nepriteklius, kai ūkiniai 
atoslūgiai kaip tik juos gimdą. 
Iš 1955—1960 metų apsivyli
mo žinoma, kad staigus biudže-

kai-
pa-poilsis sudaro ir fizinių sunku-(

m^.d!!nOLda.ribamSl_T°dėl_ tpa'į-indi^
Ir Dainava galvoja: ar bus 

įvykdyti užplanuoti darbai, ar 
visuomenė supras šios vietos 
svarbą mūsų išblaškytos tautos 
atžalynui?

Iki šiol visuomenė parodo 
daug širdies ir remia Dainavą, 
ypatingai tie, kurie ją greičiau 
pasiekia ir dažniau naudojasi, 
bet ir kiekvienas JAV lietuvis 
turėtų jausti pareigą nors ma-1 to persvėrimas iš vienos pusės

venamas namukas seselėms bū
tų vienas iš skubiausių darbų.

Viskas toje pačioje salėje

Administracinis namas yra 
tiek pat reikalingas kaip ir pati 
salė stovyklai. Stovyklą statant 
salės pastatas ir miegamieji na- j 
mai buvo pirmo reikalingumo 
sąlyga pradėti stovyklavimą, gi 
administracijos namo statyba 
buvo palikta vėlesniam laikui 
dėl lėšų trūkumo ir jo reikalin-; 
gurno išbandymui. Bandomasis 
laikas po penkmečio stovyklos; 
gyvenimo rodo, kad stovyklau
tojų skaičius kasmet didėja, o nuo karto kreipsis į visus JAV 
su jų skaičiumi auga ir reikalą- lietuvius su prašymu aukų įvai 
vimai. Šis pastatas tarnautų sto Gausiose formose, — neatsisa- 
vy kiauto jų darbo programom: kykim, neuždarykim savo šir- 
raštinei, įvairiems rankų darbų 
užsiėmimams, sporto įrankiams 
(stalo tenisui, šachmatams ir 
kt.), knygynui ir pagaliau bū
tų kambarys ir stovyklos kape
lionui, kuriam iki šiol tenka gy 
venti labai nepavydėtinose są
lygose — kaimynystėje dieną 
naktį ūžiančio valgyklos šaldy
tuvo ir vandens tankų burzgi
mo. Dabartinėse sąlygose, ypa
tingai blogam orui esant (o jų 

nebesigirdės pasitaiko), ir vadovai ir stovyk

Staugia
ir tuš-

vasarą.

H
ža auka šią vietą paremti, kuri kiton (tais metais biudžetas 
tarnauja ir tolimiausių JAV buvo sumažintas apie 3.5 bil. 
kraštų jaunimui, nors ir tik 2 dol.) ir dar surišus su pinigų 
savaites į metus.

Stovyklos darbuotojai karts

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. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, IU.

F. EUDE1KIS
LMDOTUVIŲ DIREKTORIUS

■1

Dainava žiemavoja. Baltai pri 
sidengus snaudžia kuklioji Gau- 
demundė, o toliau ir išdidusis 
Rambynas. O prieš juos ant kai 
vos stovi susimąstę rūmai ir 
seka Dainavos laukų žiemos pa 
saką.
* Šiuo metu Dainavoj tik varnų 
karksėjimsls retkarčiais perskro 
džia tylią erdvę ar išgąsdintas 
fasanų būrys pakyla iš Spyglio 
pakrančių, šmėkšteli šešėliu si
dabriniame ežero paviršiuje ir 
dingsta žydrios padangės toliuo 

k se. Čia tik_stirnos ir kiškeliai
i dabar viešpatauja, begarsiai

prabėgą ir dingstą kalvų gau
buriuose .palikdami tik pėdas 
baltame laukų patale, 
šiaurės vėjas laukuose 
čiose rūmų sienose.

O ne taip čia būna
Vos tik s'aulė pradėjus šildyti 
nuners baltus kailinius nuo kai 
vų ir užsiklos žalias kilimas 
ant Dainavos laukų, kitoks gy
venimas čia.pradės virti. Dul
kės geltono žvyriaus kelias nuo 
.“limuzinų” ir paliks pėdas ne 
Tdškelio ir ne stirnos; erdvę 
skros linksmi balsai ir įvairaus 
dydžio sviediniai. Spyglio pa
krantėse būriai mažųjų statys 
smėlio pilis, o ežeran ne fasa- 
nai mes šešėlį.

Rūmų sienose i „
vėjo staugimo. Čia drebės šie- Putojai susiduria su didele pro- 
nos nuo plėšiamos dainos ir blema, kaip suderinti vienoje 
jaunystės juoko. Skambės čia salėje dainavimą atskirų būre- 
lietuviška daina plačiuose Dai- su vykstančiomis pamoko- Caracase — 150%. 
navos laukuose dar vėlai ir po m*s pasiruošimais vakarų pro miesčiuose pragyvenimo santykis 
saulėlydžio, prie vakaro laužo 
liepsnos.

Nors dar žiema aplinkui, bet 
mintis jau pavasariu ir vasara 
gyvena. Su pavasariu ateina ir 
didžiausi Dainavos rūpesčiai ir 
darbai. O" jų labai daug. 

H Paviljonai ir aikštės
Kad ši vieta būtų dar pa

trauklesnė, ji turi patenkinti 
minimaliniBs lankančiųjų reika
lavimus. Jie yra užplanuoti, bet 
reikia tik trijų dalykų — pini
go, pinigo ir pinigo. Geri norai, 
aukojamas talkininkų laikas ir 
prisirišimas prie tos vietos dar 
nieko nepadarys, reikia tų trijų 
dalykų, prie kurių pridėjus en
tuziazmą, galima būtų lengvai 
darbus

Štai 
vienas 
baigti:

apyvartą varžančia politika, 
sulaiko privataus ūkio augimą. 
Tai nebūsią kartojama. Biudže
tas subalansuotas, bet kartu 
padidinamas apie 3.5 bil. dol. 
Jo subalansavimas neleis ūkiui

džių šiam dideliam reikalui. Ne 
paskęskim vien 
niuose reikaluose, 
šį bendrą reikalą — 
instituciją tarnaujančią jauna
jai mūsų kartai ,savo asmeniniu 
garbės reikalu. J. D.

savo asmeni- 
padarykim 

išlaikyti šią

Pragyvenimo koeficientai
Jungtinių Tautų Organizacija 

paskelbė pragyvenimo koeficien
tus visame pasaulyje, tikriau sa
kant, pasaulio sostinėse. Palygini
mui pasiimtas pragyvenimas New 
Yorko mieste. Palyginti su New 
Yorku pigiausias pragyvenimas 
yra Kaire — 62% ir brangiausias 

. Kituose did-

. -v su New Yorku yra toks: Kopen- gramom. Taigi sis pastatas is- haga 70%, R/ de Jandro,'_ 

spręstų daug reikalų, o darbas ‘ 71%, Rabatas ir Viena — 75%, 
būtų dar našesnis. ! Istambulas -76%, Beirutas, Bo-

j gota, Ženeva, Karaci (Pakistane), 
■ Londonas, Roma — 80%, Bagda
das, Montrealis, Delhi (Indijos 
sostinė), Paryžius, Santiago ir 
Teheranas — 90%.

Kaip visiems gerai žinoma, New 
Yorke pragyvenimas brangus, bet 
ir kituose pasaulio didmiesčiuose, 
palyginti su New Yorku, pragyve
nimas nėra pigus. Net ir Kaire 
pragyvenimas nėra perpus piges
nis negu New Yorke,
case
mas
New

Astronauto Glenn žmona nesle
pia džiaugsmo, kad vyras laimin 
gai atliko kelionę apie žemę.

bet Cara- 
ir Guatemalo je pragyveni- j 
yra žymiai brangesnis negu; 
Yorke.

Šimtą kartų tebūnie pa
laimintas kentėjimas, kuris ma 
ne grąžino nuo Jo, nes dabar 
aš pažįstu Nepažįstamąjį. Man 
Jį atskleidė Evangelija. Jis yra 
mano tėvas. Aš galiu kalbėti į 
Jį su atsidavimu, ir Jis manęs 
švelniai išklauso. —Fr. Coppee

M O V I N G
F. KASPARAS

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

TRYS "MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermifage Avenue 

Tel. TA 7-1741-2 
==j_=j 4330-34 South California Avenue 
ES? Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBUT ANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

įvykdyti.
konkretūs darbai, kurie 
po kito turėtų būti už- 
vasarotojų pusėje stovi

nebaigtos teniso ir krepšio aikš 
^■s, kurioms entuziastų netrūk
tų; paviljonas vasarotojams, ku 
ris turės be savaitgalinės už
kandinės ir maudymuisi persi
rengimo patalpas ir patogumus. 
Tai du iš didesnių darbų lau
kiančių užbaigimo vasarotojų 
pusėje.

Stovyklautojų pusėje stovi 
taip pat neįrengta sportui aikš
tė .administracinis namas ir Se
selėms gyvenamas namukas. I- 
ki šiol Seselės, kurios rūpinasi 
stovyklautojų auklėjimu ir tei- 

ia jiems visokeriopą priežiū-
ą .vargsta jau ketvirti metai 
aulėj kepinamam “traileryje”. 
eturėjimas patogesnių gyve- 
rnui sąlygų ir nepakankamas

r?
Kas tik turi gėrę skonį, 

Visk? perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC 
MARQUETTE PK., 62 H S. VVestern, 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 Western Avė. krautuvė

A. f A. JOHN J. KAMM
Gyveno 2144 West 23rd Place, Chicago 8, Illinois.
Mirė vasario 25 d., 1962 m„ 8:40 vai. ryto, sulaukęs 51 m. 
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Estelle, sūnus Melvin, 

marti Geraldine, anūkas Michael John, broliai: Joseph ip jo 
žmona Frances, Charles ir jo žmona Bernice, uošvienė Ursula 
Mickus, ir daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė Šv. Vardo draugijai ir Lietuvių Baltos žvaigž
dės (Pašalpos) klubui. <-

Kūnas bus pašarvotas šiandien 5 vai. popiet S. Lackawicz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd Place. Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
vasario 29 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnus, anūkas, broliai ir kiti giminės.
Laid. direktorius Steponas Lackawicz, Tel. VI 7-6672.

A. -j- A.
STEPONAS SAMATAS

Gyveno 744 Clinton Avenue, Plainfield, New Jersey. 
Mirė vasario 19 d., 1962 m., sulaukęs 47 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 14 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Margarita, po tė

vais Staknytė, sūnus Danielius (tarnaująs Marinuose, Camp 
Lejeune, North, Carolina), duktė Margarita iš New York’o 
ir duktė Karina iš New Brunswick, New Jersey.

Buvo Macy krautuvės, New Jersey skyriuje, L. Bamber- 
Co. skyriaus viršininkas.
Laidotuvės įvyko penktadienį, vasario 2$ dieną. Po 9:30 
ryto šv. mišių Šv. Trejybės bažnyčioje, buvo nulydėtas į 
Kryžiaus kapines, No. Arlington, New Jersey.
Nuliūdę lieka: Žjnona, sūnus ir dukterys.

ger

vai. 
šv.

— —------------
DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI

VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl...............................$1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl. ...................................................................... $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl....................................................................   $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE, Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St. Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl......................................................... $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl............................................................................... $3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl...........................................  $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis.
Išleido Tėviškėle, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai ................................................................................... $4.00

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. 111 th St., PR 9-1355 Ir 9-1356

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst St Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

Ją

"S

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Dranga99

TRY» MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA ž

REpublic 7-8609 REpublic 7-8601 ]

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

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

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

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

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

I •
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DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 26

| X Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos ruošiamas tradi
cinis Užgavėnių šiupinio paren
gimas įvyks kovo 3 d., šešta
dienį, 7 v. v„ Lietuvių audito
rijos salėje. Programoje daly
vaus Povilo Mieliulio vedamas 
“Bangos” choras, Leono Gružo 
vadovaujama tautinių šokių gru 
pė, J. Lampsaičio “Aidos” ok
tetas ir kt.

X Edward J. Denvinski, kon 
greso narys iš Chicagos, Rose
lando apylinkės, vasario 12 d. 
Atstovų Rūmuose pakartotinai 
kalbėjo, kad Lietuvai ir kitom 
tautom būtų sudarytas specia
lus komitetas. Be to, pareiškė, i 
kad pavergtų tautų reikalu re
zoliucijas sukliudė valstybės de
partamentas. “Valstybės sekre
torius Rusk ir jo dvasios rašy-

t

Amerikos lietuvių delegacijos pas prezidentą J. F. Kennedy narių dauguma Lietuvos pasiuntiny
bėje Vasario 16 d. priėmime, kurį suruošė Lietuvos atstovas ir O. Kajeckienė. Iš kairės j dešinę: 
M. Vaidyla, P. Labanauskas, A. Kėželis, Elena Masaitienė, V. Adamkavičius, O. Kajeckienė, teis. 
Jonas Grigalius, L. Šimutis, atstovas J. Rajeckas, Jonas Jasaitis, Dailidka, St. Gegužis, St. Barzdu- 
kas, dr. A. Nasvytis, Vincas Kvietkus, P. Dargis ir J. Sonda. (De Kan Artistic & News Photo Service)

va dalyvius pavaišino užkan
džiais ir gėrimais. Fr. Bulaw

CICERIŠKIAI SUAUKOJO
660.75 DOL.

aukų 
kny-

buvo

liauskas, P. Zailskas ir Žukaus
kas.

Aukotojų po $5 buvo 40. Li
kusieji sumetė $170.75.

Parengimo išlaidų susidarė 
apie $100. Likę pinigai padėti 
į Šv. Antano taupomąją kasą.

Maudyne
Marytė, pirmą kartą pama

čiusi plaukiant garlaivį:
— Mama, žiūrėk, ir garvežys 

maudosi!

X Amerikos Lietuvių Inžinie 
rių ir Architektų sąjungos Chi
cagos skyrius savo narių susi
rinkime išrinko 1962 metų val
dybą, kuri pasiskirstė pareigo
mis taip: pirmininkas — D. Ša
tas, 4223 S. Rockwell, Chicago, 
III., vicepirmininkas — A. Ur- 
baitis, sekr. — R. Banys, 5711 
S. Rockwell, Chicago, UI., ižd.— 
M. Krasauskas, narys — A. Par 
gauskas.

X Akademikiu Skaučių dr-vė 
sudarė komisiją paruošti kan
didačių programos konspektus.
Į komisiją įeina t. n. Dalia Du n ; tojai pasirodė nepažįsta Euro- 
dzilienė, t. n. Gražina Budrytė, pos tikrosios istorijos ir esą ne- 
t. n. Giedrė Stasiškytė, filiste- rimą keliančio nusistatymo dėl 
rėš Danutė Korzonienė, Rita (Sovietų dominavimo pavergto- 
Straivinskaitė ir Aldona Ščiukai se valstybėse. Dėl to kongresas 

.turėtų imtis tvirtos akcijos”.
X P. Gudžiūnienė, gyv. West 

Pullmane, katalikiškų organiza
cijų aktyvi veikėja, Balfo ilga
metė rėmėja, per kun. F. Kirei- 
lį atsiuntė Balfui auką 5 dol. 

| X Marijonai Grigaliūnienei,
sario 25, kaip anksčiau buvo.5114 So Sawyer Avetik 
skelbta) Šv. Kazimiero Lietuvos 19 dienų praleistų ligoje, Leo- 

. globėjo dienoje, 3 vai. p. p. sau nardas Jankauskas įteikė $685.
.. L. Jankausko telefonas 

LU 5-2094. (sk.)

tė. Vasario 18 d. buvo sušauk
tas komisijos posėdis, kurio me 
tu komisijos narės pasiskirstė 
programos punktais, kuriems 
jos paruoš konspektus.

X Lemonte gyvenančių lietu
vių dėmesiui! Kovo 4 d. (ne va

kiamas pirmasis Lemento lietu- čekį, 
vių bendruomenės susirinkimas, 
Wrobel Ballroom, 135 Archer 
ave. (ketvirtis mylios nuo Statė 
st. Jolieto link), salėje. Susirin
kime bus įdomių pranešimų. Vi
si Lemonto ir artimųjų apylin
kių lietuviai šiame svarbiame su 
sirinkime kviečiami dalyvauti.

X Naujojoje Šv. Kryžiaus li
goninėje ant stogo bus plati pa
sivaikščiojimo aikštė ligoninis. 
Kad atvirame ore esančiose 
grindyse nebūtų rūdijimo, nau
dotos aliuminijaus vinys. Nau
jojoje ligoninėje taipgi bus spe
cialus erdvus kambarys atsigau 
ti ligonims tuojau po operaci
jos. Čia''bus ypatingai budri gai 
lestingųjų seselių globa.

X Jonas Rimašauskas,kuris yra 
daug pasidarbavęs renkant Al
tui medžiagą Kersteno sudary
tam komitetui, įvertindamas lie
tuvių kultūrinę veiklą, lietuvių 
kalba statomos operos “Aidos” 
išlaidoms sumažinti paskyrė 
100 dol.

CHICAGOJE

Į

RENKASI TRIJŲ VALSTY
BIŲ; KUNIGAI

Šimtai kunigų iš trijų valsty
bių, Ulinois, Indiana ir Michi
gan, šiandien po piet pradeda 
trijų dienų rajoninę liturgijos 
konferenciją Chicagos Morrison 
viešbutyje. Sesijose bus svars
toma, kaip pritaikyti 1958 m. 
išleistą Vatikano instrukciją dėl 
žmonių aktyvesnio dalyvavimo 
šv. mišiose ir bažnytiniame gie- I 
dojime.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prof. dr. P. Padalis (Phoe 
nix, Ariz.), adv. J. Smetona ir 
muz. Alf. Mikulskis (Clev.), A. 
Gintneris (Chicago), ir dr. J. 
Paukštelis (Gary, Ind.) įsijun
gė į Kuchel — Lipscomb rezo
liucijai remti komitetą, prijung 
darni ir savas sugestijas. Atsi
radus kongrese tuo pačiu reika
lu naujų rezoliucijų, svarstoma 
komiteto vardą pakeisti.

— Jonas Navickas Californi- 
jos universitete gavo inžineri
jos magistro laipsnį su pažy
miu cum Įaudė. Jonas dienomis I
dirba, vakarais mokosi, o savo 
atliekamą laiką skiria skautų 
veiklai. Navickas planuoja ir to 
liau tęsti studijas.

— Žurn. Pranys Alšėnas, gyv. 
‘ Toronto, Ont., atsiuntė Draugui 

pluoštą humoristikos.

X Rašyt. Česlovas Grincevi- 
čius buvo pagrindinis kalbėto
jas Vasario 16 d. minėjime, ku
rį surengė Beverly Shores lietu
viai.

KODĖL NEPASIEKĖ 
CHICAGOS?

Du Chicagos Northvvestern • 
gelžkelio prekiniai traukiniai pa 
keliui į Chicagą susidūrė prie 
Franklin Grove. Nuo bėgių nu
virto 93 vagonų. Bėgiai išver
sti per 1,500 pėdų. Nuostolių j 
padaryta $500,000. Ims kelias Į 
dienas vėl atnaujinti susisieki-

! mą.

ATSISAKO ATSISTATYDINTI

X Visose Chicagos lietuvių 
šeimose sekmadienį, kovo 4 d. 
nebus ruošiami pietūs nei vaka
rienė, nes visi galės pavalgyti 
Kaziuko mugėje, kuri bus Jau
nimo namuose. Ten veiks val
gyklos, kavinės ir užkandinės 
ir kiekvienas galės pavalgyti 
pagal savo skonį. (Pr.)

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

(Sk.)

Ciceroje per Bendruomenės 
rengtą Vasario 16-topios minė
jimą kokie 350 žmonių suauko
jo $660.75, neskaitant 
“Palik ašaras Maskvoje” 
gos fondui.

Stambiausias aukotojas
dr. P. Kisielius, davęs $100 Ku
chel—Lipscomb rezoliucijos ko
mitetui. Po $25 aukojo prel. I. 
Albavičius, parapijos klebonas, 
ir dr. F. Kaunas. Dvidešimt do
lerių davė A. Kindurys, $15 — 
K. Račiūnas ir po $10: J. Jal- 
mokas, B ir I. Kazlauskai, A. 
ir B. Klioriai, V. Kuprys, J. 
Mackus, M. Memėnaitė, J. Nor-

I

kus, kun. Patlaba, Aldona ir J. 
Šulaičiai, J. Underys, A. Vaši-

t

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPF.CIALY BE.

PRECIH PHOTO STUDIO
4068 Archer Ave. Tel. VI 7-2481

(Incorporated)
EDVARDAS I'UIS. «a>

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

■TV RADIJAI. HI-FI. veSINTITVAI 
Pardavtmai.taisymai Sek. uždaryta

remia skautus Vasario 16 gim
nazijoj, skautišką spaudą.

I — Į Laisvę Fondui, Vasario 
16 proga, Bostone suaukota 80 
dol., iš kurių 20 dol. aukojo 
inž. V. Žiaugra,o po 10 dol. inž. 
J. Čereška, inž. A. Girnius, 
Girnius, A. Mažiulis, inž. 
Mickūnas ir inž. V. Senuta.

— Los Angeles skaučių šven
tė gražiai atšvęsta vasario 18 
d. Be gausybės svečių, iškilmė
se dalyvavo iš Detroito, Mich., 
atvykusi vyr. sktn. Kunigunda 
Kodatienė; dabartinė vyr. sktn. 
pavaduotoja. Ji pasakė puikią, 
skautams labai pritaikintą Va
sario 16-sios proga kalbą, aša
ras išspausdama ne tik jauni
mui, bet ir vyresniesiems. Los 
Angeles “Palangos” tuntui pri
klauso daug puikių mergaičių. 
Skautės išpildė gražią, patrio
tinę programą.

— Los Angeles Židinio suei
ga įvyko sausio 18 d. Pirminin
kavo Židinio seniūnas P. Pakai- dėstytojų - kalbininkų mokslinė 
niškis. Sekret. Vyt. Fledžins- į konferencija, skirta rusų kal- 
kas. Sueiga praėjo labai sklan- bos tarmėms Pabaltijy nagrinė- 
džiai. Priimta naujų narių į Ži- ti. Konferencijos darbe dalyva- 
dinį. vo 50 Lietuvos, Maskvos, Kije-

Pernai Židinys suruošė kon- vo, Minsko, Rygos, Tartu, Daug 
; j ■ certą - balių, iš kurio gauto pel- pilio aukštųjų mokyklų dėsty- 

no nupirko Los Angeles skau- tojų. Konferencija vyko “vie- 
tams palapines, jūros skau- ningos kalbos sukūrimo’ 
tams paukojo 50 dol. Židinys šioje.
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OKUP. LIETUVOJE

J. 
č.

— Vilniuje vasario 1—5 die
nomis vyko pasitarimas, tema 
“Literatūros ir meno vaidmuo 
komunistiniame žmonių auklėji- 
mes”. Pasitarime dalyvavo liau
dies universitetų literatūros fa
kultetų vedėjai, politinių ir mok 
slinių žinių skleidimo draugijų 
lektoriai, leidyklų ir spaudos at 
stovai iš Lietuvos, Latvijos, Es
tijos, Baltgudijos ir Ukrainos.

Penkias dienas pasitarime bu
vo svarstoma kaip išnaudoti li
teratūrą ir meną komunistinėms 
idėjoms, rusų kalbai skleisti. Į- 
vairias paskaitas pasitarime 
skaitė rusai lektoriai. Jie nuro
dė “atsilikusiems kultūroje” Pa 
baltijo atstovams kaip pajungti 
meną ir literatūrą komunisti
niam švietimui.

— Vilniaus universitete 3 
dienas vyko aukštųjų mokyklų

I

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!

I

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicag® 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginia 7-7747
Savings Insured to $10,000 by F.S.LI.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

1

i

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. Western Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. VVAlbrook 5-5121
35

LIETUVIŲ PREKYBOS Rtr-. dalyviai akt. A. Brinkai nešykš 
MŲ VEIKLA tėjo gausių aplodismentų.

Praeitame Lietuvos Prekybos Sekančiai buvo pakviestas žo- 
rūmų gausiam susirinkime bu- ^į tarti Lietuvos generalinis 
vo atžymėta Lietuvos nepriklau konsulas dr. Petras Daužvardis. 
somybės paskelbimo 44 metų su 
kaktis. Ta proga buvo tinkamai 
atžymėta ir Maironio 100 metų 
sukatis.

LPR pirm. dr. Joseph Jero- 
me pristatė Gramonto ir Zopo-

Gary, Ind., miestelio meras 
George Chacharis, miestelio in
žinierius Harold Zweig ir Lake 
apskrities šerifas atsisakė at
sistatydinti iš einamų pareigų, | 
nors tai pareikalavo šiaurės va ■ ra naujos. Ji organizacijoj tose 
karų Indianos kriminalų komi
sija. Šie trys ir dar kiti 9 val
džios pareigūnai buvo apkaltin
ti federaliniame teisme už ne- 
pranešimą valdžiai apie gautas 
įeigas ir už nesumokėjimą mo- 

Meras Chacharis yra 
kaltinamas už nepranešimą gau 
tų najamų $226,686 sumoje 
1955-58 metais. Jis tuos pinigus 
gavęs iš Gary rajono kontrak- 
torių per “susapnuotas” kom
panijos, neatlikusias jokio dar
bo.

— Elzbieta Paurazienė, iš 
Detroit, Mich., yra ALRK Mo
terų sąjungos nauja centro pir 
mininkė. Tos pareigos šiai Mo
terų sąjungos garbės narei nė-

pačiose pareigose gražiai dar
bavosi nuo 1938 m. iki 1944 m. 
Taip pat yra uoli veikėja Det
roito Lietuvių Organizacijų 
Centre, Katalikų Federacijoj ir 
Lietuvių Taryboj.

Į

X 
nois 
rengia Maironio minėjimą va
sario 28 d., trečiadienį, 6 v. v., 
Sharkos restorane, 6301 W. 63 
st. Paskaitą apie Maironį skai
tys poetas K. Bradūnas. Minė
jime bus įteikta 1,000 dol. pre
mija Lituanus žurnalui. Kaip. Į į? 
svečias dalyvaus inž. J. Miklo- 
vas. Gydytojai su savo svečiais 
prašomi registruotis pas dr. F. 
Kauną, tel. OL 2-1381.

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.)

Maironio minėjimas. Uli- 
Liet. Gydytojų sąjunga

ATPLĖŠĖ NAUJĄ DOLERI 
NŲ Iš KNYGUTĖS

Mid-America National banko 
viceprezidentas Alan Tyler, įli
po į Evanston “L” traukinėlį, iš 
sitraukė iš kišenės pailgą, smai 
lią knygutę, čekių dydžio, išplė
šė iš jos vieną naują dolerinę ir 
pasiūlė konduktoriui už kelionę. 

Į Šis nenorėjo priimti sakyda
mas: “Aš pažįstu tikrus pini
gus iš pamatymo. Ši dolerinė 
netikra’’. Šis Chicagos bankas 
savo klijentams tikrai suriša į 
knygutes 25 naujas vienadole- 
rines, kurios taip spausdina-

Jis pasakė patriotišką kalbą— 
nurodė okupanto daromą skriau 
dą Lietuvai ir ragino visus sto
ti į talką, išlaisvinti Lietuvą.

Pagrindinis šio vakaro kalbė
tojas buvo profesorius Gedimi- 

lių vadovaujamą Ateities Atža- nas Galva. Jis padarė plačią Lie 
j lyno šokėjus ir dainininkus. Jau , tuvos praeities laikų apžvalgą, 
nuoliai, tautiškais rūbais apsi- Nurodė, kaip lietuviai išsilaikė 

totorių, Muravjovo ir kitų oku
pantų laikais. Muravjovas lie
tuvius šaudė, korė, persekiojo. 
“Kuo skiriasi lietuvių naikini
mas dabar nuo Muravjovo?”— 
klausė kalbėtojas. Jis aiškino, 1 
kokie sunkumai Lietuvai teko 
pergyventi nepriklausomybės kū 
rymosi pradžioj ir kiek dar rei
kės dėti pastangų, kad Lietuva 
vėl atgautų laisvę.

Profesoriaus kalba užtisęsė 
arti valandos. Darėsi vėlu. Pir
mininkas dr. J. Jerome LPR rei 
kalus atidėjo svarstyti kitame 

j susirinkime. Programai pasibai
gus A. Valonis ir W. J. Karei- 1

-

rengę, gražiai atliko muzikinę 
dalį programos.

Ekonomistas Adolfas Baliū- 
nas pristatytas susirinkimui pir 
mininkauti pareiškė, kad Anta-

mos, kad galima atplėšti nuo į- 
rišimo galo.

UŽMOKĖJO $4,000 UŽ NAMŲ
NETAISYMĄ mininkauti pareiškė, kad Anta-

Alice Bowman, apartamenti- no Rukštelės piešiniai, kurie bu 
nių namų savininkė, 9 11 N. .Vo išstatyti salėj, puikiai vaiz

duoja Lietuvos laukus, rugių gu 
bas, pievas, Nemuną, ąžuolais,

nių namų savininkė, 9—11 N. 
Oakley blvd., buvo nuteista už
mokėti $4,000 pabaudos už 152 
nusikaltimus pastatų užlaikymo eglėmis ir kitokiais medžiais ap 

augusius jo krantus. Tikrai tie 
£ Lietuvos vaizdai yra nupiešti su

I įstatams. Chicagos miesto pas- 
j tatų inspektoriai nurodė, jog 
nuo pereito rugsėjo mėnesio ji pasisekimu. Visa tai pri-
nieko nepadariusi tuos prasikal m2na Lietuvą įr mes šiais me
timus pataisyti. t tais, — vakaro vedėjas pareiš-

REIKIA DUOTI ŠILIMOS kė, — minime ne tik 44 metų
Irving Koppel buvo nubaus- Lietuvos nepriklausomybės pa

tas $100, kai nuomotojai nusi- skelbimo, bet minime ir 100 me 
skundė, kad jis nedavė užtekti- tų Maironio sukaktį. Jis plačiau 
nai šilimos jam priklausančiam pakalbėjęs apie Maironį prista- 
trijų aukštų namui, 914 South 
Ashland. Chicagos įstatymai nu 
rodo, kiek šilimos ir kokiomis 
valandomis reikia duoti.

I 
tė Lietuvos teatro dramos arti
stą Alfą Brinką, kuris padekla
mavo Trakų pilį, Senovės dai-1 

įną ir Jaunąją Lietuvą. Vakaro j

iAiDAinflya»
TV-RADOAI-3UOST. REKORDERIAI 1 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKSTELt* 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam domiausios kainos fr garantija 
33^S.HatstedSt-Clr.FFS«4-5685|

l
t
I join our stainless club

5 VIENETŲ PEILIO-ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Už santaupas, įneštas mėnesio 

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

AND LOAN ASSOCIATION 
tiSO South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirt. nuo 9 iki
Penktad. „ 9 iki
šestadiend. .. 9 iki

8
6
1

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas
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