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JAV ATNAUJINS ATOMINIUS
SPROGDINIMUS

Tai pranešė prezidentas Kennedy

WASHINGTONAS — Prezi
dentas Kennedy penktadienio 
vakare savo kalboje į tautą per 
radiją ir televiziją pranešė, jog 
jis įsakė atnaujinti atominius 
bandymus atmosferoje balan
džio mėnesio pabaigoje.

Bet jis taipgi pastebėjo, jog 
bus atšaukti nenorimi bandy
mai, jei Sovietų vadai šešių sa
vaičių laikotarpyje pasirašytų 
sutartį, uždraudžiančią visus a- 
tominius sprogdinimus su ati
tinkama tarptautine kontrole, 
kurią Sovietų Sąjunga visuomet 
atmeta kaip „šnipinėjimą.”

Jungtinės Amerikos Valsty
bės priverstos atnaujinti atomi-

nius bandymus atmosferoje, nes 
to reikalauja jų ir laisvojo pa
saulio saugumas.

Londonas ir Paryžius paten
kinti Jungtinių Amerikos Vals 
tybių nutarimu atnaujinti ato
minius bandymus atmosferoje.

Koja kongresmanui
VVASHINGTONAS — Atsto

vų rūmų narys Al Ullman (D., 
Ore.) užvakar pareiškė, jog 
jam pritaikyta dirbtinė kairio
ji koja. Jo koja iki kelio buvo 
nukirsta automobilio nelaimėje 
praėjusį gruodžio mėnesį.

Kremlius nervinasi ir puola
Tass ir „Izvestijų" pareiškimai

MASKVA — Rūščiu tonu 
rusai komentuoja prezidento 
Kennedy atominę kalbą. Vaka
riečiai diplomatai jaučia, jog 
artėja krizė. Atrodo1, kad So
vietų atsakymas į JAV prezi
dento kalbą bus Sovietų nauja 
serija atominių sprogdinimų.

Komunistų diplomatai Lon
done užvakar pareiškė United 
Press korespondentams, kad 
Sovietų premjeras Chruščevas 
greitai atsakys į Kennedy kal
bą.

Prezidento Kennedy kalbą 
puolė raudonųjų žinių agentūra 
Tass ir „Izvestijos.”

Kai Kremlius sprogdina ato
mines bombas — gerai, kai tik 
Amerika nenori atsilikti ato
minėje srityje — blogai. Tokia 
yra komunistų „logika” mulkin
ti pasauliui.

Sugavo kapsulę
virs' Pacifiko

Albanijos raudonieji 
prieš koegzistenciją 

BELGRADAS, Jugoslavija— 
Albanų komunistų partija už
vakar pakartojo savo opoziciją 
taikiai koegzistencijai tarp Ry
tų ir Vakarų.

Partijos laikraštis „Zeri I Po 
pulit” pasmerkė sambūrį (koe
gzistenciją) kaip „pacifistų 
svajonę”, kuri labai pavojinga 
taikai.

i: V. Zalatorius (kairėje), A. šimai- 
Gaučys ir P. Razminas.

Draugo bendradarbių valdyba 
tienė, B. Baprauskas. P. Gat

Posėdžiavo Draugo | 
bendradarbių valdyba

CHICAGO — Praeitą šešta
dienį Draugo bendradarbių val
dyba susirinko posėdžiui tėvų 
marijonų namuose, 6336 S. Kil- 
bourn Avė., Chicagoje, ir pasi-. 
skirstė pareigomis: B. Babraus- 
kas — pirmininkas, A. Šimai
tienė — sekretorė.

Susirinkime buvo svarstomi 
Draugo romano ir poezijos kon 
kursų reikalai. Buvo tartasi 
taip pat, kokį veikalą leisti at
karpoje.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

Komunistai prieš 
Fanfani vyriausybę

ROMA — Italijos komunistų 
partija užvakar nutarė balsuo-i 
ti prieš premjero Amintore 
Fanfani vidurio-kairiąją vyriau 
sybę, kuri pasižadėjo stoti prieš 
komunizmą ir būti ištikima 
Šiaurės Atlanto sąjungai (Na- 
to).'

Nenori važiuoti j 
Genevę

PARYŽIUS. — Prancūzų už
sienio reikalų ministeris Couve 
de Murville nenori • dalyvauti 
18 valstybių atstovų nusigink
lavimo konferencijoje Genevo- 
je, Šveicarijoje, kuri bus pra-

Belgija dar tyrinėja 
sprausminio nelaimę 
BRIUSELIS, Belgija. — Bel

gų aviacija dar tyrinėja spraus 
minio lėktuvo Sabena Boeing 
707 nukritimo priežastį. Lėk- dins didžiulių (super) bombų 

atmof eroje.
Gynybos sekretorius Robert 

S. McNamara pareiškė, jog 
sprogdinimai atneš radioakty
vumą, bet jis bus mažas, ne 
tokį, kokį davė rusų bandymai 
praėjusį rudenį. Sovietai išsprog 
dino daugiau kaip 40 bombų, 
įskaitant 58 megatonų baisų 
ginklą.

Wasingtonas jau ruošiasi a- 
tominiams sprogdinimams, ku
rie bus Pacifike Johnston ir 
Christmas salose.

Gynybos departamentas pra-

tuvo nelaimė įvyko 1961 metų 
vasario 15 dieną, kurioje žuvo 
18 amerikiečių čiuožėjų čempio
nų.

Dar nepadarytos galutinės iš
vados dėl įvykusios nelaimės.

Amerikiečių čiuožėjų giminės 
neseniai iškėlė Jungtinių Ame
rikos Valstybių teismuose bylas 
prieš Sabeną dėl nuostolių.

— Amerikiečiai per metus 
bažnyčiom paaukoja 17 bil. dol., .■ 
tai išeina apie 4—6% uždarbio.

Išskiriama didelė atominė 
bomba

WASHINGTONAS — Jung
tinės Amerikos Valstybės už
vakar pranešė, kad jos nesprog-

nešė, jog atominius bandymus 
darys 11,800 specialių vyrų, 
kurie žinomi (kaip Joint Task 
Force). Į šį dalinį įeina 6,600 
jūrininkų, 1,700 lakūnų, 600 

I armijos ir 100 jūrų karių (ma
rinų). Taipgi įskaitoma 2,800 
civilių, daugiausiai iš Atominės 
Energijos komisijos.

Mirė kun. Aruškevičius
DURYEA, Pa. — Kun. Juo-

—Indonezija ruošiasi šio mė
nesio gale ar balandžio .mėn. 
įsibrauti į olandų vakarų Nau
jąją Gvinėją.

—Sovietų komunistų partijos 
centro komitetas šiandien Mas
kvoje pradėjo posėdžius spręsti 
maisto reikalus.

—Rytų Vokietijos komunistų 
vadas Ulbricht prašo Britaniją 
pripažinti jo režimą, o jis už 
tai žada su ja vesti gerą pre
kybą.

—Rytų Berlyno gyventojai 
tyla sutiko užvakar Sovietų 
Sąjungos vicepremjerą Mikoja- 
ną gilia tyla, pareikšdami nepa
sitenkinimą sovietiniu režimu.

—Maroko vyriausybė prašo 
Sovietų Sąjungos parduoti jai 
ginklų ir amunicijos, kadangi 
Amerikos karinė pagalba esan-

zas Aruškevičius, Šv. Juozapo permaža ir perlėta. 
parapijos klebonas Duryea, Pa.
56 metų amžiaus mirė kovo 3 
dieną, lankydamasis kapuose.

2,500 širdies susirgimų 
Kaune

MELAS AR TIESA?
Vakarų Vokietijos ambasadorius Kroli iškviestas 

iš Maskvos namo

Raudonieji pasmerkė 
mirti Maskvos 

„lipstiką karalių”
MASKVA — Maskvos „lips- 

tikų karalius” pasmerktas mir
ti. Tai užvakar pranešė komu
nistų laikraštis „Pravda”. Niko- 
lai Kotlyar ir kiti buvo teisia
mi dėl valiutos spekuliacijos.

Begelman taipgi nuteistas mi- 
riop. Kiti nuteisti kalėjiman il
gam laikui.

Kotlyar taip apkaltintas, kad
jis neteisėtai gaminęs lūpoms [ų amžiaJs ribą.
pieštukus („lipstikus”) 
namo rūsyje.

savo

BONNA, Vokietija — Vaka
rų Vokietijos kancleris Adeną-

HONOLULU — JAV lėktu
vas pagavo užvakar parašiutu 
nuleidžiamą kapsulę virš Paci- 
fiko. Kapsulė satelite Discove- 
rer 38 skriejo aplink žemę ke
turias dienas.

Satelitas apskriejo aplink že
mę 65 kartus.

Tai jau aštuntas toks paga
vimas kapsulės virš Pacifiko.

dėta šio mėnesio 14 dieną. Tai ’ “T? " -7 T. . uens įsake sugrįžti įs Maskvos 
.pranešė užsienio reikalų minis- ambasadoriui H. Kroli pasiaiš- 
terijos kalbėtojas. j kinti dėl paplitusių spaudoje;

Atidėjo derybas
PITTSBURGH, Pa. — Dery

bos dėl naujų plieno pramonės 
ir darbininkų sutarčių įklimpo 
ir penktadienį vakare pertrauk
tos iki po gegužės 1 dienos.

Penktadienio vakare buvo 
trumpas posėdis, kuriame daly
vavo David J. McDonald, Uni
ted Steelworkers unijos pirmi
ninkas, ir R. Conrad Cooper, 
U. S. Steel Corporation.

Darbo sekretorius Arthur J. 
Goldberg apgailestauja, kad 
nutrūko derybos.

---- ~ . . ., gandų, jog jis privačiuose pasi-
Tylomis pakeistas ‘ Komunisto kalbėjimuose su chruščevu ve- 

redaktorius 1 dąS savo vardu derybas dėl a-
Jau kuris laikas Vilniuje lie- bįejų Vokietijų likimo. Tai jau 

tuvių kalba leidžiamo “Komu- antras kartas keturių mėnesių 
nisto” vyr. redaktoriumi parti- laikotarpyje, kai Vakarų Vokie- 
niuose suvažiavimuose perrenka tijos spaudoje pasirodo ambasa 
mas J. Karosas. Ir praėjusį ru- doriui daromi priekaištai ir jis 
denį įvykusiame XIII lietuvis- šaukiamas asmeniškam pasitei- 
kųjų komunistų partijos šuva- ! 
žiavime pakartotinai J. Karosas - 
buvo išrinktas “Komunisto” re 
daktoriumi. Tačiau tuojau pat , 
po minėto perrinkimo matomai 
buvęs J. Karosas atstatytas iš 
“Komunisto” 1 i —<

pare’gų. Nuo praėjusių metų užvakar išvyko iš Vatikano ir 
lapKiičio mėnesio tos pareigos aplankė Laterano seminariją, 
ai įteko V. Niunkai. kur jis buvo klierikas.

sa- 
de-

Italai nuteisė 7 dėl 
bombardavimo

PA V. LIETUVA. — Kaip ir 
kitų sričių darbuotojai Lietuvo
je, ir medicinos mokslus atsto
vaująs prof. Z. Januškevičius 
viešai pasidžiaugė (“Tiesos” 7 
nr.) kompartijos suvažiavimo 
nutarimais — “stebuklus” ža
dančiais. Jis iškėlė vieną to su
važiavimo “turėtą galvoje” tei
ginį, būtent, kad žmogui bus 
įmanoma pasiekti 100 -120 me- 

Profesorius 
iškelia medicinos pažangą ir nu 
rodo, kad “rytdienos medikas 
taip skirsis nuo šių dienų me
diko ,kaip mes skiriamės nuo 
mūsų kolegų, dirbusių prieš mik 
roskopo ir rentgeno spindulių 
atradimą”.

Kalbėdamas apie Kauno me-

ginimui. Pirmą kartą jis buvo

Popiežius aplanke 
seminariją

VATIKANAS — Popiežius
vyr. redaktoriaus jonas XXIII lydimas policijos,

—Slaptosios armijos organi
zacijos (OAS) vyrai įsakė vie
nuolikai italų žurnalistų išvyk
ti iš Alžirijos. Jei jie pasiliktų, 
tai juos nužudytų slaptosios ar
mijos vyrai. Priežastis: netin
kamai aprašo apie jų veiklą.

KALENDORIUS

Kovo 5 d.: šv. Teofilis, Giedrė.
Kovo 6 d.: šv. Felicija ir Per- 

petua, Raminta.

i

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 20 laipsn.; rytoj — šalta.

Indijoj neseniai įvyko balsavimai. Nuotraukoj matyti seniausia 
balsuotoja, 105 m. Balsai bus suskaičiuoti savaitės laikotarpy,. 
tačiau aišku, kad laimėjo valdančioji Nehru partija, (UPI)

išteisintas, perspėjant, kad 
vo iniciatyva nevestų jokių 
rybų su Sovietų Sąjungos dikta 
torium Chruščevu.

Kancleris Adenaueris asme-
. niškai telefonu kalbėjosi su 
Kroli ir davė griežtą ir skubų 
įsakymą: „Padėtis, kuri tams
tą liečia, turi būti išaiškinta. 
Užtat tamstos parvykimas į 
Bonną yra būtinas. Aš tikiu, j 
jog mano reikalavimas bus tuč 
tuojau įvykdytas. Ligi to laiko 
prašau susilaikyti nuo bet ko
kių viešų pareiškimų.”

Manoma, jog ambasadorius 
parvyks rytoj. Užsienio reika
lų ministeris G. Schroederis, 
kuris šiuo metu atostogauja 
Šveicarijoje, irgi sugrįš į Bon
ną dalyvauti ambasadoriaus ap
klausinėjime.

1 Du didieji Vakarų Vokietijos 
dienraščiai (vienas jų yra ne
priklausomas „Die Welt”) pas
kelbė, jog Kroli palaikąs Vo- 
iketijos ir Sovietų skirtumų iš
sprendimą šiomis sąlygomis: 
Vakarų Vokietija atgautų teri
torijas už Oderio-Neissės upių, 
pripažintų dvi Voiketijas, nepri
klausomo Berlyno miestas būtų 
demilitarizuotas ir nutraukti 
politiniai santykiai tarp pada
linto miesto ir federalinės res
publikos, Vakarų Vokietija su
teiktų 2*6 bilijono dolerių pas
kolą Rusijai, įgyvendinimui jos 
ekonominių planų.
Sovietų Sąjunga iš savo pu
sės garantuotų Vakariniam Ber 
lynui laisvę, sušvelnintų savo 
režimą Rytų Vokietijoje ir pa
liktų atviras duris Vokietijos 
ir Berlyno problemoms išspręs
ti.

H. Kroli šiuos gandus vadina 
gėdingu melu ir reikalauja Va
karų Vokietijos dienraščius už 
tai nubausti ir panašių melų 

[pažadėti daugiau neskleisti.

I

ROMA. — Keturi austrai ir 
trys vokiečiai studentai šiom, 
dienom nuteisti kalėjiman nuo 
4 iki 5 metų už teroristinius dicinos institutą ,prof. Januš-
bombardavimus, besiginčijant kevičius pastebėjo, kad Lietu- 
dėl Italijos Alto Adige provinci- vos medicinos srityje iki šiol 
jos. daugiausia buvo nagrinėjamos

praktiškos problemos. Dabar at 
liekami bandymai, panaudojus 
telefono ryšius, perduoti elek
trokardiogramas. Esą, netoli
moje ateity ligonio elektrokar
diogramą bus galima perduoti 
telefonu iš greitosios pagalbos 

| mašinos.
Prof. Januškevičius papasa

kojo, kad tik Kauno mieste 
1960 m. buvo 2,500 greitosios 
pagalbos iškvietimų dėl skaus
mų širdies plote. Institute buvo 
sukurti kai kurie aparatai ir 
išradę jo-autoriaus teisės buvo 
pripažintos, be paties Januške
vičiaus, dar J. Blužui ir inži
nieriams H. Jaroniui ir J. Pū
kui. Jų sukurtas aparatas — 
tromboelastografas buvęs de
monstruotas Maskvoje ir Lon
done ir turįs paklausą už Lie
tuvos ribų. Praktika parodžiu
si, kad Lietuvos sąlygomis pa
grindinis fnokslo tiriamasis dar 
bas vyksta aukštosiose mokyk
lose — pvz. medicinos srity 
66% viso tiriamojo darbo at
liekama Kauno medicinos insti
tute. (E.)

PAVERGTOJE LIETUVOJE SUSTIPRINTA 
PRIESRELIGINE AGITACIJA

Išnaudojama Povilonio ir kitų byla

VILNIUS, pavergtoje Lie
tuvoje. — Lietuvoje, ypatingai 
Po sausio mėn. vykusios Klai
pėdos bažnyčios statybos by
los, sukrusta sparčiau varyti 
antireliginę kampaniją. “Tiesa” 
pripažino, kad Lietuvoje vis dar 
esama žmonių, kurie “tebeklai
džioja religinių prietarų klam
pynėje” ir, esą, tiems žmonėms
reikia padėti išbristi. “Tiesa”, 
(34 nr.) specialiai kreipėsi į 
skaitytojus, kurie, girdi, “gal 
būt dar neseniai buvę religin
gi”, — o dabar jie turėtų ra
šyti laiškus ir pasakoti apie 
savo “išsivadavimą”. Be pačių 
skaitytojų laiškų, paaštrėjusi 
kova užvirė ne tik “Tiesos” skil 
tyse, bet ir per radiją ar fil
mus.

Vis dar išnaudojama Povilo
nio ir kt. byla. Toji pati “Tiesa” 
per ištisas skiltis pasakojo apie 
tai, kaip “kunigai vogę, įrengę 
turgavietes šventoriuje, kaip jie 
naudojęsi kruvinais doleriais”. 
Vis plačiai naudotas Povilonio 
susirašinėjimas su kun. Martin 

i kurni JAV-se, vis minėti “ame-

I

rikoniški skudurai” ir su pa
sigerėjimu cituotas Povilonio 
laiškas, kad esą sunkiai vykstą 
su kostiumų medžiaga — “nes 
mūsiškių medžiagų dabar y- 
ra pas mus labai gerų”. Kad 
Povilonio, Bumeikio ir kt. by
la tikrumoje buvo priedanga 

į atskleisti tariamiems bažnyčios 
atstovų “nusikaltimams”, “ap
gaudinėjimams” ir drauge už- 
kuiii kovą prieš katalikų baž
nyčią, liudyja ir šie “Tiesos” 
žodžiai: “Proceso eiga... drauge 
apnuogino bažnytininkų veidą 
aplamai, parodė, kokios apgau
lingos yra ir jų demagogiškai 
skelbiamos dogmos...”

Antireliginė propaganda šiuo 
| metu vykdoma siekiant parody
ti, kaip “žmogus atsikratė prie- 

I tarų”, “kokias pasakas dėsto 
kunigai”, “kokia nesąmonė lan
kyti bažnyčią” ir pan. “Tiesos” 
skiltyse mielai suteikiamas žo
dis “atsivertusiam” Tytuvėnų 
vid. mokyklos abiturientui Br. 
Linkevičiui. Šis teigia, kad baž
nyčiose daugiausia tik senutės, 
tačiau Tytuvėnų bažnyčioje jis

ii-

stebįs ir jaunimą. Čia jis kal
tina miesto kultūrines įstaigas, 
komjaunimą, per retai rengia
mas ateistines paskaitas. Ki
tas jaunuolis — Vilniaus poli
technikumo mokinys Pr. Vizgir
da teigia, kad “prieš religiją 
dar nepakankamai kovojama... 
dar nepakankamai išleidžima 
antireliginės literatūros”. Tas 
pats jaunuolis šaukia, kad “ta
rybinės raketos dangaus nera
do”, kiti vėl aiškina, kad “ste
buklus sukuria žmonės”. (E.)

Pastaba, šiam jaunuoliui rei
kia priminti, kad sovietinių 
raketų tikslas yra neieškoti dan 
gaus, bet pasididžiuoti savo pa
žanga. Be to, niekas neteigia, 
kad dangus yra tolimose erdvė
se, jis gali būti ir prie to jau
nuolio namų. Kai dėl sakymo, 
kad “stebuklus sukuria žmo
nės”, tenka pabrėžti, jog ko
munistai bando sukurti stebuk
lą — rojų žemėje, bet savo sis
tema skurdą atneša...
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIUNAS

tlavimo” nes tai yra kasdieninis 
šio krašto reiškinys. — J. Šoliūnas 

Kl. — Esu gimęs 1898 m. sau
sio 21 d. Į Ameriką atvykau 1949 
m. liepos mėn. ir nuo to laiko iki 

i 1957 m. rugp. dirbau raštinėj, kur 
’ buvo atskaitoma Sočiai Security.
Uždirbdavau nuo 1945 m. liepos 
iki 1950 m. rūgs, po $165 į mėne
sį; nuo 1950 m. rūgs, iki 1951 m. 
vas. po $270 į mėnesį; nuo 1951 
m. vas. iki 1952 saus. $400 į men. 
ir nuo 1952 m. saus, iki 1957 m. 
rūgs, po $585 į mėn. 1957 m. 
rūgs, nustojau dirbti privatinėj 
raštinėj ir perėjau dirbti į Civil 
Service, kur mes turime savo pen
sijos fondą. Turėdamas 65 m. am
žiaus, planuoju nustoti dirbti. 
Pensijos iš Civil Service tarnybos 
negaliu gauti, nes nesu ištarnavęs 
10 metų (Reikalinga išdirbti 
metų, kad gavus 24% algos 
esamos Civil Service įstaigos.

1) Ar aš galiu gauti pensiją 
Sočiai Security, nes išdirbau
pertraukos nuo 1949 m- liepos 
mėn. iki 1957 m. rūgs., t. y. 7 me
tus ir 2 mėnesius? Man atskaity
davo iš algos nuošimčius dėl Soc. 
Security iki mano perėjimo dirbti 
į Civil Service. 2) Ar 
Soc. Security pilna 
kiek būtų per mėnesį 
ištarnautą laiką. 3) Jei nebūtų gas, būtinai paduokite pareiškimą HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p.

dienį, maždaug trijų mėnesių lai
kotarpyje, užpildykite socialinio1 
draudimo pensijai gauti pareiški- 

, mą artimiausioje socialinio drau- 
j dimo įstaigoje.

Kl. — Aš privalau turėti ketu
riolika metų ketvirčių, bet kiek 
jų turiu — nežinau. Esu gimęs 

i 1900. 6. 19. Norėčiau žinoti kiek 
gausiu pensijos, išeidamas sulau
kęs 62 m. amž., t. y. 1962. 6. 19?

| Dėl ligos nebegaliu dirbti, (seka 
j lentelė).

Viso esu išdirbęs 12 metų laiko, 
su apie 2 metų pertrauka, dėl li
gos ir nedarbo priežasties. — J. V.

Ats. J. V. — Esate užtektinai 
uždirbę metinių darbo ketvirčių 
ir todėl turite teisę į socialinio 
draudimo mėnesinę pensiją.

Jeigu norite, galite pradėti gauti 
pensiją nuo š. m. birželio mėne
sio pradžios, kada jums sueis 62 
m. amžiaus.

Nutarus imti sumažintą pensiją, 
ji pasiliks visados sumažinta. Pa
gal pateiktus uždarbių duomenis 
jūsų sumažinta pensija, sulaukus 
62 m. amžiaus, būtų apie 76.80 
dol. per mėnesį.

Jei jau apsisprendėte imti su
mažintą pensiją, tai pareiškimą 

ir galite paduoti š. m- kovo mėnesį, 
mano Tačiau, jei esate visai nedarbin-

m. iki sustojimo dirbti). Antra, I 
I jeigu kartą pateikėte klausimą, 
tai į tą klausimą buvo atsakyta 
naudojantis tuo metu pateiktomis 
žiniomis.

šio skyriaus redakcijai nėra 
įmanoma sulipdyti klausimą iš | 
dviejų atskirų laiškų, nes visi i, 
klausimai, kai tik gaunama iš i 
skaitytojų, iš Chicagos persiunčia- Į 
mi man į Baltimorę atsakymui ir 
todėl seniau buvusių klausimų as
meniškai neturiu, o skyriaus re
dakcija jų nesaugoja. Trečia, ma
no nuoširdus prašymas ir patari
mas : visada pateikite reikiamas! 
žinias ir nebesusidarys tada jokių j 
neaiškumų bei keblumų atsaky-' 
muose. — J. Šoliūnas
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Norman A. Buending, 1256 W. 
69th Street Sočiai Security įs
taigos vedėjas. — Čia yra virš 
milijono apdraustų žmonių, vy
resnių negu 65 m. amžiaus, ku
rie neužpildė aplikacijų, many

Pratęsė terminą iki 
kovo 31 dienos

JAV Aukšt. Komisionierius 
Pabėgėlių reikalams (The Unit- 
ed Statės High Commissioner 
for Refugees) pratęsė terminą jei jie ir toliau dirba, tai
iki 1962 m. kovo 31 d. padavi
mui aplikacijų dėl finansinės 
pagalbos tiems asmenims, kurie 
yra nukentėję nuo nacional. 
socialistinės Vokietijos vyriau
sybės persekiojimo dėl savo tau 
tiškumo (nationality). Palikuo
nys Įpėdiniai tų asmenų, kurie 
dėl persekiojimo mirė, taip pat 
turi teisę į finansinę pašalpą.‘ 
Aplikacijų ir daugiau informa-; 
cijų galite gauti iš U. N. H. C. 
R. Room 3268, United Nations, 
N. Y.

Informacijų galima gauti iš 
ten pat anglų, ukrainiečių ir 
lenkų kalbomis.

Tie asmens, kurie turi nuola
tinį sužalojimą ar netekę svei
katos sąryšyje su jų tautiš
kumu, gali taip pat gauti kom
pensaciją. Toki asmens turi 
kreiptis į Bundesverwaltung 
samt, Hochhause, Cologne, Ger
many.

Šią žinią mums perdavė Bi- 
šhop’s Resettlement Committee, 
Archdiocese of Chicago, 228 N.

-La Šalie St., Chicago 1, III.
Lietuvių kalba paaiškinimų 

tuo reikalu galite gauti iš Balfo 
-centro, 105 Grant St., Brook- 

lyn 11, N. Y.
Cikagiečiai informacijų galite 

gauti Pabaltijo Adv.-Teisininkų 
Lygos lietuvių sekcijoj, 4436 S. 
Washtenaw Avė., Chicago 32, 
UI., tel. CL 4-7965. Pr. Šul.

negalį gauti išmokėjimų, jei 
jų uždarbis yra didesnis negu 
$1,200 per metus.

— Paskutinių metų įstatymo 
pakeitimai, — pabrėžia Mr. N. 
A. Buending, — dabar įgalina 
kai kuriuos iš tų žmonių gauti 

I tam tikrus išmokėjimus. Tačiau 
tokie asmens aplikacijas turi 
užpildyti.

Gali būti atvejų, kad kai ku
rių įstatymo pakeitimai nelie
čia. todėl Mr. Buending siūlo 
visiems dirbantiesiems (virš 65 
metų amžiaus), kurie niekada 
dėl išmokėjimų aplikacijų neuž
pildė, prieš tai pasitarti užėjus 
į vietinę Sočiai Security įstai
gą. Ten jiems mus nurodyta.

I 10
iš

iš 
be

P. ŠILEIKIS. 0, P.
BY Orthopedas. Protezistas

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

(Arch Supports) ir t.t
Vai 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS technikos lab. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, IU.

Tel. PRospect 6-5084

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

$7.00
$6.00

$4.00
$3.50

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. LkI

• * J J U
• Administracija dirba kas

dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

t

i

tai būtij iš 
pensija 
už

pakankamai pilna pensija, tai kiek nedarbingumo pensijai gauti. Ne- 
man reikėtų išdirbti pagal Sočiai
Security nuostatus? O gal truku- *]"“
mą aš galėčiau apmokėti įnašu ? Į JAV.
4) Kokius formalumus ir 1 '
reikėtų atlikti siekiant gauti pen
siją? — L. V.

Ats. L. V. — 1. Taip. Jūs esa
te pakankamai ilgai išdirbę ir už-

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

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

Dšl valandos skambinti telefonu 

kaskied, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiininir

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6
»V« o W

Ofiso telefonas — BIshop. <.2-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer} 

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųaette Rd

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitaruua. išskyrus UreČiadienius

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
274S West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv.,' penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte lr nuo 6-8' VW. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonui

Telef. REpubUc 7-2290.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. J. RIMDZUS .
CHIROPRACTOR

Headaches. Arthritis, Rheumstism. 
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadvay, Gary, Indiana
Valandos — pirmadieniais 3-"* iki 6 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą.. 
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIshop 7-5833Tel.: REUance 5-1811

DR. WALTER 1 KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:36-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. l’A 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta Šėštad. 10 v. r. tki- 9 .p -p

; < 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

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

Dr.W.Ross Dr. LSeibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
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.

Valandos pagal susitarimu.

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—3 vai 
■rak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 63t<d St 
Ofiso tel. REUance 5-4410 

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

Penkt. tik l—3 p. m. . . 
Trečiad. lr šeštad. pagal jnitartj.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
RCDIKIŲ ir VAIKŲ ligų 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestem Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vak iki 1 vak p. p. ]y nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

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

Ofiso telef. CLiffside 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 Ir 
<5—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
S vai. iki 5 vai. vak.

Res. tel. WAlbrool 5-3765

DR. MARIJA LIHAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

2817 VVest 71st Street Ofisas tr rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Telefonas HEmlock 6-3545 
(OFISO IR REZ.) 

VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732 Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-9195

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą- 

D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4.2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. lr šeštad.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligoe 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

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

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S?.. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
na. išskyrus trečiadieni

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 ir susitarus.

0R. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Mlchigan, Chicago 28. Hl. 

Telef. offfao; PCllman 5-6766 
Narni;: BEverly 8-3946

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

Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-S1M

DR. F. C. WINSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Roeid 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 7 ik! 8" v. v.

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti.

Tel. ofisu RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6656 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), Saukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kandi—.

Perskaitę “Draugą", duoki- 

m ii kitiems pasiskaityti.

man reikėtų išdirbti pagal Sočiai apsivilsite.
Kl. — Prieš 2 metu atvykau į 

------- Per tą laiką esu išdirbusi 
kada 14 mėn., uždirbdama vidutiniškai 

į mėn. apie 60 dol. Sausio mėn. 
man suėjo 62 m. Ar galėčiau pra
šyti sumažintos pensijos? Jei taip, 
kiek gaučiau? — O. K.

Ats. O. K. — Jeigu jums suėjo 
62 m. amžiaus šįmet, tai pagal 
veikiančias socialinio draudimo 
taisykles jums yra būtina turėti i 
bent vienuolika metinių darbo ket-į 

i virčių, kad jūs galėtumėte kvali- 
fikuotis nors ir sumažintai sočia-! 
linio draudimo pensijai.

j Jeigu išdirbote tik 14 mėnesių, 
: tai jūs galėjote uždirbti maksimu- Į 
mą apie šešis darbo ketvirčius. I 
Reiškia, dar trūksta apie 5 darbo 
ketvirčių, idant turėtumėte teisę 
bent į betkokią pensiją.

Kl. — Pastebėjau, kad pensijos 
apskaičiavimui reikia suteikti ži
nių net nuo 1950 metų. Kadangi 
aš savo laiške nurodžiau tik pa
skutinių 5 metų uždarbių sumas, 
tai žemiau išdėstau trūkstamų 
metų žinias. — A. Š.

Ats. A. Š. — 3Labai gaila, ta- ! 
čiau ir vėl nebegaliu jums pilnai 
atsakyti į jūsų klausimą dėl so- j 
cialinio draudimo pensijos dydžio.

Kodėl ? Pirma, šitame klausime

kurie galėtų gauti išmokėjimus. tektinai turite metinių darbo ket-
Neatidėliokite, užeikite dar 

šiandieną. Atidėliojimas pasitik 
rinti gali būti vieno-kito mėne
sinio čekio išmokėjimo neteki
mo išdava. Pr. šul.

*

Paskaitos apie nedarbo 
programą

Englewood vakarinė mokyk
la Chicagoje informuoja, kad 
apie nedarbo apdraudimo prog
ramą paskaitas skaitys Mr. Da- 
niel Bellimy, III. Darbo dep-to 
nedarbo kompensacijos sky
riaus atstovas. Paskaita bus 
kovo 14 d. 8 v. v. mokyklos pa
talpose, 6201 S. Stewart Avė.

JŪS KLAUSIATE — 
MES ATSAKOMI

Socialinio draudimo reikalais

Rašykime senatoriams ir 
kongreso nariams 

peticijas
Chicagos Socialinis klubas su 

šitaręs su Liet. Nuosavybių Sa
vininkų Susivienijimo valdyba 
paruošė peticijų tekstus, ku
liuos reiktų tuojau rašyti savo 
steito senatoriams ir kongreso vimo. a) Kokia' būtų mano pen- 
nariams Socialinio draudimo įs- sija? b) Kiek metų turėčiau dirb- 
. . ■ ■ , ti dar, kad pataikyčiau į maksi-tatymo pagerinimo reikalu - maKnę’ (mėnePsilię |127) ^<>8 
dėl nemokamo gydymo senes- didumą? — Petras Petr. 
nio amžiaus žmonėms įvedimo. Ats. Pet. Petr. — Gaila, kad 
Be to siūlyti dabar mokamas 3ŪS nepranešėte apie savo kiek

vienų metų uždarbius prieš 1956 
metus. Jūsų pateiktoji bendra už
darbių 
1956 m.
didumo 
naudoti 
metų uždarbius. Todėl ir mano šis 
apskaičiavimas remiasi tik uždar-, 
biais po 1956 metų. Tai yra dau-, 
giau tik spėjimas nes teko nau
doti ir 1957 m. uždarbius (1,876.97 
dol.), kurie atrodo buvo žemesni 
negu kai kuriais metais prieš 1965 
m. Tačiau, naudojant patiektas 
žinias, apskaičiuojama, kad jei 
jūsų uždarbiai nuo 1962 iki 1967 
m. (kada jums sukaks 65 m. am
žiaus) bus 4,800 dol., tai jūsų mė
nesinė pensija būtų apie 100 dol. 

Jeigu norėtumėte gauti maksi
malinę mėnesinę pensiją — 127 
dol., tai jums reikėtų uždirbti po 
4,800 dol. kasmet nuo 1967 m. iki 
1973 metų, t. y. dar šešetą metų 
priedo.

Kl. — Aš atvyKau 1 JAV 1950 
m. ir vykdamas čia sumažinau 
savo metus, kad geriau gaučiau 
darbą ir tuo pačiu priėmiau šio 
krašto pilietybę. Dabar turiu keb
lumo dėl pensijos. Ar man reikės 
laukti pagal gavimo pilietybės 
metus, ar aš galėsiu metrikais ir 
senais dokumentais įrodyti tikrus 
metus ?

pensijas padidinti 50%, kad 
jos atitiktų pragyvenimo mini
mumui. Tokias peticijas siūlo
ma rašyti tuojau pat, nes by
lius jau svarstomas kongrese.

Siūloma rašyti taip:
Hon. Mr.................................................

Hon. Senator ........................
(įrašykite jo pavardę) 
Senate Building,

House Representatives Bldg. 
Washington, D. C.

Dear Senator:
Dear Congressman:

I, > the undersigned, desire 
the enactment during this ses- 
sion of the Congress of Legis- 

an 
Se- 
the

lation which will grant 
amendment of the Sočiai 
curity Law according to 
King - Anderson Bill.

Also I propose to increase 
monthly benefits by 50%.

Sincerely yours, (pasirašyti)
Po tokia peticija reikia pasi

rašyti, pridėti savo adresą ir 
tuojau pat pasiųsti savo steito 

■senatoriui ir kongreso nariui į 
Washingtoną. Pr. Š.

PO 65 METŲ AMŽIAUS 
DIRBANTIESIEMS IŠMOKĖ

JIMAI

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 

šeštadieniais 10—1 vai. Trečla-

*

v.Vai
vai.
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

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

virčių, todėl sulaukęs 65 m. amž. 
galėsite gauti socialinio draudi
mo pensiją. Turiu pastebėti, kad 

į kiekvienas darbininkas, jei nori, 
i gali gauti sumažintą mėnesinę pen
siją sulaukęs tik 62 m. amžiaus.

2. Ne. Jūsų socialinio draudimo 
pensija, sprendžiant iš jūsų uždar
bių, nebūtų pati didžiausioji. Nau- 

j dojant patiektuosius uždarbių da- 
■ vinius, jūsų mėnesinė pensija, su- 
! laukus 65 m. amžiaus, būtų apie 
1110 dol. 
j 3- Jeigu norėtumėte gauti pa- 
ičią maksimalinę 127 dol. mėnesi
nę pensiją, tai jums reikėtų už
dirbti po 4,800 dol. kasmet dar 
bent septynetą metų. Pats darbi- 
ninkas, deja, jokių socialinio drau- 

j dimo mokesčių negali primokėti. 
Tik piliečiai, turį nuosavą preky
bą, turi teisę mokėti socialinio 

I draudimo mokesčius nuo savo tu
rimo metinio pelno. Gi darbinin-_ . rs.outi i jriruia, šitame Klausime
kas, norjs gauti kreditą, turi dirb- nepateikėte būtinų žinių (gimimo

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bnilding). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001,

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

Rezid.: 3241 West GGth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

I DR. VL BLAŽYS , 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

' šešt. 2—4 vai.
Trečiad. lr Kitu laiku pagal sutarti- 

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

n»
ti. Iš jo gaunamos algos tada yra data, metiniai uždarbiai nuo 1950 

t atskaitomas atitinkamas nuošim-___~~Z............ . -____ .... . 7...
draudimui ir

Klaus. — Gimiau 10. X. 1902
m. Uždirbau S. S. apmokamuose . .
darbuose (seka lentelė). Nuo 1962 1S socialiniam 
metų pradžios mano pastovi už- ■ tokiu būdu jis įsigyja teisę į so-'
- . - > • — r*» j ol' mo Imi/N rlfOiirlien ^.z -Z tik

darbio metinė suma $4,800 ir tie cialinio draudimo pensiją. 
$4,800 metams uždarbiai numato
mi ir toliau, t. y. iki pensijos ga-

J. G- TELEVISION CO.
I 4. Jei norėsite gauti nesuma-: 2512 VV. 47th St., FR 6-1998
žintą pensiją, sulaukęs 65 m. am- i rv lapijai hi-fi. vėsintuvai 

i +„• __ : " • X Pardavimai-taisymai Sek. uždarytaziaus, tai prieš savo 65-jj gimta- ♦ A,
ti dar, kad pataikyčiau j maksi- 
malinę (mėnesinę $127) pensijos

- - į
suma nuo 1951 m- iki: 

(9,097.80 dol.) pensijos! 
apskaičiavime negalima: 
atsižvelgiant į paskirų

Ar busiu už tai baustas? 
A. D.

A. D. — Jums yra būtina 
savo tikrąją gimimo datą.

Ats-
įrodyti

i Nėra būtina naudoti tą gimimo da- 
! tą, kurią jūs naudojote gaudami 
pilietybę, jei toji gimimo data 

. yra neteisinga. Jums patarčiau 
apsirūpinti senais dokumentais

— Daugelis dirbančiųjų, ku-' metrika arba J* kokia’s
kitais lietuviškais dokumentais), 

_i jūsų 
neįsivaizduoja, gimimo data. Tada tuos dokumen- 

..........; socialinio draudimo 
įstaigai kaip gimimo datos įrody- 

del “me-

rie sulaukę 65 metų amžiaus ir kur būtų nurodyta tikroji 
toliau dirba,
kad jie turi teisę iš soc. draudi-1 *uts .^’k*te.
mo gauti išmokėjimus, — sako mą. Nieks jūsų nebaus

S
Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

%

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226

Vedėjas E. RUDAITIS

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

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

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

6211 South Western Avė. krautuvė

J
MARQUETTE NATIONAL BANK

WILL PAY THE M AKIMUM

INTEREST

0H SAVIHGS CERTIFICATES 0F DEPOSIT
AND

4*

ON REGULAR

SAVINGS PASSBOOK ACCOUNTS 
(EFFECTIVE JANUARY 1, 1962) 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
63rd and Western Avenue—GRovehill 6-5100

Mcmber: Federal Reserve Systcm Tcderal DepoMt Insurance Corp.

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

425 No. Uberty Street.
Route 25, Elgin, Dlinois

Valandos pagal susitarimą

Tel. 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 lr 7-9
Antr. 1-6, treč., 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.

DR. J. G. BYLA ■ BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 VVEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
TeL GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-087S
DR, W. M. EISIH-EISINAS
AKUŠERIJA ir moterų 
6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambinti MI

LIGOS
5-2670 
Jei ne-
8-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-«8«7
DR. B. GAIŽIŪNUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vxk 
šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
tlfnnfnn nHfm* n a arai ■nMtarlTn*

rak..

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
(JOKIA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 Wcst 63 Street
Vai: Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 iki 
4:80; antr. ir penkt nuo 5 iki 8; 
Nešt, nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 
susitarus

tel.

Ii
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Kultūros Fondas ir

MŪSŲ UŽDAVINIAI

Kultūros Fondo

Dideliu susidomėjimu buvo 
perskaitytas naujojo Kultū
ros Fondo pirmininko kun. 
Stasio šantaro žodis kultūri
nėmis aktualijomis. Žodis bu
vo tartas pasikalbėjimo for
ma ir atspausdintas Draugo 
kultūrinio' priedo vasario 17 
d. laidoje,
pirmininko pasakytas žodis 
yra labai svarus ir aiškus. 
Jis neskraido aukštai nepasie
kiamomis padangėmis, bet lo
giškai ir paprastai dėsto tuos 
kultūrinius dalykus, kurie yra 
Spatys aktualiausi, vykdytini 
ir galimi įvykdyti. Jis net ne
kelia tų klausimų, kurie yra 
toli nuo realybės ir mūsų ri
botomis jėgoms nėra įvykdo
mi.

Kultūros Fondo pirmininko 
reikalavimai nėra per dideli. 
Gal taip mums atrodo dėlto, 
kad kun. Šantaras mokėjo po
puliariai juos mums pristaty
ti. Jis kalba apie baigimą iš
leisti prof. Vaclovo Biržiškos 
veikalo Aleksandryno (trijuo
se tomuose). Šio monumenta
laus lituanistinio veikalo iš
leidimas kainuos daug — ke
liolika tūkstančių dolerių. Pat
sai spausdinimo darbas dau
giau negu įpusėtas. Deja, taip 
nėra su dolerių sutelkimu 
šiam tikslui. Šiuo atžvilgiu 
kol kas esame atsilikę. Ta
čiau pirmininko optimizmas, 
atrodo, pajėgs ir mus uždegti 
lygiai tokiu pat optimizmu ir 
entuziazmu, kad nei, Aleksand- 
rynui, nei kitiems panašiems 
leidiniams lietuviškai kultū
rai puoselėti ir palaikyti ne
pritrūktų reikalingų lėšų.

*
Kultūros Fondui yra pati

kėtas ir kitas uždavinys — 
leisti lituanistinėms mokyk
loms vadovėlius. Tai yra sun
kus ir tuo pačiu nepelningas 
darbas, jei iš jo lauktume ma
terialinės naudos. Vadovėlių 
leidyklos gali uždirbti tik tuo 
atveju, kai turima daug mo
kyklų ir daug mokinių. Bet 
mūsiškių lituanistinių mokyk
lų, palyginti, nėra daug. Nė
ra daug ir mokinių. Tačiau 
kiek jų bebūtų, be vadovėlių 
negalima apseiti. Jei Kultū
ros Fondas pasiėmė nešti sun
koką naštą, tuo reikia tik 
džiaugtis. Bet džiaugsmais 
sąskaitų spaustuvėms už va
dovėlių atspausdinimą neuž
mokėsime. Reikalingi pinigai. 
Gyvendami įsitikinimu, kad 
lituanistinės mokyklos yra 
būtinos lietuvybei išlaikyti, 
joms turime sudaryti visas 
sąlygas, taip pat aprūpinti 
jas vadvėliais, be kurių mo
kytojų darbas būtų labai sun
kūs. Jei fondui nepritruks lė-

šų, jis galės daugiau ir pat
rauklesnių vadovėlių išleisti. 
Tai bus, jei į jį plauks mūsų 
parama, ir tai ne pripuolamai, 
bet pastoviai.

*
Girdime, kad Kultūros Fon

dui yra užkrauta ir kita dide
lė našta. Jam pavesta rūpintis 
Pasaulio Lietuvių Archyvu, 
kuris šiuo metu net pastogės 
nebeturi. Vincento Liulevi- 
čiaus neišsemiamos kantrybės 
ir pasiaukojimo dėka jau yra 
surinkta daug ir vertingų da
lykų, kuriuos reikia saugoti, 
tvarkyti, svarbiausia patal
pas parūpinti. Svarbios isto
rinės medžiagos jau yra su
rinkta daug. Ja jau yra pa
sinaudoję lietuviai ir net ne
lietuviai studentai savo moks
lo darbams. Ateityje ja nau
dosis istorikai, kurie rašys 
apie mūsų tautos praeitį, apie 
mūsų pastangas ir rūpesčius 
tautines vertybes išlaikyti ir 
Lietuvai nepriklausomybę at
kovoti.

Čia suminimi tik keli daly
kai, kuriais fondui tenka rū
pintis. Jų yra žymiai dau
giau. Galime numanyti, kad 
į fondą kreipiasi beveik visi 
lietuvių kultūriniai sąjūdžiai, 
apie kurių vaidmens svarbą 
neabejojame. Jų daugeliui 
yra reikalinga finansinė pa
rama. Jei fondas būtų pakan
kamai pajėgus, suprantama, 
jis nepagailėtų suteikti para
mą tiems kultūrininkų sąjū
džiams, kurie iš savo veiklos 
ar iš savo pajamų negali iš
siversti. Deja, kol kas tik ne
daugelį kultūrinių sąjūdžių 
fondas gali patenkinti, nes ir 
pats nėra turtingas. Jis pats 
laukia didesnės visuomenės 
paramos, laukia mecenatų lie
tuviškoms knygoms leisti, 
švietimo darbui plėsti. Lau
kiama, kad mūsų tautiečiai sa
vanoriai mokesčiais 
Fondui apsidėtų.

*

Kultūros

yra pats 
Lietuvių

Kultūros Fondas 
svarbiausias JAV 
Bendruomenės padalinys. Bend 
ruomenė, kaip tokia, yra pa
sirinkusi svarbiausiu uždavi
niu lietuviškąją kultūrą puo
selėti ir lietuvybę išlaikyti. 
Tai didelis ir garbingas už
davinys. Kultūrinės veiklos 
apimtis yra labai plati. Toji 
veikla bus sėkminga, jei ji 
daugiau susikoncentruos tiems 
uždaviniams, kuriuos yra pa
sirinkusi. Ji turi auginti ir 
stiprinti Kultūros Fondą, ku
riuo ji pati daugiau galėtų 
pasiremti, tenkindama savo 
ribose veikiančių kultūrinių 
sąjūdžių reikalavimus.

KODĖL ITALIJOJE STIPRŪS
KOMUNISTAI

Neaiškumai Italijos politiniame gyvenime. Pri ežastys, kodėl bujoja komunizmas Italijoje. So
cialiniai skirtumai, neraštingumas, kraustymasis į šiaurę. 60% mano, kad Romoje valdo 

Mussolini...

V. ALSEIKA, Vokietija

Neapolyje įvykęs Italijos liečia! valstybę laikė savo prie- 
krikščionių demokratų partijos 
suvažiavimas, polinkis į bend
radarbiavimą su italų Neimi 
socialistais, nauja vyriausybė, 
ne visai aiškios ateities per
spektyvos — visa tai daugeliui 
kelia klausimą, kokie yra ita
lų komunistų lūkesčiai? 
tai partijai
Europos kontinento vakarų 
kraštuose — pavyks teisėtu ke
liu įsiveržti į valdžią? Kiti vėl 
klausia — kodėl krašte, kur 
Katalikų Bažnyčios įtaka taip 
stipri, auga komunistų parti
ja? Kokie veiksniai prisidėję 
prie tos partijos įsigalėjimo? 
Čia pateiksime, pasinaudojus 
italų autorių šaltiniais, keletą 
minčių.

Ar
stipriausiai

Kur didėja komunistų skaičius?

Daugelis stebėtojų tvirtina 
— Italijos komunizmas, tai so
cialinio protesto išraiška. Dvy
lika metų buvęs krašto atsta
tymo, ypatingai ūkio srity, dar
bas, pasirodo, neturėjęs lemia
mai teigiamos įtakos kraštui 
(priešingai, Vak. Vokietijoje) 
ir todėl vis rasime socialinius 
ir ryškius skirtumus tarp Ita

lijos šiaurės ir sričių į pietus 
ir rytus nuo Romos. Jei visai 
teisingai teigiama, kad komu
nizmas bujoja pirmiausia ten, 
kur viešpatauja skurdas, tai 
šis teiginys dar neišaiškina, ko
dėl italų komunistų skaičius vis 
auga, štai, jų skaičius padidė
jo kaip tik tokiose srityse, kur 
gyvenimo 
žemas.

j šu, o šios įstaigos reiškė ne
pasitikėjimą krašto gyvento
jams, tai toks reiškinys aiškin
tinas, kaip ilgametės užsienių 
vykdytos priespaudos ir savų
jų tironų valdymo pasekmės. 
Žinomos Mafia ir Camorra — 
šiuo metu gangsterių gaujos 
pietų Italijoje — savo metu 

. turėjo visai kitą paskirtį. Tai 
buvo gyventojų sambūriai, sie
kią juos apsaugoti nuo ispa
niškųjų burbonų sauvaliavimo. 
Net ir Mussolinis buvo pastebė
jęs tas ilgametes įtakas, kai 
kelias dienas prieš mirtį jis

■ šitaip išsireiškęs apie 20 metų 
diktatūrinio valdymo padari
nius: “Iš tikrųjų, neįmanomas 

į dalykas valdyti italus...”

Mokesčius deklaruoja 
nuo 1951 m.

tik

1951 m. Italijoje įvedus 
kesčių reformą, tik nuo tų 
tų italai valstybei praneša

mo- 
me- 
apie

savo turėtas pajamas. Anks
čiau jas nustatydavo iždas. Pa
lyginus su kitais kraštais, nie
kur kitur nerasime tiek dide
lio skirtumo tarp deklaruotų 
ir faktinųjų pajamų. Pvz. Fia- 
to įmonių vienas savininkų 
G. Agnelli 1959 m. valstybei 
pranešė turėjęs 260 milijonų 
lirų pajamų, tuo tarpu iždas 
išaiškino, kad jo pajamos sie
kusios 973 milijonus.

Koks begali būti politinis 
krašto stabilumas, kai milijo
nai vargingųjų italų iš pietinių 
sričių nuolat keliasi su visu 
savo turtu ir šeimomis į Itali
jos šiaurę ar į Romą. Sostinės 
gyventojų skaičius, štai, kas 
valandą pakyla penkiais asme
nimis. Turine nuo karo pabai
gos atsirado 350,000 italų iš 
pietinių sričių, Milanas gyven
tojų skaičiumi pakilo net puse 
milijono. Kiek nebūtų statoma

(Nukelta į 4 psl.)

Ilgametės

lygis palyginti,

priespaudos, tironų 

įtakos

Italų gyvenimo stebėtojai — 
patys italai — ieškodami nuo
latinės krizės priežasčių, kodėl 
vis palanki dirva italų komu
nizmui bujoti, kreipia žvilgsnį 
ir į istoriją. Šioj srity susidur
sime su antikledikalizmo ir 
anarchizmo reiškiniais. Negali
ma paneigti, kad Italijoje pa
siektas politinis vieningumas 
buvo nukreiptas prieš popiežių. 
Jei dar prieš 1860 m. (anar
chizmo atsiradimą) Italijoje pi-Į

Astronautas Glenn, kalbėdamas religiniais klausimais, pareiškė, 
kad žmogus turįs taip gyventi, lyg jis gyventų paskutinę dieną. 
Pažymėjo taip pat, kad jis asmeniškai nesąs ugniagesio tipo ti
kintysis, kada Dievo šaukiamasi tik nelaimės atveju. Astronautas 
pasisakė visada vienodai tikįs. (UPI)

........................................................................................mm

JUOZAS K R ALI KAUS KAS

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. kovo mėn. 5 d. 3

Olandijos vyriausybė remia
bažnyčių statybą

Seniai jau remia ir privačias mokyklas

VYT. ČIŽAUSKAS

nės valdžios fondų, jei kada 
nors tokie, privačių mokyklų pa 
ramai skirti, fondai būtų gauti. 
Šio klausimo balsavimas paro
dė, kad dauguma šio pagrindi
nio įstatymo planuotojų tebėgai 
voja, jog visai teisinga priskai 
tyti vaiką, lankantį privačią mo 
kyklą, prie atitinkamos vieto
vės viešosios mokyklos mokinių 
skaičiaus, kad, legaliai apiplė
šus pirmąjį, daugiau paramos 
tektų antrajam, iš pirmojo vai
ko sumokėtų mokesčių.
Kova už privačias mokyklas
Tiesa, kad ir Europos kraš

tuose ilgai ėjo kova dėl para
mos privačioms mokykloms. Iš 
tikrųjų, ji ir nusitęsė taip ilgai 
dėl tikinčiųjų tėvų apsnūdimo. 
Šiandien ši padėtis gana paten
kinamai išspręsta Prancūzijoje, 
Vak. Vokietijoje, Olandijoje. 
Net ir Kanadoje daugelio pro
vincijų gyventojai, mokėdami 
nuosavybės mokesčius švietimo 
reikalams, turi teisę apsispręsti 
kokiai institucijai — privačiai 
ar valdžios mokyklai — juos jie 
skiria.

Amerikoje ši opi problema 
dar tik pradedama drąsiau kel
ti viešumon. Gaila, kad tai ten- 

vidurinėms mokykloms, tvarko ka daryti P^e dabartinio pre- 
monts įvairių konfesinių gru- ' zidento. Tačiau gal ir gerai, nes 
pių, pilnai padengdama šių mo- šiose ypatingose aplinkybėse ti- 
kyklų statybos išlaidas, o taip tintieji tėvai turi ryškesnę pro 
pat mokėdama algas jų moky-. 
tojams.

Visi gerai žinome, kad Ame
rikos metalinės monetos, o ir 
kai kurie pašto ženklai, turi įra
šą: “In God We Trust”. Tačiau 
labai dažnai iškyla sunkumų, jei 
kas nori viešai priminti Dievo 
vardą šio krašto viešųjų mo
kyklų mokiniams, ar tai mal
dos forma, ar didžiųjų religinių 
švenčių proga. Dėlto visai ne
nuostabu, kad čia ir bet kokia 
parama iš viešųjų fondų priva
čioms pradžios ir vidurinėms 
m okykloms yra tabu.

Tas nesenai iškilo svarstant 
ir Michigan valstybės naujosios 
konstitucijos projektą. Buvo į- 
neštas pasiūlymas įtraukti jon 
punktą, kad nebus priešinamasi 
paskirstyti paramą ir priva- 

, čioms mokykloms iš federali-

Johannes van Aartsen, Olan
dijos ministeris statybos ir bu
tų reikalams, pranešė, kad, pra 
dedant šių metų kovo mėn. 1 d., 
vyriausybė padengs ketvirtada
lį bažnyčių statymo išlaidų. Jo 
pareiškimu, iki 1970 metų O- 
landijos katalikams reikėsią 
170, reformatams — 160, o ki
tų tikybų žmonėms — 149 nau
jų bažnyčių bei maldos namų. 
Katalikų sluoksnių apskaičiavi
mu, vien jų bažnyčių pastaty
mas kaštuotų virš 33 milijonų 
dolerių. Ministeris pabrėžė, kad 
numatytoji parama bus duoda
ma tik bažnyčių, o ne dvasiš
kiams gyventi skirtų patalpų, 
pav. klebonijų, statybai.

i
i

Religinės veiklos įvertinimas

Provincijų ir vietinės valdžios 
ribose Olandijoje ir lig šiol bu
vo dažnai panaudojami viešieji 
fondai šiam tikslui, bet viso 
krašto vyriausybės mastu tokia 
pagalba moderniais laikais yra 
pravedama pirmą kartą.

Olandijos vyriausybė jau virš 
šimto metų moka atlyginimus 
-visų tikybų dvasiškiams. Dau
giau septyniasdešimties metų ji 
padeda privačioms pradžios ir

gą giliau įsisąmoninti, kad jie 
neatsiduria už įstatymo ribų, jei 
nori sau, o ypač savo vaikams, 
lygių teisių laisviausiame pa
saulio krašte. Greičiau priešin
gai — gal kaip tik pats įstaty
mas, nors ir pagrindinis, rei
kalingas atitinkamų pataisų, 
kad jis būtų ne tik legalus, bet 
ir teisingas visiems krašto pi
liečiams.

Tokių pataisų jis yra ne vie
ną turėjęs praeityje, kurios lai
ko patirtimi pasirodė buvusios 
labai tikslingos.

MISLJONTERIAI PRIEŠ 
ANALFABETIZMĄ 

Keralos ministeris pirminin
kas Pattam Thanu Pillay, kal
bėdamas Indijos švietimo kon
ferencijoje, iškėlė misijonierių 
nuopelnus tame krašte, kovo
jant prieš analfabetizmą.

►

(katalikų) profesoriai dėsto tei
sių fakultete, metams tegauda
mi simbolinį atlyginimą — po 

VISUOTINIAME BAŽNYČIOS vieną dolerį. Visi yra advoka
tai; du iš jų yra buvę teisėjai.

DANTŲ TYRIMAI
Detroito universiteto, vedamo 

jėzuitų, dentisterijos mokykla 
iš Sveikatos, švietimo ir Gero
vės departamento gavo $29,242 
specialiems tyrimams finansuo
ti.

Katalikų pasauly

TITNAGO UGNIS

►

SUSIRINKIME BŪSIĄ 
STAIGMENŲ

Graikų ortodoksų bažnyčios 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje pri
mas, arkivyskupas Iakovos 
skelbia, kad visuotiniame Baž
nyčios suvažiavime reikia lauk
ti kai kurių staigmenų. Jis pats 
pasisakė dalyvausiąs tame su
važiavime kaip stebėtojas. Ko
kios staigmenos, esą, peranksti 
skelbti. Apie tai jis kalbėjo da
lyvaudamas bankete, kuriame 
buvo pagerbtas Portlando ka
talikų arkidiecezijos prelatas 
Th. J. Tobin.

100 METŲ NUO 
PAULINOS JARICOT 

MIRTIES

Ispanijoje 1962 metai yra pa
skelbti tikėjimo platinimo me
tais, minint 100 metų sukaktį 
nuo mirties Paulinos Jaricot, 
tikėjimo platinimo sąjūdžio į- 
steigėjos.

PROFESORIAUJA UŽ $1 
METAMS

Keturi San Diego universiteto

Į
TARPTAUTINIŲ FILMŲ 

SAVAITĖ
Valladolide, Ispanijoje, balan 

džio mėnesį įvyks tarptautinė 
'religinių filmų savaitė.

STUDENTŲ BAŽNYČIA
Paryžiuje, universiteto rajo

ne, pašventinta nauja studentų 
Šv. Kryžiaus bažnyčia,. Joje 
yra kryžiaus medis, kurį vasarą 
iš Jeruzalės atnešė prancūzai 

'studentai į Paryžių.
KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

AFRIKOJE
Baltųjų Tėvų misijonierių 

Ugandoje, Rytų Afrikoje, lei- 
j džiamag laikraštis “Munno” 
nuo sausio 1 d. paverstas dien
raščiu. Jis leidžiamas moderniai 
įrengtoje katalikų spaustuvėje.

PREMIJUOTAS ROMANAS
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ir bebras nešasi visu greitumu... Kas jį taip neregėtai švilpsniu atsišaukė savo šuniui. Šiuo metu bus jau 
gena?... Kas gi kitas — meškiukas!...

Gaudižadas lyg vėl joja, begrauždamas kietą sū
rį... Girdi — ar ir vėl burkuoja, kaip pakeliui girdė
jo?... Ei, skriskite, karvelėliai mėlynieji! Nulėkite, 
burkuokite Maldenei, salos lelijėlei, paežerės aguo
nėlei!... Gi matė — Maldenė jo pasiilgusi, laukusi...

Gaudižadas galop geivėja... Bunda iš maišymosi 
ir drumsties... Kur dabar jo esama?...

Ar ši brėkšmė kalnioje vietoje, ar lomioje grio
voje?..

Tai kas gi dabar— lietus lyja? Ar gal tat žir
niai byra stuobrin? Gal voverės prisineša žiemai, kad 
netektų badu stipti? Speigams visi turi ne juokais 
prisiruošti...

Tikrai — ne žirniai ir ne riešutai: tai lietus po 
perdegusio vidudienio...

Gaudižadas įsiklauso. Aplinkui, tamsiai žaliame 
miške, visur čeža... Ir nei ko daugiau negirdėti, tik
tai lietaus suoksmas...

Šnara, žliogia...
Čiurkšlė srūva į plaukus. Blaukia per jo pakreip

tą veidą. Vanduo gaivina lūpas, degančias nuo kana
pių virvės. Ištroškęs gerti, čiulpia godžiai, stengiasi 
nors gurkšnelį įsiurbti..

Gaudižadas greit pavargsta nuo bėdžios pastan
gos laikyti liūtin atkreiptą veidą..

Kiek trukus, nudžiunga — visai nesitikėtai įnin
ka loti kažkoks šuo...

Belydėdamas savo žmogų, bus pakeliui bėgiojęs 
ir landžiojęs po krūmus. Užuodė, nukluso ir pataikė 
atrasti. Dabar loja arti sustojęs...

Šuo ir šlapias ir rudas, tarytum bebras. Malonu 
girdėti jo lojimą: vis ką nors geresnio priambrins. 
Tikriausiai kur nors netoli turėtų būti suklusęs šito

i

(Tęsinys)
„Jau nepamatysi tas mergas,” — raudonveidis 

prikiša žvairias akis prie Gaudižado veido ir godišiš- 
kai saldžiuojasi: >rA ta merga, ė merga!”

Kad bent jis galėtų spiauti į raudonąjį veidą! Ar
bent žodžiu smeigti!

Žvairys kumšteri išsišiepęs jam pašonėn:
„Tai kaipgi norėtumbei: išsyk nuostipti ar iš

lėta?”
Žvairiose akyse tokis žmogžudinis geluo, kad net 

žieminis šaltis papučia. Šis ir už šunį šunesnis. Ar 
šiam tik netrūksta?...

Žvairys pavarto rankose akmenį, mesteri kiek į 
viršų, vėl pagauna ir sako:

„Ė, teesie, kaip leipta!”....
Truputį šypteli ir smogia Gaudižadui į galvą.

Akyse sužėri ir krinta daugybė kibirkščių!... Vėl vo
žia — ūmai sutemsta...

... Ir kad subanguos, kad suvinguriuos!... Gaudi
žadas — prie juodblizgės žalčio nugaros prigludęs — 
viesulu rausvon padangėn kyla!...

...Aukštybėje žaltys kad suks gi posūkin — ir 
vienu staigiu vingiu išsimauna iš odos... Gaudižadas 
krinta, įsitvėręs išnaros... Regi žemai kraujo putas permirkusio šuns šeimininkas, 
žibančiame vandenyje... Tuoj tuoj galas!... Kad dabar Gaudižadas galėtų sušukti pagalbos!...

Akyse greit sukas skrituliai... ratai... ir vis kei- Bet šit girioje aštriai švilpteri. Koks nors žmo- 
čia spalvas... Ogi ir spalvota Maldenės liemenė!... Ogi gus ten, greičiausia medžiotojas. Buvo sustojęs,

į čia besukąs, kad sužiūrėtų rudžio radinį.
Tas nežinomasis bus beateinąs ir besižvalgąs. Šit, 

kad šuo jau taip įnikęs, tai nedykai: turi kas nors 
nemažas ar ypatingas ten ir būti. Dėl kokio menko 
dalykėlio nebūtų tokio gailaus įsilojimo. Šuns gi, at
rodo, toks užsiutimas, lyg tuoj šoks vandenin ar 
ugnin...

Ir galop Gaudižadas užgirsta „Vajajei!”
Išvysta vyžotą žmogų, ne vargšą, vidutinioką ir 

jau senyvą, šis prišoka virvę atrišti, gailaudamas 
jaunojo ir guosdamas kentėjusį. Jau kad esama bai
sių piktadarių! Tai žiaurių gi pasitaiko galvažudžių! 
Šit, net galva nuglebusi, per riešus virvė aptinusi, 
jau vos gyvas beištvėręs...

Atpalaidotas nuo kamieno, Gaudižadas nuglemba 
pasėdėti. Nebenustovi dėl nuosilpio: užtirpusios ran
kos ir kojos, nuveržti sąnariai.

Kad jeigu dabar po ranka midaus būtų tokiam 
nukankintam!...

Ką gero beveiki? Medžio ji?
Einu einu, žvalgausi dairinėjuosi. Kaip nėra, taip 

nėra.
Ko nėra?
Dukters niekur nerandu. Išėjus iš pat ryto. Gal 

kur pasiklydus, ar kas atsitikę. Nebesulaukdamas 
susirūpinau. Ir šiaip, ir taip galvojau. Ale neišmanau, 
kas galėtų būti. Tik jei viskas būtų gerai, jau seniai 
būtų pargrįžus. Ypačiai gi tokiam lietui užeinant.

Maldenė tavo duktė?
Iš kur, vaikine, žinai vardą? — sušunka nustebęs 

žmogus.
Gėda ir sakytis: negalėjau jos apginti. Piktų ka

riauninkų buvo net septyni. Ir nesuspėjau nė susi
kauti, net rankos pakelti. Jie staiga, lyg iš žemės 
išdygę, mane parmušė vietoje. Jei nebūtum manęs už
tikęs, tai nebūčiau nė gyvas beišlikęs.

{Bus daugiau).
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Kodėl Italijoj stiprūs komunistai?

(Atkelta iš 3 psl.)
naujų butų, vis vien nėra įma
noma reikiamai įkurdinti tuos 
milijonus atsikraustėlių — jie 
gyvena skurdžiose sąlygose, 
įvairiuose barakuose, papras
tai už didžiųjų miestų ribų. 
Koks jų gyvenimas, ryškiai yra 
pavaizdavę ir kai kurie itališ
kieji filmai, pvz. “Milano ste
buklas”. Toks “tautų krausty
masis” vienos valstybės ribose 
aiškiai stiprina tendencijas ra
dikalumo kryptimi. Dar pridurti 
na, kad žemės reforma tik da
linai davė laukiamus vaisius.. 
120,000 naujųjų ūkininkų atsi
dūrusių su namais ir tvartais 
tuščiuose laukuose, nepakentę 
vienišumo, patraukė į didmies
čius, pasirinko skurdų gyveni
mą, tačiau rado kontaktą su 
kaimynais. Netenka abejoti, 
kad tų nusivylusių tarpe ko
munistai rado pasekėjų.

Komunistai veikia gražiais 
pažadais

MARQUETTE PARKO CENTRE REAL ESTATE REAL ESTATE
i i Bargenas. 2-jų butų namas.

3 kamb. Gera vieta. $14,600.
3-jų butų niūras ant kampo, 

ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1% 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 
mas su nuostoliu parduoda 
$56.800.

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

Pajamos Bridgeporte. 4 butų po
4 kamb. mūras. $14,500.

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $3,000 įmokėti.

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

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

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

Algos metinis priedas apie 
nuomos iš 
$21,000.

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

Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 
biznio namui statyti. $6,000.

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

Namam
pastovus 
$50,000 
$32.000.

Rūbų valykla — Cleaner 'ir gražus 
butas puikiam name Brighton Par
ke. Pelno virš $4,000 metams. Kai
na $14,900.

2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb. 
Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. 
Platus lotas. Prie pat parko. $29,700.

2-jų aukštų mūr. rezidencija. Pui
ki 8 metų statyba. Garažas. Prie 
parko. $17,900.

6 kamb. 5 metų mūras, garažas. Į 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20,700.

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

6 butų mūras ir $7,200 
atiduoda žemiau savikainos. 
$15,000.

Prie mūsų įstaigos 2-jų 
metų, dailus mūras. 2 po 
$38,500.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000.

ir8 Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 

pietoj. Brighton Parke. $21,000.
Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild.

1 Cementiniai pamatai. Naujai atre- 
i montuoti butai. Skalbykla ir pasto- 
!gė. $16,900.

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

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
j metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St., CL 4-2390

tuose Hamburge ir Duesseldor- 
fe. Ką gi programose stebi dau
giau skurdui artimi žmonės? 
Ogi, viliojantį, prabangų gyve
nimą. Visa tai sužadina jų 
troškimus, o jų neįmanoma pa
tenkinti. Čia su savo pažadais 
jau į pagalbą skuba komunistai.

Dar blogiau su gyventojų ne
raštingumu, ignorancija. Kai 
kuriose pietinėse srityse pusė 
gyventojų nemoka rašyti ir 
skaityti. Visų vaikų 50 proc. 
telanko tik pirmąsias penkias 
pradžios mokyklos klases. Pie
tiečius apklausinėjant net 60% 
apklaustųjų į klausimus: kas 

i yra Churchillis, atsakė — pa- 
midorų rūšis, kas valdo Ro
moje — Mussolinis ar popie
žius. Italijoje 61 % gyventojų 
neskaito jokio laikraščio ir 
93% — jokios knygos. Dar 
pridurtina: krikšč. demokratų 
partija suskilusi, nebota 
m. buv. valdžios priešaky 
bos reformos pasiūlymų, 
ateitis — neaiški.

1954
Scel-
Tad

Mū-

reikmenys — hardware.
biznis, apyvarta apie

metams. Kaina grynais
----- /

nuomos 
Įmokėti

butų, 8 
5 kamb.

na- 
už

biz-

priedai.

Tvirta
landai.

$5,000 
mūro namo. Visa kaina

PILDOME INCOME TAX

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

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

3 apt. 5, 4. ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai. $36,000.

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

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St. RE 7-8399

$12,900 už 4 kamb. mūrini 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 j mėn iš 5 nuomų

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

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

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

P-.
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$13,500 mūrinis, 3 butai Bridge
porte — 33 ir Emerald.

$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

6 kamb. apačioj, 
ir -------

3
California. 
butai, Aušros

Brighton p., 22 
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, pastogė. 

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 69th Street. Tel. 436-5151

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

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

BUDRECKAS

Turėdami savo patikėtinius 
įvairiose įstaigose, komunistai 
dažnai piliečius painformuoja 
apie įvairias socialinio poplūdžio 
naujienas ir, žinoma, tai išaiš
kina kaip “komunistų daromą 
spaudimą”. Jie teigia: kai mes 
ateisime į valdžią, tai, būkite 
tikri, pilnai patenkinsime vi
sus jūsų reikalavimus. Jie iš
naudoja ir nepatyrusių italų 
— pietiečių padėtį šiaurės fab
rikuose, kur jų atlyginimas žy
miai mažesnis už specialistų 
uždarbius.

KUBOS KALĖJIMUOSE
60,000 ŽMONIŲ

Kubos kalėjimai ir koncen
tracijos stovyklos perpildyti. 
Slaptomis patriotų žiniomis, da
bar ten kalinama apie 60,000 su 
augusių ir jaunuolių. Kubiečių 
informacijų biuras JAV-se skel 
bia, kad Kubos komunistai jau 
yra išžudę arti 4,000 žmonių ir 
anksčiau skelbtas “oficialus” 
skaičius — arti 900 — nepil
nas.

t—

RADIO PROGRAMA
—o---

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
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 

* Steponas J. Minkus. Biznio reika- 
j lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 

I ‘Draugas”.

REAL ESTATE PRIE MARQUETTE PARKO

$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

Apsimoka skelbtis "DRAUGE'
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos

■>

2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 
Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 

j 70-os ir Westem Ave. Viskas tik 
$20,900.

Specialus investavimui — 5 butų 
namas. Alyva-karštu vand. šildy- 

Įmas. Naujas garažas. Mėnesinių 
pajamų $365. Arti Šv. Kryžiaus 
bažn. Pilna kaina $21,900.

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi- 
si 4x/2 kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California Nužeminta 

! kaina — $45,250.
Grosernė su 2-jų butų mūr. na

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

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19,500.
LABAI PIGUS!

Gage Pk. 2 butų po 3 kamb. me
dinis namas ant 30 pėdų sklypo. 

! $10,000.
$600 MĖN. PAJAMŲ

7 butų mūr. 4 mašinų garažas. 
Alum, langai. $45,000.

ANT 40 PĖDŲ SKLYPO
5 kamb. mūr. rezidencija Marąuet

te Pk. 2 auto garažas. Alum, langai. 
Gazu šilum. $19,000.

$7,000 — VISA KAINA
Maisto ir alkoholinių gėrimų 

krautuvė, daranti virš $3,000 savaiti
nes apyvartos, Gage Pk.

GERAI SUTVARKYTAS
2 butų — 5 ir 4 kamb. med. na

mas Brighton Pk. Alyvos šildymas. 
$20,000.

pildome income taksas

MARQUETTF PARKE
PAGALVOKITE, TIK 6 METINES 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo Western.

Prie Maria High, 4 butai 
kamb. Gražus namas, platus 
Normali kaina.

8 metų. 6 kamb. mūrinis, 
garažas. $21,500.

6 metų, 3 mieg. medinis.
Gera

po 5 
sklypas.

2 maš.

Pilnas 
vieta.rūsys. 30* p. sklypas. 

$14,200.
3 moderniški butai (2 

kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė: tinka bet kokiam 
ti judraus Western ir 71-08 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- 
dekoruota. Nebrangus.

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

BE 6-1517 arba PR 8-1595

kamb. 
krau-

po 5 
graži 
bizniui. Ar-

2735 West 71 st Street

Italijoje jau skyla ir kai ku
rios tradicijos, kad ir religinė
je srity. Štai, Romos diecezijo
je nedaug atsiranda kandidatų 
kunigo pašaukimui. Sostinėje 
galima rasti parapijų, 
klebonauja geltonosios 
dosios rasės kunigai, 
daugelio dvasininkų
materialiu atžvilgiu nėra pavy
dėtina. Dienai pragyventi jie 
teturi 500 lirų (75 centai) ir 
jiems sunku pagalvoti ir apie 
dienraščio įsigijimą.

kuriose 
ir juo- 
Be to, j
padėtis

Neigiamai veikia televizija
Kaip ir kituose vak. Europos 

kraštuose, visur smarkiai plin
ta televizija. Neapolyje televi
zijos aparatų esama daugiau, 
kaip turtinguose vokiečių mies-
iiiiiiimiiiiiminimiiiiiiiminiiiiiiimiiin

Visi Pittsburgh’o lietuviai
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W LO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p. 

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic Hour.

Radio Station WLOA, Braddock. 
Pennsylvania.

IMUIIMIIUIIUIIIIIIIIIIIIItJlllllilIlIlIlIlIMIIi

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

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
ž apdraudą nuo ugnies ir auto- i:.j 

mobilio pas
FRA N K Z A P O L I S | 

3208 % West 95th Street
Chicago 42, lllinois

Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.®

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 yąl?
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

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

7159 So. Maplewood Ave., 
Chicago 29, IU.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCSIES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

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.

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais

Tel. WAlbrook 5-6015

J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2233

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

Perskaitę "Draugą", duoki

marouette parke
Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu

tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy- 
mas. Garažas. $26.000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900.

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVE.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

te jį kitiems pasiskaityti.
Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

CONTRACTORS

f

j

Turime pardavimui įvairiausių 1 
namų bei biznių visur. Be to labai 

j tvarkingai, gerai ir greitai pildome 
l

!

(į Atlieka planavimo ir staty
tį bos darbus, gydytojų ofisų, 
s gyvenamųjų ir prekybos pa- 
l statų. Jūsų pasirinkimui tu- 

rime virš 300 įvairių stan- 
$ dartinių projektų.

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts. Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami 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 apsidraudę 
apskaičiuojame; žemiau- 

Darbas garantuotas. At- 
ir naktį bei sekmadia

INCOME TAX
i Ofiso ir namų telefonas: 

PRospect 8-2013
Į 7403 SO. VVESTERN AVE.

Chicago 36, lllinois
t

VALANDOS:
nuo 9 iki

»
4

9 iki 4

AND LOAN ASSOCIATION
9130 South Halsted Street • Chicago 9 • CLiffsid* kSSfii

Pirmad.
Antrad.
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. 9 iki 6
šeštadiend. 9 iki 1

llllllllllllllllilllllllllillilllllllllllllllllllllll
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

IIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllilIlIHIlIIIIH II tlllllllll

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III-
k

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

70 AKRŲ CKIS Paw Paw, Michi
gan, parduodamas arba mainys į 
nuosavybę pietvakarių miesto da
lyje. 2-jų aukštų namas, 3 mieg., 
visi miesto patogumai. Didelė dar-

■ žinė, cemento “šilo” ir kaip nau- i 
; jas garažas. Traktorius, sunkveži- i 
j mis ir įrankiai. Informacijai skam
binkit HE 4-8489 rytais iki 12 vai.

O X JL< LJ X lvx CY O

A. Stančiaoskas instaliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų ga.au 

i ir alyva kūrenamus pečius (fur- > 
naces) visų dydžių oro vesintu- 

i vus bei Air Conditioners ir atlieka 
1 visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehiU 6-7875

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

------ ----------- *—----— STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT M E DI CINOSir P R E K Y B 03

- -

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKABĖ, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air condition _rs, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų išsi
mokė j imas

CICERO HEATING AND 
Šri tori’ M Et AT.

2431 S. Kedzie Avecraa 
Chicago 23, Ulinoia

Tel. 277-1442 Res. OL. 9-0413.

CONSTRUCTION CO
ils

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5153

TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą" Išnuom. kambarys vyrui, šiltas 
vanduo, vonia, gali naudotis virtu
ve. Tel. 927-6790

J PRJOGOS-OPPORTUNITIES
I

HELP WANTED MOTERYS

Current Dividend up to 4%%

GRovehill 6-7575

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Reikalinga 
ris prižiūrėti 
Arti 66-os 
WA 5-2296.

vyresnio amž. mote- Į 
vaiką 5 d. savaitėje, 
ir California Ave.

Remkit dien. “Draugą”

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JUSU 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2004 Chicago, III.

y LAPKUS BUILDERS, INC.
ę Statome Įvairius pastatus. Dar
ybas atliekamas labai sąžiningai, 
(.vartojant geriausias medžiagas. 
JtTurime dar keletą sklypų Chicagoj.
S 6-140 SOUTH PULASKI RD.

RE 7-6630 arba LU 1-0400
ImME—.—2HB V. ŠIMKUS^

Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 7 lst STREET 

Tel.: PR 8-4288 ir TE 9-8531

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

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

i i
PARDUODAMA MAISTO KRAU-' 
TUVE. Biznis išdirbtas per dau- j 
gelį metų. 147 VVest 112th Place

I j

Heating Contractor
Greit, sąžiningai Ir garantuotai 
įrengia naujus, pcrstato senus 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apsikaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI.

4444 S. VVestern Ave., 
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.. SAUYER AVE.
CHICAGO 29, ILLINOIS 
Namų Tel. PR 8-8378

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, lllinois
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Regina (Padvarietytė) ir Gediminas Ridikai, sutuoktuvių metu
Apreiškimo parap. bažnyčioje Brooklyne. (Nuotr. Vyt- Maželio)

•
A. a. diplomatas Adalbertas Staneika

Vienas po kito senosios kar
tos veikėjai, išnešę ant savo 
pečių nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo sunkumus po pirmo
jo Pasaulinio karo, traukiasi iš 
gyvųjų tarpo. Tų veikėjų eilės 
greitai retėja. Retėja ir buvu
sių nepriklausomos Lietuvos 
diplomatų eilės. Vasario 18 d. 
mirė Adalbęrtas Staneika, 76 
m. vienas iš pirmųjų, stojusių į 
atsikuriančios nepriklausomos 
Lietuvos tarnybą užsieniuose ir 
išbuvęs toje tarnyboje iki bol
ševikų okupacijos, kuomet A. S. 
su savo šeima pasitraukė į Vo
kietiją, o iš ten atvyko į Ame
riką.

Man yra tekę matyti A. S. 
ir jo pirmoje diplomatinės tar
nybos vietoje — Italijoje, kur 
jis ėjo tuomet Lietuvos atstovo 
pareigas, ir ilgus metus bendra 
darbiavo Užs. Reik, min-jos 
centre Kaune. Iš ilgos pažin
ties man paliko nepajudinamas 
įspūdis, kad A. S. buvo retos 
dvasinės kultūros asmenybė ir 
kuklus, visa savo siela atsida-

vęs valstybės tarnybai pareigū
nas. Tik jo nepaprastu kuklu
mu galima išaiškinti tą faktą, 
kad nepaisant savo kvalifikaci
jų tarnybai užsieniuose, jis pa
sidarė “nepamainomas” Užs. 
Reik, min-jos centre, kuomet jo 
daug jaunesni ir mažiau patyrę 
draugai buvo skiriami į geriau 

® apmokamas tarnybas užsieniuo
se. Turėdamas atsakingas pa
reigas, A. S. nesirūpino apie 
karjerą. Tai buvo svetima jo 
būdui ir jo dvasinei kultūrai. Ir 
gyvendamas Wyncote, Pa., jis 
tesvajojo apie grįžimą į išlais
vintą Lietuvą, kurią jis visa sa
vo siela mylėjo. Deja, mirtis tas 
svajones pakirto. Bet A. S. tar
nyba ir nuopelnai Lietuvai ne
galės būtį pamiršti, kai Lietu
va bus išlaisvinta.

A. S. buvo ne tik diplomatas, 
bet ir žymus dailininkas, pali
kęs nemaža savo kūrinių. Apie 
jo darbus meno srityje jau bu- 

I vo Drauge rašyta. A. S. palai- į 
dotas Wyncote vasario 20 d. i 

Pr. Dail.

|

i

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. kovo mėn. 5 d. 5
Alyvc, anglys, kūrenimo sistemų ■ 

įkeitimai ir pataisymai

BLLTEFIRE OIL CO.
5 DR 3-3683

<24 VAL. TARNYBA) 
2emos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

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

ir kitų papuošimų
2443 ĮVEST 63 r d STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

• ____________

M O VI N G
F. KASPARAS 

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

lllllf llillif llllllllllilllllllllllllllllllllllllllll 
REFRIGERATION SERVICE
Krautuvių,' tavernų ir kitų rūšių 

šaldytuvų taisymas. Kainos žemos, 
darbas garantuotas.

A. GRYBAUSKAS
Tel. HE 6-1987 

llililllllllllllllllllliilllllllllllinilllllilicii!

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

Vincentas Žukaitis laimėjo I scher l31/>, Gellėr 12^, Filip ir 
Petrosian po 11*4, Gligorič, 
Korčnoj po 11, Benko (JAV) 
1C1Ą ir kt. mažiau. Beliko 5 ra
tai. Be pralaimėjimo eina tik 
Fischeris ir Petrosianas. Fische 
ris laimėjo 10 id 7 lygiomis, 
Petrosian laimėjo 6 ir 11 lygių
jų

vietą Daytono, Ohio, Šachmatų 
klubo pirmenybėse. Buvo 19 da 
lyvių. Laimėjęs priešžaismį, to
liau baigmėje pasidalino 1-2 
vietomis su Wolfordu, abu su
rinkę po 4 -1 tš. Po to Žukai- 

. tis laimėjo “Play Off”, įveikęs
Wolfordą 2-1.

. Ignas Žalys š. metų Montre- 
Mlio atvirose ^pirmenybėse, įvei
kęs kelius pirmenybių pirmū
nus: Matthai, Witt, Rubiną,

Lietuvos šachmatininkų de
šimtukas toks: Mikėnas, Vista- 
neckis (abu Vilniaus), Čukaje- 
vas, Maslovas (abu Kauno), Bar

Furstnerį ir kt. buvo iškopęs į’šauskas (Telšiai), Lapienis (Vii 
pačią viršūnę. Po 10 ratų Žalys nius), Česnauskas (Plungė), 
pirmavo su 8 V. tš., Witt ir ’ Ostrauskas (Kaunas), Barstai- 
Schlosser po 8, Matthai 7% ir tis (Klaipėda) ir Uogelė (Šiau- 
kt. mažiau. Žaliui bereikėjo ]y-,hai). K. Merkis
giųjų, kad laimėtų šias p-bes,____
tačiau paskutiniam (11-tam) ra 
te suklupo prieš Schlosserį ir 
užbaigos lentelė laimėtojus ri
kiuoja šitaip: Witt ir Schiosser 
po 9 tš., Ignas Žalys ir Matthai 
po 81/! tš. Seka grupė su 71/? 
tš., joje Baikovičius, Furstner, 
Rubin ir kt.

Latvių “šacha Pasaule”, įdė
jusi meisterio Povilo Tautvai- 
•o šaržą, užvardina jį “Lietu- 
viešu Šacha Karalis”. Telpa spe 
cialus P. Tautvaišos rašinys ir 
komentarai jo partijos su G. 
Šveikausku iš Lietuvių p-bių, 
Clevelande.

AUKOS ALTUI
Aukos gautos ALT centre nuo 

1962 m. sausio 1 d. iki vasario 28 
d. Altui per pastaruosius du mė
nesius aukojo šios organizacijos:

$1,000 — ALT Rochesterio sk., 
per pirmininką P. Narkeliūną; 
$650 — ALT Miami sk., per sek
retorę J. Goodwill; $375 — ALT 
Kenoshos sk., per pirmininką J. 
Kasputį; $200 — ALT Waterbury 

i sk., per pirmininką J. P. Trečio
ką; $182 — Florida West Coast 
Lithuanian American Citizen’s 
Club, per J. A. Kruką; $50 — 
SLA 4 Apskr., per J. Pakalnį; 
$25 — Lietuvių Bendruomenės 
Lemont apylinkė, per pirmininką 
J. Bagdanavičių ir Chicagos Lie
tuvių draugija, per sekretorių P. 
Miller; $24 — LDD Titusville, 

■Fla., per sekretorę J. Stepp; $20 
I — Liet. Bendruomenės Town of 
Lake apylinkė, per sekret. J. Ja
nulaitį ; $17.60 — Liet. Bendr.
Milwaukee Apyl., per Pr. Micke
vičių; $10 — Hartford Lithuanian 
American Citizen’s Indep. Club., 
per J. P. Thomą ir Žagarės Klu
bas Chicagoje per P. Masilionį; 
$5 — Cicero Raudonosios Rožės 
Klubas per K. Deveikį.

Pavieniai asmenys: $200 — 
prel. L. Mendelis, Baltimore, Md. 
(rinkliava bažnyčioje); $45 —
kun. W. Kwinn, Spring Valley. 
Illinois (rinkliava bažnyčioje);

_

$25 — A. Miiauckas, kun. J. Raš- 
tutis ir B. Viznis; po 20 dol. —1 
J. Doba, A. Lukoševičiūtė, V. Ma-| 
šalaitis, O. Talalienė; 15 dol. — 
J. Mitkus; po 12 dol. A. A. Regis, 
V. Skupeika; po 10 dol. — V. Ano- 
nis, J. Borden, prel. F. Bartkus.! 
M. Bacys, dr. V. Karoblis, P. J. i 
Kutka, P. Kūginis, P. Linkus, V. i 
Lukoševičius, V. Lukas. P. P. į 
Miller. V. Poška, kun. J. Ruokis, 
J. Šaulys, J. Shaulis, S. J. Troja
nas, A. J. Vitkai; $7 — kun. J. j 
Burkus; po $5 — Dr. V. Balčiū
nas, A. Butkūnas. M. Brakas, J. 
V. Dikinis, kun. V. Endriūnas, J- 
Matyckas, kun. B. A. Rutkauskas, į 
A. Salvaitis, V. Šliauteris, J. Va
lys. Nenurodęs pavardės iš Cleve
land, Ohio.

Viso ALT Centrui per 2 men. i 
prisiųsta $3,270.60.

Visiems aukotojams pasiųsti pa
kvitavimai ir padėkos laiškai. As
menys, kurie dar nėra Lietuvos 
laisvinimui aukoję, prašome siųs- ; 
ti savo auką ALT Sekretorius

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir daiya 

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS

2549 M. 69th St. 11 PK 6-1063

iI TERRA
W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. 434-4660.
3237

Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios- 
brangenybės, etc., etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

f: r -
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PETRUI AMBUTAVIČIUI,

L.F.K. Lituanica valdybos pirmininkui,

jo brangiam tėveliui Lietuvoje mirus,

nuoširdžię užuojautą reiškia

Lietuviu Futbolo Klubas

Lituanica

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

.J. F. EUDE1KIS
l ’IDOTUVIŲ DIREKTORIUS

—■ ii X TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
|L 4605-07 South Hermitage AvenueA

Tel. Yfi 7-1741-2 
4330-34 South California AvenueF 4330-34 South California Avenue

______ Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

i 
i

I SILPNAME KŪNE
į Šitokiu pavadinimu nauja dr. 
! JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to
kios nelaimės atveju.

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugvbė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni
mo. Veikalas turi 133 pusi., kai
nuoja $1.50, Gaunamas “Drauge”.

t

t

A. -Į- A.
Louis Zaremba

Gyveno 3001 So. Union Avė.

Mirė kovo 3 d., 1962 m. 6:30 
valandų vakaro.

Gimė Lietuvoje. Kiio iš Tau
ragės apskr., Kvedernos parap., 
Klabu kaimo.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Pranciška (mergautinės 
pavardė Budreckaitė), 
Pranciška Meleski ir 
Henry, sūnus Louis ir 
Stella, mirusio sūnaus 
žmona Ona. keturi anūkai 
dvi proanūkės, švogeris 
nislovas Budreckis. daug kitų 
giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė Namų Savininkų 
draugijai, Bridgeporte.

Kūnas pašarvotas Tortoricllos 
koplyčioje. 3007 S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
kovo 7 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Jono 
Nepomuceno parap. bažnyčių, 
kurioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka, žmona, duktė, 
žentas, sūnus, marti ir visi ki
ti giminūs.

Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas, Telef. YArds 7-113S.

duktė 
žentas 
marti 
Vlado 

ir 
Sta-

i

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 'KJLL1L

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

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 3-1356

■s

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKA-EVANS
<845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYB MODERNIiKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASINOM! VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601
M

Rytų apygardos lietuvių šach 
matų komandinės pirmenybės 
įvyks kovo 17 d. Brooklyne. 
Rengia vietos Atletų klubas. Čia 
susitiks “amžini” apygardos var 
žovai: Brooklyno Atletų klubo 
ir So. Bostono Lietuvių Pil. dr- 
jos šachmatininkai. Būtų įvyk
dytos ir B kl. p-bės, jei įsijung
tų Hartfordo, Worecsterio ar 
^.terburio 
N Bostono 
Bostono L.
klubas išvengė paskutinės vie
tos, kai užbaigoj įveikė Cam- 
bridge II ir su Cambridge I 
(Bostono meisteriai) sužaidė ly 
giomis. Iš 1951/62 sezono tarp- 
klubinių, lietuvių komandos kre 
ditan įrašyti dukart lygiomis 
sužaistos rungtynės su Bostono 
meisteriais: pirmam ir antram 
ratuose, o K. Merkis abukart 
įveikė naująjį Massachusetts 
meisterį G. Proll.

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

i sumigs htJ

komandos.
So.tarpklubinėse,

/. P. D-jos šachmatų

y

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfavette 3-1083
PL.ENTY OF FREE PARKENG

4 '/2% A

I

J U Ll AN WA I SNOR
Gyveno 3208 Lituanica Avė., Tel. VI 7-5693

Mirė 1962 metais kovo mėn. 3 dieną, 2:45 valandą ryte.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Šiluvos pa

rapijos, Liolių kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Julian, 5 dukterys: 

Eleanor Janulis, žentas Charles, Louise Beck, Sadie IVallen, 
Charlotte Sergey, žentas Aloysius, Bernadine Lenkart, žen
tas Alvin, 9 anūkai, 6 proanūkai, 2 broliai: Juozapas ir Vin
centas, brolienė Domicėlė ir jų šeimos ir kiti giminės ir draugai.

Priklausė prie Šv. Vardo Draugijos ir Chicagos Lietu
vių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avenue. Laidotuvės jvyks antradienį, kovo mėn. 6 
dieną. Iš koplyčios 8:30 vai. rylo bus atlydėtas j Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Julian Waisnor giminės draugai, ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiose laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sūnus, dukterys, žentai, anūkai, broliai 
ir visi kiti gimines.

Laid. direkt. Ant. M. Phillips, Telef. YArds 7-3401.

Amerikietis Bobby Fischer 
pirmauja tarpzoninėse p-bėse, 
Stockholmc, ir panašu, kad 
migs pirmuoju. Po 18 ratų: Fi-

• » r*
Zz-)****.^^

Naujas aukštai dividendas ■umatoaa* •»•«' 
mokėti ant investavimo sąskaitų nos Vasario ■*■> 1 A, IMI lt 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO iCUOfilMCIUS NUO 1 D- 

Dividendai mokami sausio ir liepos mta. 1 d.
a mama PIRMAD. ir KETV....................... 9 v. r. iki 8 p. p.VALANDOS: ANTRAD. ir PENKT. ................. 9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD.......... 9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad uždaryta.

.. 9 v. r.

7

A. f A.
JONAS CHMIELIAUSKAS .

Gyveno Los Angeles mieste, Kalifornijoje.
Mirė kovo mėnesio 2-rą dieną, 1962 metais po ilgos ligos. 
Amerikoje išgyveno 12 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jadvyga (Grybauskai

tė), duktė Irena, jos vyras Ramūnas Bužėnas ir trys anūkai, 
draugai ir giminės.

Nuliūdę lieka: Žmona, duktė, žentas ir anūkai-

1446

2424
2314

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

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

POVILAS k RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7 1911

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

VASAITIS — BUTKUS
S. 50th AVY:., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAIayette 3-3312

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

“Draugo” skyriumi
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6 DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. kovo mėn. 5 d.

X šv. P. Marijos Gimimo pa 
rapijoj Marąuette Parke misi- 
jos anglų kalba prasidės kovo 
25 d., sekmadienį ir baigsis ba
landžio 1 d. 3 v. p. p. Ves do
mininkonas J. L. Kelly. Lietu
vių kalba misijas ves tėvas pran 
ciškonas. Abudu misijonieriai 
yra iškalbingi pamokslininkai. 
Lietuviškos misijos prasidės ba 
landžio 1 d. 7 v. v. ir baigsis 
balandžio 8 d. 3 v. p. p. Prel. 
Paškauskas visus kviečia misi
jose dalyvauti.

X Kun. A. Spurgis, dr. V. 
Šaulys, M. Mackevičius, L. Bar
nius, A. Tomau lankėsi P. Au
giaus grafikos darbų parodoje 
ir nupirko paveikslų. Pomirtinė 
P. Augiaus monografija, taip 
nuoširdžiai visuomenei remiant., 
neužilgo galės tapti realybe.

X Wisconsino LDK Kęstučio 
šaulių kuopa, kuri pasižymi sa
vo veikla, taip gi atktyviai da
lyvauja CV rinkimuose. Jie turi 
išstatę savo kandidatų į CV ir 
sutinka dirbti naujoje CV su
dėtyje, nes jiems atvykti posė
džiams į Chicagą iš Racine nė
ra tolimas kelias. Jų kuopa da
lyvauja rinkimuose su 12 atsto
vų: J. Giedrikas, VI. Vilemas, 
T. Petrušaitienė, M. Tamulėnas, 
P. Keinotas, R. Palaitytė, prof. 
J. Šimoliūnas, P. Petrušaitis, 
V. Kažemėkaitis, K. Br. Ketu
rakis, V. Skirmuntas ir Žilėnas.

X Dr. Petras Kisielius, vie
nas aktyviausių gydytojų visuo 
meninėje ir kultūrinėje lietuvių 
veikloje, prisidėjo šimtine prie 
Verdi “Aidos’’ pastatymo, tap
damas Chicagos Lietuvių Ope
ros mecenatu. Daktaras savo 
dažnomis piniginėmis aukomis 
nuolat remia daug lietuviškų 
reikalų.

X Zuzana Pupienė jau visa 
savaitė guli Centrai Communi
ty ligoninėje, 214 kamb., dr. A. 
Maciūno priežiūroje. Ligonė pa 
mažu sveiksta, bet dar turės 
pagulėti ir šią savaitę.

X Minėdamos Maironio me
tus, Vasario 16-sios proga vy- 
resn. giedrininkės surinko ir pa 
siuntė į Romą Vatikano radijo 
transliacijoms į Lietuvą remti 
auką, šia proga visiems auko
jusiems nuoširdi padėka.

X Julius Vaišnora, gyv. 3208 
So. Lituanica, mirė sulauęs 92 
m. amžiaus. Paliko penkias dūk 
teris ir sūnų. Laidojamas ant
radienį, kovo 6 d. iš Šv. Jurgio 
par. bažnyčios.

X Inž. Juozas Miklovas, vie
nas iš pirmųjų baigusių aukštą
jį mokslą, kuris atvyko pas 
mus iš Lietuvos, yra numato
mas pašnekesiui apie Lietuvos 
studiją Gavėnios seminare, ko
vo 31 d. Bendra seminaro te
ma — jaunasis lietuvis.
. X T. Urbonienė iš Gary, Ind., 
yra paguldyta Centrai Commu
nity ligoninėje, 309 kamb. Ji 
yra dr. J. Bylos priežiūroje.

X Eugenijai Henflerienei, 
5712 So. May St., už penktą 
mėn. praleistą namuose dėl li
gos Leonardas Jankauskas 
įteikė $200.00 čekį. Iš viso iki 
šiol jai jau įteikta $1,202.00. L. 
Jankausko telef. LU 5-2094.

(Sk.)
X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 

metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.)
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.)

Iš arti ir toli

J. A. VALSTYBĖSE
— Kultūros klubo, Los An

geles, Calif., valdyba praneša, 
kad J. Gliaudos veikalas Čiur
lionis, turėjo būti statomas ko
vo mėnesį. Tačiau, pagal Dra
mos Sambūrio vasario 19 ir 22 
d. pranešimus, pastatymo sąma 
ta žymiai padidėjo ir pakito 
nuo pirmykštės, priimtos 1961 
spalio 24 d. Todėl Kultūros klu
bas, apgailestaudamas, nutarė 
vaidinimo nestatyti.

— Smuik. Izidoriaus Vasy
liūno koncertan bilietus Jordan 
Hali salėje, Bostone, jau par
duodami salės kasoje, Ivaškie- 
nės baldų krautuvėje, Vaičąičio 
siuntinių kontoroje ir Minkie- 
nės gėlių krautuvėje. Koncertas 
įvyks šeštadienį, kovo 17 d. 
8:30 v. v.

— Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos valdyba 
rengia “jaunimo teismą” šešta
dienį, kovo 31 d. Apreiškimo 
par. salėje. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. Įėjimas nemoka
mas. ,

— Dr. H. Montvilienė, mate
matikė iš New Yorko, vasario 
28 d. tarnybos reikalais lankėsi 
Washingtone.

— Kosto Ostrausko 3 paveik
slų drama Kanarėlė bus suvai
dinta kovo 24 d., šeštadienį, 7 
v. v. šv. Jurgio draugijos salėj, 
180 New York Avė., Newark, 
N. J. Rež. Vytautas Valiukas, 
dekoracijos Romo Viesulo. Ka
narėlė su didžiausiu pasisekimu 
jau buvo vaidinta New Yorko 
ir Philadelphijos lietuviams. 
New Jersey lietuviai kviečiami 
pasinaudoti šios vienintelės pro
gos šį vertingą veikalą pama
tyti! Bilietų kainos — $1.50 ir 
2 dol. Vaidinimą globoja ir vi
sus atsilankyti kviečia “Lietu
vos Atsiminimų” radijas ir jos 
direktorius Jokūbas J. Stukas.

— Lietuvos Vyčių 29 kp. 
Newarke kovo 17 d. ruošia ba
lių Šv. Jurgio d-jos salėj, 180 
New York Avė., Newark, N. J. 
Durys atdaros 7 v. v., vakarie
nė duodama 8 v. v. Įėjimo au
ka 4 dol. Pelnas skiriamas lie
tuviško stiliaus kryžiaus pa
statymui prie lietuvių bažny
čios.

— Sol. Leonas Baltrus kvie
čiamas dainuoti operoj. Inter- 
City Opera Fund, Ine., direk. 
dr. N. Gualillo pranešė Syra- 
cuse, Rochester ir New Yorko 
laikraščiuose, kad paskyrė ope
ros pirmąją stipendiją lietuviui 
tenorui Leonui Baltrui. Tenoras 
ruošiasi Carmen ir U Tabaro 
partijose, ir balandžio mėnesį 
dainuos su Inter - City Opera, 
Inc. New Yorke, Syracuse, Buf- 
falo ir Rochester, N. Y. Taip 
pat laikraštyje rašo, kad Leo
nas Baltrus ir toliau studijuoja 
su buvusia Metropolitan soliste 
Anna Kaskas.

i

Nuotr. Vyt. MaželioLietuviškos lėlės

DR. MILIAUS ŠEIMA AUKOJO

TŪKSTANTINĘ

ir apylinkėse
TYLUS BUVO VAKARĖLIS | “Giedrai” dovanotą paveikslą.
Ne visiems. Į klasiukę šalia 

Čiurlionio Galerijos rinkosi bū
relis žmonių. Giedrininkės ir 
vytautininkai su savo “auksi- 

Įnėm pusėm”. Stalai padengti ir 
papuošti žadėjo jaukią valandė
lę, kurią sutarėm su kolegomis.

Gyvenimo sąlygas čia padik- 
| tavo nuotolis. Pasijutom toli 
j vieni nuo kitų. Gyvenvietėmis, 
darbais, socialine padėtim ir be 
gale visokių kitų faktorių. O 
vienos minties, tų pačių princi
pų žmonės ir daugiausia moks
lo draugai. Tad ir kilo mintis 
susėsti, arčiau susipažinti.

Subuvimą atidarė Vytauto 
klubo pirmininkas K. Mickevi
čius. Kun. J. Budzeika malda, 
palaimino gėrybes. Susėdom už 
stalų. Malonu, kad buvo kele
tą ir jaunesnės kartos žmonių. 
Laukėme ir tikėjomės jų 
giau.

Iš karto buvo matyti, 
nuotaika gera. Suėjimas 
vo nuoširdžios bičiulystės 
mę.
mezgėsi naujos pažintys, sušilo 
buvusios. Tai daug. Ir miela. 
To dažnu atveju trūksta mu
myse.

Šiame pobūvy neieškojom jo
kių aukštų metamorfozų. Tiks
las atitrūkti nuo kasdienybės 
buvo pasiektas. Žaismas veiduo 
se ir žodžiuose. Jokios įtampos, 

i Visa tai ir buvo tos “lankos”, 
;į kurias išklydom pasikieminėti 
Jaunimo Centro pastogėje.

Visdėlto, kaip visuomet, di
desniam būriui suėjus, vienas 
kitas asmuo arba akimirka įsi
brėžė atmintin. Dail. J. Pautie- skaitė K. Musteikis, kontrolės 
nius, lyg tardamas paskutinį komisijos p-kas. Pranešimai bu 
sudie, visą vakarą akimis glostė vo priimti ir už atliktus darbus

dau-

Glostėme, berods, visi spausda
mi rankose įsigytą bilietuką, 
kartu ir mintį: “Kodėl negalė
čiau būti aš!” Paveikslas nau
jutėlaitis. Kvepia aliejais. B. 
Lungis, kaip šv. Jono vabaliu
kas, bliksėjo šen ir ten fiksuo
damas momentus ir žmones. Pa 
mažu į širdį atėjo nuotaikos iš
raiška — lietuviška daina, ku
rią pradėjo E. Paliokienė. “Ty
lus buvo vakarėlis” nuskambė
jo prisiminimų aidu.

Stebėjau daug kartų maty
tus veidus, o čia naujus. Nesi-' 

1 jautė čia nė tuščio, lietuviškai 
prigimčiai svetimo, didybės ru- 

i tūlio, kurį kartais stumdome 
vieni kitiems. Šiame pobūvy kai 
bų nebuvo, tiktai F. Breimeris 
buvo paprašytas paskaityti sa- 

jvo kūrybos. Darniai skambėjo 
(“Augo kieme klevelis”, o inž. 
Kizlausko vedamas choras “ga-

kad lando kirvius ir kalavijus”, kol 
įga- ---- -------- ’~

pras- 
Draugiškose pokalbiuose

ir tvarkingą finansų tvarkymą 
susirinkimas valdybai išreiškė 
padėką. Senai valdybai ir kon
trolės komisijai atsistatydinus, 
buvo išrinkta nauja valdyba, 
kurios sąstatas skelbiamas 
Draugo kronikos skyriuje. Taip 
pat buvo išrinkta 11 atstovų į 
sąjungos skyrių atstovų suva
žiavimą, kuris įvyks 1962 m. 
gegužės 26-27 d. Chicagoj. Iš-

I

pakilome namolei.
Mėnesėliui jau aukštai pate

kėjus skirstėsi giedrininkės ir 
vytautininkai. Tie, kurie šiame 
pobūvyje turėjo dalyvauti ir ne 
dalyvavo, praleido progą nusi- 
krašyti kasdienos dulkųi. ej.

pirm.
B. Lungio

Kazimieras Mickevičius,
Vytauto klubo 

Nuotr.

Lietuvių Fondui dr. Elena ir |1949 m. čia Amerikoje, išlaikęs 
dr. Adolfas Miliai atsiuntė keliose valstybėse egzaminus, 
1,000 dol., palinkėdami fondo į 1952 m. 
darbuotojams nepavargti ir vež 
ti fondo vežimą ligi galo. Jiedu 
tvirtina, kad beveik nebus nė 
vieno, kuris šiam kilniam tiks
lui neaukotų. Turint tiek daug 
gerai ekonomiškai gyvenančių 
lietuvių, būtų gėda nepajėgti tu PI. Su juo kartu dirba dr. Sut- 
rėti didelį L. Fondą, kuris kas
met pastoviai iš savo procentų 
remtų lietuvišką veiklą, ši gy
dytojų šeima gyvena So. Holr 
land, UI., augina dvi dukras: 
Eglutę, 15 m., dabar lankančią 
gimnaziją ir Marytę, lankančią 
antrą skyrių.

Dr. Elena, kaunietė, baigusi 
Aušros gimnaziją, vėliau prade- Į 
jo medicinos studijas Vyt. D. 
universitete ir jas užbaigė Tue- apylinkių ir apygardų valdybos, 
bingeno universitete. Po to pa- Tarybos nariai, atskirų orgam- 
darė doktoratą iš neurologijos zacijų valdybos ir pavieniai as- 
srities pas prof. Kretschmer! menys laiškais teiraujasi Cent- 
(užsienvie narsus nsichiatras < ro valdybos ir prezidiumo tiks

lesnių ir išsamesnių informaci
jų apie audiencijos gavimo, de
legacijos sudarymo ir jos priė
mimo Baltuosiuose rūmuose 
eigą-

Centro valdyba praneša, kad

pradėjo specializuotis 
moterų ir akušerijos ligose pas 
UI. universiteto prof. dr. Falls. 
Dirbo New Yorke, Manteno, Al- 
ton, Oak Park ligoninėse. Nuo 
1958 m. dirba savo specialybėje 
gydytojų grupėje So. Holland,

kus ir dr. Grinis. Dr. Adolfas 
yra visą laiką buvęs aktyvus 
skautas. Dr. Miliaus šeima Lie
tuvių Fondo idėją rėmė nuo pat 
pradžios.

DĖL AUDIENCIJOS 
WASHINGTONE

JAV Lietuvių Bendruomenės

*

CHICAGOS RAMOVĖNŲ 
VEIKLA

LVS Ramovės Chicagos sky
riaus metinis narių susirinki
mas įvyko 1962 m. vasario m. 
25 d. (sekm.) 11 vai. Jaunimo 
Centre. Metinę skyriaus veik
los apyskaitą padarė valdybos 
pirm. Jonas Gaižutis, o kont
rolės komisijos pranešimą per-

(5), kont- 
ir Karolis
Genys ir

I

fiiedrininkių ir vvtautiečių subuvime draugiškam pašnekesy dr. 
K. Šidlauskas, A. Repšys, E. Juknevičienė, Vyr. giedrininkių pirm., 
ir dr. J. Meškauskas. Nuotr. B. Lungio

rinkta visa valdyba 
rolės komisija (3) 
Dabulevičius, Petras
Kazys Ališauskas. Susirinkimo
dauguma pasisakė, kad centro 
valdyba ir kontrolės komisija 
būtų renkama iš Chicagos, o 
garbės teismas iš Clevelando 
skyriaus. Skyriaus valdybos ka 
dencija palikti po senovei — 1 
metams.

Centro valdybos pateiktieji 
suvažiavimo klausimai buvo vi
sų dalyvių gyvai svarstomi ir 
buvo pareikšta įdomių minčių 
ir padaryta naudingų išvadų.

Susirinkimas užtruko 3 valan 
das, bet buvo įdomus ir darbin
gas. Susirinkimui pirmininkavo 
ir jį gražiai pravedė Karolis Da 
bulevičius, sekretoriavo Albinas 
Repšys. J. G-tis

IŠKYLA I DETROITĄ

X Valterio K. Banaičio pra
nešimas įvyks kovo 10 d. 7 v. 
v. Jaunimo Centre. Prelegentas 
šiuo metu yra įsikūręs Miunche 
ne Vakarų Vokietijoje. Ten jis 
dirba JAV-bių organizacijos 
Free Europe išlaikomame radi
jo siųstuvų centre ir yra infor
macijos skyriaus viršininko pa
vaduotojas. Tame skyriuje su
sieina visos radijo, spaudos ir 
liudininkų žinios apie padėtį už 
geležinės uždangos. Meninę dalį 
atliks pianinu Alvydas Vasaitis.

X Charles Mineikis, kaip pra
neša Chicagos parkų distriktas, 
geriausiai išlaikė darbui gauti 
nustatytus egzaminus. Jo pažy
mys yra 92. Toliau sąraše yra 
dar šios galbūt lietuvių pavar
dės: Shimanis, Kapustas ir Ig
nas Kiaulakis.

GAVĖNIOS TAISYKLĖS CHICAGOJE
Sekmadienį visose Chicagos šieji jau sulaukę 59 metų, gali 

kat. bažnyčiose buvo skaitomos 
kardinolo Meyer išleistos gavė
nios taisyklės. Gavėnia šiais 
metais prasideda trečiadienį, ko 
vo 7 d. Šv. Patriko diena, ko
vo 17, atleidžiama nuo absti
nencijos (susilaikymo nuo mė
sos) ir pasninko. Vaikai ir jau
nuoliai, kurie nėra sulaukę 21 
metų, gali valgyti, ką nori, kiek 
nori ir kiek kartų nori, bet, ži
noma, turi kaip paprastai su- rimai pasninko nesulaužo, 
silaikyti nuo mėsos penktadie- lykinę išpažintį galima atlikti 
niais ir Pelenų dieną. Suaugu- nuo kovo 11 d. iki birželio 17 d.

j Į valgyti kaip aukščiau minėta, j
Visi nuo 21 iki 58 metų imti

nai turi užlaikyti gavėnios pas
ninką. šie gali iki sočiai valgy
ti tik kartą į dieną ir tik tą 
kartą gali valgyti su mėsa, ži
noma, išskyrus penktadienius 
ir Pelenų dieną. Kiti du valgiai 
sudėtinai neturi prilygti kiekio, 
suvalgyto per pilną valgį. Tarp 
valgių neleidžiama valgyti. Gė- 

Ve-

(užsienyje garsus psichiatras 
dėl jo suformuotų konstitucinių 
tipų (L. Enciklop. XHL tom.) ). 
Čia Amerikoje ji dirbo Glens 

i Falls ligoninėj, New Yorke, 
I Manteno ligoninėje, dabar dir
ba Oak Forest ligon., UI. Ji iš- i 
laikė egz. 1952 m. 1960 m. i savaitės bėgyje bus paruoštas 
buvo III. Liet. Gyd. draug. vai- visą šį reikalą apimantis platus 
dybos sekretorė.

Dr. Adolfas, iš Alytaus, gim- išsiuntinėtas apylinkių ir apy- 
naz. baigė Vilniuje ir ten pat gardų valdyboms, Tarybos na- 

I universitete pradėjo medicinos riams, pageidavimą pareiškusių 
mokslus, kuriuos užbaigė Tue- i organizacijų valdyboms ir visai 
bingene. Ten padarė ir dokto- lietuviškajai spaudai. Jei susi- 
ratą moterų ir akušerijos srity darys sąlygos, bus stengiamasi 

patenkinti ir atskiri bendruo
menės veikėjai.

ir duetai — visa tai publikai 
buvo miela ir nauja. Todėl ir 
plojimų nesigailėta. Daug dai
nų teko kartoti, žodžiu, koncer
tas publikos neapvylė. O šv. 
Antano parapijos klebonas se
kančią dieną nuoširdžiai dėko
jo chorui ir solistams per pa
mokslą bažnyčioje. Pelnas bu
vo skiriamas naujos bažnyčios 
statybos fondui.

Čia buvo daug pasidarbuota 
vyčių pirmininko Boris, ateiti
ninkų ir kitų, kad Detroito lie
tuviai šį koncertą išgirstų.

Choras puikia nuotaika grį
žo sekmadienį atgal Chicagon, 
pasiryžęs ir vėl koncertuoti, jei 
atsiras nauja proga.

A. P. B.

pranešimas. Šis pranešimus bus

CV Informacija.
— o —

— Nenutautimas yra žmogiš
kosios laisvės triumfas prieš 
aplinką. —Dr. J. Girnius
■■m ■
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Viskam žemiausios kainos tr garantija

3321 S. Halsted St - CLiFFSCE 4-5665
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MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

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-

*

*

' ' " ” “ JĮ ; METINIS
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin- DIVIDENDAS 
gesnis. Pradėk taupyti šiandien! m°iiantanp<im«

MUTUAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicage 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pr«*.«T«L VI rginia 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F.S.LI.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Lietuvos Vyčių choras Chi
cagoje š. m. vasario 24 d. Uk
rainiečių salėje turėjo savo 
pirmą koncertą už Chicagos ri-

! bų. Dalis choristų dėl įvairių 
priežasčių vykti negalėjo, to
dėl choro sąstatas buvo nepil
nas, vos 28. Dirigentas Faus
tas Strolia dėl to labai nenusi- j
minė, tikėjosi, kad atsilaikys 

j ir tinkamai reprezentuos Chi
cagos vyčius.

Taip ir buvo. Abu solistai — į 
Algirdas Brazis ir Prudencija 
Bičkienė — buvo labai geros 
nuotaikos, ir tuo užkrėtė ir vi
są chorą. Akompanistas Jonas 
Byanskas jautėsi irgi laisvai. 
Publikos prisirinko, galima sa
kyti, pilna salė. Ir koncertas 
prasidėjo tik su 10 min. pavė
lavimu, kas pasitaiko retai. 
Choras savo didumu neužimpo
navo. Tačiau kai pradėjo dai
nuoti, publika liko nustebinta. 
Dainų įvairumas, solistų solo

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotų automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantijų

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

Telet. WAIbrook 5-5121
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