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Lietuviu religinis kongresas ruošiamas 
1964 metais New Yorke

Pramatoma galimybe į kongreso programą įjungti į Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavimą

Lietuvių religiniam kongresui ti lietuvišką koplytėlę. Jos pa
ruošti komiteto posėdis įvyko šventinimas galėtų būti sujung- 

V O >• Ir m 09 —X.  . .New Yorke kovo 22 d. Svarsty
ta su kongreso data, vieta ir 
programa susiję reikalai.

Lietuvių religinis kongresas 
ruošiamas 1964 m. apie rugsė
jo mėnesį New Yorke. Tais me
tais vyksta čia pasaulinė paro
da. Kongreso dalyviai turės 
progos ją aplankyti.

Religinio kongreso progra
moje numatyta iškilmingos pa
maldos su giedojimais, eiseno- 
mos bei pamokslais ir akade
minė dalis su paskaitomis. Į tą 
iškilmę kviečiami iš visos Ame
rikos lietuvių parapijų chorai. 
Be to, kongreso programą ma
noma praturtinti lietuvių su
važiavimu į Washingtono Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo baž- t__ ----- --------
nyčią, kurioje yra vilčių įreng- vietos lietuvių religiniam sky-

riui. Tuo reikalu kovo 13 d. į 
Washingtoną buvo nuvykę 
vysk. V. Brizgys ir prelatai J. 
Balkūnas ir P. Juras. Iš de
legato gautas palankus atsaky
mas. Be to, kongresui ruošti 
komitetas yra numatęs propa
gandinį leidinį anglų kalba apie 
pavergtą Lietuvą, kuris paro
dos metais būtų plačiai pa
skleistas.

IS VISUR
kongreso BUENOS AIRES — Argen-

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje planuojama sudaryti tink
lą priešatominių slėptuvių. Taip 
rašo “New York Times” Mask
vos korespondentas. Sovietuose 
nemažai rašoma apie planuo
jamas panašias slėptuves JAV- 
se, bet tylima apie tokių slėp
tuvių organizavimą pačioje Ru
sijoje. Tačiau korespondentai 
pažymi, kad panašių slėptuvių 
Sovietuose jau yra pastatytų 
ir anksčiau. Jos, atrodo, buvu
sios sudarytos daugiau prieš 
atomines bombas, ne prieš van
denilines. Jos dabar galėtų 
saugoti prieš atominius kritu
lius, bet negalėtų apsaugoti 
prieš vandenilio bombas, nebent 
sprogimai įvyktų didesniame 
nuotolyje.

Tačiau Maskvoje įvykusioji 
priešlėktuvinės apsaugos paro
da ir rodyti filmai duoda duo
menų manyti, kad slėptuvės 
prieš atominius kritulius ir 
bombas Sovietuose yra tikrai- 
statomos ir jų tinklas plačiau

tas su kongreso atidarymu. 
Taip pat pramatoma galimybė 
į kongreso programą įjungti ir 
Katalikų Mokslo Akademijos 
suvažiavimą. Visam tam būtų 
reikalingi paskiri savaitgaliai 
— prieš pagrindinę kongreso 
iškilmę ar po jos. 
šiuo metu rūpinasi 
paruošti programą.

Lietuvių religinio „
komiteto rūpestis taip pat yra tinos prezidentas Frondizi va- 
pasaulinėje parodoje turėti Lie- kar dar rinko ministerius į nau 
tuvos paviljoną, kuriame būtų vyriausybę, nors krašte tarp 
ir religinis skyrius. Dabartinė- kariški4 * politikų kyla balsas, 

kad jis atsistatydintų.
Keturi užsirūstinę admirolai 

po vidurnakčio posėdžiavo su 
Frondizi.

Frandizi kalbėjosi ir su gen. 
Pedro Aramburu. Atsargon iš
ėjęs generolas pasakė preziden
tui Frondizi, kad jis turėtų 
„paaukoti savo asmenį” kad 
būtų išvengta krašte suirutės.

Argentinos „Baltieji Rūmai” 
penktadienio vakare pranešė, 
kad Frondizi nominavo keturis 
civilius į svarbius postus civili
niame ir kariniame ministerių 
kabinete. .:

—Kraštutiniai nacionalistai 
jaunuoliai Buenos Aires mieste 
užvakar apmėtė kiaušiniais Bri
tanijos princą Pilypą. Princas 
Pilypas vizituoja Lotynų Ame
riką. Penki jaunuoliai areštuo
ti.

—Indonezijos lėktuvai puolė 
olandų, laivą. Indonezų lėktuvai 
vakar palei Vakarų Naująją 
Gvinėją puolė Olandijos laivą, 
sužeisdami 3 asmenis. Tai pra
nešta iš Amsterdamo.

—Prezidentas Kennedy užva
kar vizitavo Palm Springs, Col., 
vasarvietėje buvusį prezidentą 
Eisenhower|. Abiejų pasikalbėji 
mai užtruko apie vieną valandą. 
Jie kalbėjosi tarptautiniais klau 
simais.

Komitetas 
galutinai

šė sąlygose tokio paviljono ga
limybės pasirodė neįmanomos. 
Tada buvo kreiptasi i Vatikano 
delegatūrą Washingtone, pra
šant Vatikano paviljone duoti

planuojamas. Paskaitose net 
suminima, kad kai kurie viešie
ji pastatai tokiu atveju galės 
būti naudojami kaip slėptuvės, 
tačiau užsienio korespondentai 
prie naujai statomų rūmų pa
našių slėptuvių nėra pastebėję. 
Rodyti filmai duoda suprasti, 
kad ir Maskvos požeminis ge
ležinkelis galės būti panaudo
tas kaip slėptuvė.

Tačiau apskritai, Rusijoje 
suparntamas visas atominio ka
ro baisumas, ir net maršalas 
Malinovskis sausio mėn. 24 d. 
viename savo interview sumi
nėjo, kad slėptuvės prieš ato
mines ir vandenilio bombas yra 
tik karstai.

Reuther kviečia JAV 
kongresą j didelius 

pietus
WASHINGTONAS — Walter 

P. Reuther, the United Auto 
Workers unijos pirmininkas, 
kovo 23 dieną pakvietė visus 
Atstovų Rūmų ir Senato narius 
pietums balandžio 3 dieną.

Reuther, tvarkąs AFL-CIO 
organizacijoje pramonės skyrių, 
kviečia pietums kartu kongres- 
manus ir darbininkų vadus.

Apie 200 unijos pareigūnų 
dalyvausią pobūvyje. Posėdyje 
būsią apsvarstyta kai kurie įs
tatymai darbininkų reikalais.

ALŽIRAS, Alžirija — Euro
piečių slaptoji armija užvakar 
atmetė raginimą pasiduoti ir ko 
vojo dvi valandas prieš pran
cūzų kareivius, apsupusius de
šiniųjų Bab-el Oued tvirtovę, 
Alžiro priemiestyje.

Įsakius prezidentui Charles 
de Gaulle sutriuškinti slaptąją 
armiją, 1000,000 kareivių apsu
po Bab-el-Oued, panaudodami 
tankus.

Tai buvusi antroji kovų die
na priemiestyje, kur daugelis 
dešiniųjų yra įsistiprinę ir pasi
ryžę kovoti iki paskutinio atsi
kvėpimo išlaikyti Alžiriją Pran
cūzijos dalimi. Bab-el-Oued šir
dis dar vakar buvo slaptosios 
armijos rankose.

De Gaulle taipgi atsiuntė sa
vo naują komisionierių Alžirijai 
Christian Fouchet. Fouchet nu
vyko į užbarikaduotą adminis-

KALENDORIUS

Kovo 26 d.: Švč. P. Marijai 
apreiškimas, šv. Teklė, Dorulis, 
Gėla.

Kovo 27 d.: šv. Jonas Da- 
masiketis, Meldutis, Rūta.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apielinkėje šiandien — 
apie 40 laipsn.; rytoj — trupu
tį šilčiau.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 6:08.

Kaina 10 c.
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Nikita Chruščevas bando „pralenkti” JAV ūkio srityje

TRUMPAI

CHRUŠČEVO-
SOVJETIN

Blogio jėgos nemėgsta 
mūsų

Tai pareiškė Portugalijos 
ambasadorius

SAN FRANCISCO — Portu
galijos ambasadorius Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse Pedro The 
otonio Pereira kovo 23 dieną 
pareiškė, kad Portugalija savo 
kolonijoje Angoloje stengiasi 
užgniaužti komunizmo ir rasiz
mo plėtimąsi. Tarp kitko jis pa
reiškė:

„Blogio jėgos mūsų neapken
čia ir bijo.. Mes esame siena, į 
kurią atsimuša kairiosios poli
tikos išpažinėjai. Užtat yra su
prantamas tas triukšmas, kurį 
sukelia mūsų priešai.”

Ambasadorius Pereira kriti
kuoja Jungtines Tautas, l^irios 
smerkia Portugaliją, kuri bau
džia ir nori sutvarkyti teroris- ___ o------- -r------- b
tus ir taikos ardytojus. Jungti- galia techninių sunkumų, 
nių Tautų Saugumo taryba pra 
ėjusių metų birželio 9 dieną pa
tvirtino rezoliuciją, raginančią 
nutraukti priespaudą Angoloje.

l

—Valstybės sekretorius Rusk 
šiandien dar kalbėsis su Sovie
tų Sąjungos užsienio reikalų 
ministerių Gromyko tarptauti
niais klausimais, prieš grįžda
mas į Washingtoną.

—Mrs. Kennedy, JAV prezi
dento žmona, vizituoja Pakis
taną, gavo ten daug dovanų.

Kai kūdikiams 
trūksta rūbelių

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Lietuvoje vargas rasti tin
kamus rūbelius vaikams nuo 
8 mėn. iki pusantrų - dviejų 
metų amžiaus — tai patvirtino 
Vilniaus “Tiesa” (53 nr.) ir nu
siskundė, kad Vilniaus parduo
tuvėse ir «su žiburiu nerasi pa
togaus, praktiško rūbelio bent 
metus sukakusiam kūdikiui. 
Motinos, negavusios mieste rū
belių, verčiamos vakarais sėdė
ti prie siuvimo mašinos ir siū
ti. Ne tik parduotuvėse trūks
ta tokių rūbelių kūdikiams, bet 
ir menka jų kokybė.

Laikraštis painformavo, kad 
pvz. pirmą nešiojimo dieną 
“Spartos” fabriko šliaužtinukų 
siūlės išyra, Kauno “Audimo” 
trikotažo fabriko gamybos pa- 
laidinučių skvernai ištysta, su- 
sirango apikaklė. Kūdikiams 
visi drabužėliai siuvami būti
nai iš melsvos spalvos medžia
gos ir... beplaunant jie tampa 
pilki.

Taigi, Lietuvos kūdikiai taip 
ir turi dėvėti pilkus rūbelius, 
be šviesesnių, giedresnių spal
vų. Klausiama — negi Lietuvo
je trūksta dažų? Dar blogesnis 
reikalas su tokių gaminių ap
daila — jos visai nėra, drabu
žėliai nepuošiami, net sudarko
mi. Tokios mintys nedavė ra
mybės ne tik motinai K. Ba
naitienei, bet ir tūkstančiams 
kitų motinų Lietuvoje, krašte, 
kur komunistai giriasi kūdikių, 
vaikų visokeriopa globa. (E.)

Sovietu ūkinė politika
BONNA, Vokietija — Pagal mistinius spėjimus lydi 

netikrumas.
* # *

Eltos bendradarbis praneša 
iš Stockholmo:

Chruščevo pareiškimą, kad 
sovietų žemės ūkio gamyba ga
linti būti pakelta be neigiamų 
padarinių sunkiąjai pramonei, 
švedų spauda vertina, kaip no
rą gaminti kartu „patrankas ir 
sviestą”. „Dagėns Nyheter” žo
džiais, Chruščevas ir partija 
tuo būdu prisiėmę nepaprastą 
atsakomybę. Spaudoje nurodo
ma, kad maisto aprūpinimo sri
tyje lieka daug nuveikti.

Korespondentų pranešimais, 
šią žiemą Maskvoje daugelyje 
mėnesių buvo galima pirkti tik 
virtos mėsos. Provincijoje dau
gelyje vietų iš viso negalima 
gauti mėsos, o sviestas yra ta
pęs retenybe. Duonos, atrodo, 
visur esama, tik labai trūksta 
daržovių ir vaisių.

vokiečių „Die Welt” (61 nr.) 
vedamąjį sovietai kovo mėn. 
įvykusiam kom. partijos ck ple
numui teikia didelę epochinę 
reikšmę. Tačiau, teigia dienraš
tis, niekas negali pasakyti, ar 
Chruščevo eksperimentai ūkyje 
turėsią sėkmės. Esą, komuniz
mą statyti ypatingai trukdo 
tai, kad kasmet Sovietuose iš 
vidutiniškai 52 milijonų hekta
rų visai negaunama javų ir pa
lyginti mažai pašaro gyvulinin
kystei.

Dienraštis nurodo, kad nie
kas negali apskaičiuoti, kada 
Chruščevui pavyks tiek paga
minti dirbtinų trąšų, kurioj įga
lintų padvigubinti ar patrigu
binti grūdinių kultūrų gamybą.

j, sovie
tai dabar susidursią ir su žy
miai pakilusia biurokratų armi
ja. Taigi, Chruščevo visus opti-

I

tracijos įstaigą Rocher Noir vie 
tovėje, 30 mylių nuo Alžiro.

Fouchet valdys Alžiriją su 
pagalba dvylikos europiečių- 
musulmonų komitetu kol bus > 
suteikta nepriklausomybė Alži
rijai. Prie nepriklausomybės 
paskelbimo bus einama pagal 
prancūzų-alžiriečių taikos sutar 
ties sąlygas, kurios buvo priim
tos prieš savaitę. Bet pirmiau
siai reikalaujama sutriuškinti 
slaptąją armiją.

Vakar Orane slaptoji armija

didelis

NORI ITALIJA PADALINTI Į 20 VALSTYBIŲ
ROMA. — Naujoji socialistų suskirstymas regionais turėtų 

remiama Fanfani vyriausybė 
planuoja pravesti parlamente 
potvarkį — Italiją paskirstyti 
į 20 atskirų teritorinių viene
tų — regionų. Šį projektą stip
riai remia ir komunistai, nu- 
matydami, kad bent keturiis 
iš jų komunistai kontroliuos.

'Apie tai praneša “Chicago Tri- 
susikirto su prancūzų policija, bune” korespondentas H. Gag- 
Kovos vyko Orano miesto gat- giottini. 
veee. Slaptoji armija kovoja,, Jau naujojoje Italijos konsti-

I

bei aviacijos ir raketų bazių 
Puglie apylinkėse.

Ketvirta valstybėlė, kuri ga
li atitekt komunistų kontrolei, 
yra Valle d’Aosta. Visose ke
turiose jau dabar provincijų 
ir miestų savivaldybės daugu
moj kontroliuojamos komunis
tų. Negalima ignoruoti jų įta
kos. Kada 1948 m. liepos 14 
d. buvo įvykdytas pasikėsini
mas prieš Togliati, komunistų 
ir jų gendrakeleivių streikas 
per dvi paras paralyžavo kraš-

rimtų vietinių ir tarptautinių 
padarinių, nes bent keturios 
valstybėlės susilauktų komunis
tiškos vyriausybės. Trys iš jų 

i — Emilia, Toskana ir Umbria
— yra Italijai gyvybinės svar
bos: turi apie 8,000,000 gyven
tojų, yra Italijos centre, ker
ta Italiją į šiaurės ir pietų. 
Jos kerta Šiaurės Atlanto Or
ganizacijos (NATO) susisieki
mo arterijas tarp dalinių, esan
čių šiaurėje, ties Vicenza, ir 

i tarp dalinių Neapolio apylinkės tą.

vėse. !
kad Alžirijai nebūtų suteikta ne 
priklausomybė ir ji „pasiliktų 
prancūziška.”

KOMUNISTAI NORI KAPITALISTU KVIEČIU
Raudonoji Kinija ir Šiaurės Korėja nori grūdų iš Jungtinių Amerikos Valstybių

WASHINGTONAS — Viena 
Seatle prekybos įmonė norėjo 
gauti vyriausybės leidimą par
duoti komunistinei Kinijai ir 
Šiaurės Korėjai grūdų už 400 
milijonų dolerių. Šios dvi komu 
nistinės valstybės Azijoje nori 
pirkti kviečių ir miežių. JAV 
vyriausybė tą prašymą atmetė. 
Šį vyriausybės potvarkį prane
šė prekybos sekretorius L. H. 
Hodges.

Tame pranešime trumpai ir 
aiškiai pasakyta:

„Nėra įrodymo, kad minėtų 
valstybių vyriausybės būtų pra

šiušios Tarptautinę Prekybos 
Korporaciją parduoti javų.” Tuo 
norima pasakyti, kad komunis
tinė Kinija ir raudonoji Šiaurės 
Korėja turi oficialiai kreiptis į 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prekybos departamentą, kuris 
tą reikalą išspręs su Tarptauti
nės Prekybos firma, kuri yra 
suinteresuota parduoti didelį 
kiekį javų tiem dviem komunis
tų valdomiems kraštams. Pagal 
dabartinius nuostatus visoks 
eksportas į komunistinę Kiniją 
ir Šiaurės Korėją yra uždraus
tas.

Paskutiniojo spaudos konfe
rencijoje (praėjusią savaitę) 
prezidentas Kennedy buvo pa
klaustas dėl javų eksporto į Ki
niją ir Šiaurės Korėją. Preziden 
tas patvirtino, jog Seatle firma 
tikrai kreipėsi į vyriausybę su 
prašymu leisti parduoti javų 
Kinijai ir Korėjai.

Komunistinė Kinija norėtų 
gauti 6 milijonus tonų javų, o 
raudonoji Korėja — 414 milijo
no ton. Javai būtų pristatomi 
per trejus metus.

tucijoje, sudarytoje po II Pa
saulinio karo ir priimtoje 1947 
m., numatomas šitokių regio
nalinių vyriausybių sudarymas. 
Tačiau nuo konstitucijos įsiga
lėjimo, nuo 1948 m. tebuvo tik 
koks penketas statutų sudaryta 
atskiriems regionams. Kitos 
Italijos dalys per 13 metų to
mis konstitucijos numatytomis 
galimybėmis nepasinaudojo. Net 
ir komunistai šiuo laikotarpiu 

I šiame reikale nerodė iniciaty
vos, net rodė tam planui prie
šingumą, tikėdamiesi visą Ita
liją užvaldyti.

Tačiau dabar jie spiria Fan- 
fani vyriausybę suorganizuoti 
visas konstitucijoje numatytas 
regionalines vyriausybes. Jie 
tikisi, kad sugriaudami stip
riai centralizuotą Italijos vy
riausybę, jie galės greičiau įsi
stiprinti Italijoje. Toks Italijos sienių reikalų ministeris Rapac-

Reikalauja pripažinti Oderio-Neissės sieną
VARŠUVA. — Lenkijos mi

nisteris pirmininkas Cyrankie- 
wicz neseniai kalbėdamas Os- 
więcimo mieste, ryšium su Va
karų Vokietijos turėtu pasikal
bėjimu su Paryžiaus laikraščiu 
“Lc Monde”, pareiškė, kad už- 

I mėgsti diplomatinius santykius 
su Vakarų vokiečiais tegalima 
jiems sutikus pripažinti dabar
tinę Oderio - Neissės sieną.

Lenkijos vyriausybės galvos 
pareiškimas buvo prieš Gene- 
voje prasidedant užsienių mi
nisterių konferencijai, kuriai len 
kai skiria daug reikšmės. Ge- 
nevos konferencijoje lenkų už-

kis tikisi išjudinti jo dar 1957 
metais pasiūlytos europinės ne- 
atominės srities klausimą.

Popiežiaus velykine 
kalba

VATIKANAS — Popiežius 
Jonas XXIII velykinę kalbą pa
sakys balandžio 21 dieną 1 vai. 
p. p. (Chicagos laiku). Popie
žiaus kalba bus transliuojama 
per radiją ir televiziją.

—Thailando armija yra ruo
šiama partizaniniam karui prieš 
komunistų infiltraciją. Tai pra
nešė gen. T. Kittikachom, gy
nybos ministeris.
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2 DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. kovo mėn. 26 d. pensijos gauti negales, nes nėra 
niekada dirbusi.

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

DAUGIAU TERMINO 
NEPRATĘS

Esanti prie Jungtinių Tautų 
Aukštojo Komisaro Pabėgėlių 
reikalams įstaiga New Yorke 
praneša, kad vieną kartą pra
tęstas terminas aplikacijoms 
dėl nuo nacių nukentėjusiems 
paduoti, baigiasi š. m. kovo 
31 d. Pranešime pabrėžiama, 
kad daugiau šis terminas ne
gus pratęstas. Todėl suintere
suoti asmenys turi paskubėti, 
nes beliko tik 4 dienos iki ter
mino pabaigos. Aplikacijų blan 
kai gaunami Balfo centre, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Ats. P. V. Gaunamos pinigi
nės sumos už kūno sužalojimą 
arba už nustojimą darbingumo 
neapmokestinamos ir jų į paja
mų mokestinius pareiškimus 
nereikia įrašyti.

Kl.— Asmuo, išgyvenęs trumpą 
laiką šiame krašte, gauna pensiją, 
bet dar neturi pilietybės. Ar išvy- 

i kus į bet kurią valstybę (užsienį) : 
pensija nėra nutraukiama ? Jei ne, 
tai kokiu būdu yra mokama?

J. P.
Ats. J. P. — Pensininkas nepi- 

lietis, kuris šiame krašte yra išgy
venęs arba išdirbęs mažiau negu 
dešimt metų, gyvendamas užsie
nyje turi teisę gauti socialinio 
draudimo pensiją tik per pirmuo
sius šešetą mėnesių- Paskum jo 
pensija yra laikinai sustabdoma 
tol, kol jis negrįžta ir neišgyve- 

f na šitame krašte bent vieną mė
nesį. Tiems pensininkams, kurie 
turi teisę gauti socialinio draudi
mo pensiją gyvendami užsienyje, 
mėnesinės pensijos išmokamos to 
krašto valiuta.

I

below, desire the enactment during 
this session of the Congress of 

! the Legislation which will grant 
us an amendment to the Sočiai 
Security Law according to the 
King-Anderson Bill.

Also we propose inerease bene- i 
fits to ail pensioners 50%.

Po peticijos kiekvienas turi 
parašyti savo vardą ir pavardę, 
namo nr., gatvę, miestą, valsty
bę, kur dirba ir gale pasirašyti. 
Peticijas reikia siųsti į Wa- 
shington D. C., nurodant sena
toriaus arba kongreso nario pa
vardę ir vardą. Pr. Š.

• 1

KENČIAM, NES NETURIME 
LIGOS APDRAUDOS

tam tikrą skaičių garantijų 
reikia duoti, kad atvykęs imig
rantas laikysis JAV Viešosios 
Sveikatos įstaigų nurodymų. 
Ten yra ir kitų sąlygų. Dėl šios 

; procedūros informacijų galima 
gauti artimiausioj Immigration& 
Naturalization įstaigoje, be to 
iš National Tuberculosis dr-jos 
arba iš vietinės socialinės agen
tūros... Pr. Šul.

— Liežuvis tėra trijų colių 
ilgio, bet jis gali užmušti žmo
gų šešių pėdų aukščio.

—Japonų priežodis
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SVEIKATOS SEKRETORIUS 
UŽ KING - ANDERSONO 

ĮSTATYMO PROJEKTĄ

Šiomis dienomis Sveikatos tatymas 
sekretorius pasisakė už prez.
Kennedy sveikatos planą, ku- te metų amžiaus, tai
ns gali būti įgyvendintas per 
Socialinio draudimo įstatymo 
papildymą — King - Anderso
no įst. projektu. Šis projektas 
numato: 1) visų ligoninės iš
laidų senesnio amžiaus žmonių 
gydymosi apmokėjimą; 2) 180 
dienų apmokėjimą senelių na- vardą bei pavardę ir savo ad- 
" “ " n‘n resą, be to, prašome aiškiai

parašyti ko norima ir įskaito
mai. Pr. Šul.

muoee (nursing home); 3) 240 
viaitų pas gydytojus apmokė
jimą ir kt.

Dabar King - Andersono įst. 
projektas yra kongrese. Už 
Šį gydymą reikės mokėti $1 
per mėnesį visems dirbantie
siems ir tiek pat darbdaviams.

Jūsų kongreso narys nori ži
noti kaip jūs žiūrite į prez. 
Kennedy sveikatos apdraudą 
per Socialinį draudimą. Todėl 
parašykite savo peticiją kong
reso nariui ir senatoriui. Taip 
pat daugiau informacijų tuo 
reikalu galite gauti iš the Na
tional Council of Senior Citi- 
zens, 200 “C” St., SE, Washing 
ton 3, D. C. Pr.S.

JOS KLAUSIATE —
MES ATSAKOMI

Kl. Mes abudu esame pensi
ninkai. Turime namą, už kurį 
gauname $40 nuomos į mėn. 
ir iš banko $700 į metus. Pra
eitais metais buvau uždirbęs 
$1,150. Kiek buvo išskaitę, vi
ską sugrąžino. O kaip už 1961 
metus? K. F. S.

i m. gruoa. a L a. suksks oo m-
Ats. K. F. S. Pagal jūsų pa- Noriu sužinoti ar aš galėčiau gauti 

teiktus duomenis, iš viso jeigu pensiją ir kiek gaučiau. (Seka už- 
jūs turėjote ir praeitais metais da^bių lentelė). — O. A.

. , , . . . . , Į Ats. O. A. — Is pateiktųjų uz-
tiek pat pajamų, kaip ir uzpra duomenų sprendžiant, at-

Kl. — Aš pradėjau dirbti 1952 
liepos 22 d. ir dirbau iki 1955 bir
želio 14 d. Ilgiau dirbti, negalėjau, 
nes rankose turėjau reumatizmą 
ir turėjau nutraukti darbą. Esu 
gimus 1897 m. gruod. 11 d. Šiais 
1962 m. gruod. 11 d. sukaks 65 m-

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

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.K ŠILEIKIS, 0, P.

Ortliopedas. Protezistas 
Aparatai-Protezal. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS IAB 
2850 W. 63rd St, Chicago 29, III.

Tel. PRospeet 6-5084 

Siuvėjų unijos laikraštis The Ad- 
vance vasario 15 d. rašo, kad Sovie
tu /Rusija neturi užtektinai maisto, 
bet jie turi socialines medicinos ap
rūpinimą. Mes, amerikiečiai, turime 
daug maisto, bet neturime socialinio 
aprūpinimo ligoje. Seniems žmonėms 
yra svarbu ne vien duona, bet ir 
nuolatine medicinos pagalba. Pensi
ninkas sako: “Aš sutinku dalį savo 
maistpinigių atiduoti soc. draudimui, 
bet duokit man gydymą ligoje. Aš 
galiu verčiau būti alkanas, bet ne
galiu apsieiti be medicinos pagalbos”. ' 

Kitas pensininkas sako: “Per dau
gelį metu turėjau Blue Cross ap
draudą. liet pavėlavau sumokėti na
rio mokestį, tai mane tuojau iš
braukė ir dabar neturiu jokios ap- 
iraudos ir esu bėdoje, nes sergu ir 
neturiu lėšų užsimokėti už gydymą”, 
yvilliam Martel iš Philadelphijos ra
gina senatorius ir kongreso narius 
balsuoti už King - Andersono bilių.

Kam peticijos rašytinos
Paduodame vardus senatorių ir 

,, kuriems reikėti; ra
šyti peticijas, kad jie palaikytu King-

I

i

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.

Į eitais metais, tai jums pajamų rodo, kad jūs galite gauti mene-
; sinę socialinio draudimo pensiją. 

Kadangi esate vyresnė kaip 621 _ _
m. amžiaus ir nedirbate, todėl jau kongreso nariu, 
dabar galėtumėte gauti truputį paJaikyiii Kirig-x. T .. v . - , F _ Andersono būni: Senato finansų ko-į sumažintą pensiją. Jei prašytume- miteto nariams: šen. Paul H. Doug- 

i te pensijos nuo praeitu metų srruo- las <n1-), Albert uore (Tenn.), 
dzio men., kada buvote 64 m. am- 
žiaus, tai sumažinta pensija būtų R«sseii 
apie 75.60 dol. per mėnesį. Ta
čiau, jei lauksite iki ateinančio 
gruodžio mėn., kada jums sukaks 

, tai pilna pensija 
bus apie 81 dol. per mėnesį.

J. Šoliūnas

mokesčių nereiktų mokėti. Iš
leidžia atsiskaityti 

kiekvienam po $600, o jei esa-

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priimi ligoniu* pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmiock 4-1512 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad

«

3844 West 63rd Street 
kasdien nuo 1— 4 p. p. tr 6

««*» 'T'—•A4o • <• taJrt ii Jz, q

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

gaunate dar vieną lengvatą — 
po $600. Gi už gaunamą iš so
cialinio draudimo pensiją mo
kesčių nereikia mokėti.

i
P. S. Norime dar kartą at- |®5 m- amžiaus, . y— —- - j ’

kreipti visų paklausėjų dėmesį, 
kad parašytumėte savo tikrą

Ar aš galiu gauti pilietybę 
dėl sumažėjusios atminties?

KL Aš JAV-bėse gyvenu jau

Socialinio draudimo reikalais

Kl. — Baigiu 70-tus metus ir 
dar tebedirbu, bet ateinančią va- j 
sąrą norėčiau išeiti į pensiją- Aš 1 
pajauninau savo amžių, 

i galimybė ištaisyti ir 1 
į ir kur kreiptis šiuo atveju? Met- 
■ rikus turiu. Kada geriausia išeiti 
i į pensiją, nes man nėra aišku. Jei
gu aš uždirbsiu daugiau kaip 1,200 
dol. kiek maždaug gausiu pensi
jos į men.? Mano žmona niekad 
nėra dirbusi, dėl sunkių ligų 
nustojusi darbingumo, dabar 
58 metų. Turėjo 4 operacijas, 
rios neleidžia daugiau dirbti. No
riu žinoti ar yra kokia galimybė, 
kad žmona irgi gautų pensiją ir 
kokiu būdu ir kur jos reikalauti?

V. N.

Ar reikia moketį pajamų 
mokesčius?

KL Mano vyras gauna pen
siją. Aš dar dirbu. Ar aš galiu 
savo vyrą įrašyti kaip išlaiko
mą asmenį (dependentą) ? Aš 
iš savo uždarbio moko jo pra
gyvenimo išlaidas. Dr. sk.

Ats, Dr. sk. Jeigu jūs savo 
vyrui duodate jo pragyvenimui 
daugiau negu pusę, tai jį galit 
įsirašyti kaip išlaikomą asmenį 
pildant pajamų mokesčių pa
reiškimą.

KL Malonėkite paaiškinti ar 
nuo gaunamų vienkartinių pa
šalpų - kompensacijos už kūno 
sužeidimą arba už darbingumo 
nustojimą reikia mokėti paja
mų mokestį? P. V. t

S

Į
į daugelį metų ir niekad nepra- 
jšiau pilietybės tik dėl to, kad 
j per nelaimingą atsitikimą fab
rike sumažėjo mano atmintis 
ir aš dažnai užmirštu įvykusius 

ar yra Taktus. Aš bijau, kad per natu- 
kokiu būdu 1 ralizacijos egzaminus aš nega

lėsiu atsiminti visus reikalingus 
(-faktus iš Amerikos istorijos ir 
valdžios sudarymą, nors aš tu
riu pagrindinį išsilavinimą. Aš 
dabar labai norėčiau gauti JAV 
pilietybę. Ar yra būdų, kuriais 
aš galėčiau įgyti pilietybę? J. 

Ats. J. Jeigu jūs kitais atve
jais esate kvalifikuotas JAV 
pilietybę gauti, dėl pagalbos jūs

..................... Eo
cene J. McCarthv (Minn.), Vance 
Hartke (Ind.), JAV. Fulbright (Ark.), 

'1 B. Long (La.). Robert S. 
Kerr (Okla.), George .A. Smathers 

: (Fla); Jolin M. Butler (Md.) Carl 
T. Curtis (Nebr.). Th rus ton B. Mor
ton (Ky.), AVallace F. Bennett 
(Utali), Frank Carison (Kau.), John 
J. NVilliams (Dėl.).

House Ways & Means komiteto na
riams: NVilbur D. Mills (Ark.), Ce- 
cil R. King (Calif.), Thomas J. O’- 
Brien (III.), Hale Boggs (La.), Eu
gene J. Keogh (N. Y.). . Burr .F. 
Harrison (Va.), Frank M. Karsten 
(Mo.), A. Sydney HerlongJr. (Fla.), 
James B. Frazier Jr. (Tenn.). Wil- 

i liam J. Green Jr. (Pa.), John C. 
■ VVatts (Ky.), AL Ullman (Ore.), Ja
mes A. Burke (Mass.), Clark Thomp 
son (Tax.), Martha W. Griffiths 
(Mich.). Pr. šul.

Ar gali mano motina, sirgusi 
TB., atvykti j JAV-bes?

yra 
yra 
ku-

turite kreiptis į savo artimiau
sius draugus arba į socialinę 
agentūrą, kad padėtų jums už
pildyti aplikacijos formą 400. 
Kai ' ’

i te pensijos už kiekvieną mėnesį, i pristatykite gydytojo pažymėji- j 
Tačiau socialinio draudimo pensi
jai gauti pareiškimą vistiek pa
tarčiau užpildyti. Kiek gausite če
kių šįmet, nežinau, nes tai pri
klauso nuo jūsų uždarbių dydžio. 
Viena yra tikra — jūs galite če
kį gauti už kiekvieną mėnesį, ku
riame visiškai nedirbsite arba už- rj. Malonėkite nurodyti ke- 
dirbsite nedaugiau kaip 100 dol. lekt_ving_ tekste ku-Gaila, bet dėl nepilnų žinių apie leKtyvines peticijos tekstą, Ku- 
jūsų uždarbius (nežinau kiek kas- rią norėtume įteikti Kongresui, 
met uždirbdavote prieš 1957 m.) I T., §.
negaliu apskaičiuoti jūsų pensijos i 
didumo.

Nors žmona ir būtų visiškai ne
darbinga, ji nedarbingumo pensi
jos gauti negali. Tačiau kai ji su
lauks 62 metų amžiaus, ji turės 
teisę gauti žmonos pensiją remda
masi jūsų įmokėtais socialinio 
draudimo mokesčiais. Iki žmona 
sulauks pensininkės amžiaus, ji 
jokios kitos socialinio draudimo

Ats. V. N. — Kadangi jau esate 
sulaukę pensininko amžiaus, todėl 
į pensiją galite išeiti kada tik no- i 
rite- Jeigu šįmet dar galvojate už- , 

į dirbti virš 1,200 dol., tai negausi- j

mą, nurodantį atminties 
žėjimo priežastį.

Kaip ir kam rašytinos 
tyvinės peticijos

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—

Telefonas: GKovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųuette Rd

Valandos 9-12 ir 7—9 v. v. paga' 
Miisitarima. išskyrus trečiadienius

—12 vai. ir 1—9 v.Vai.-
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dlen. uždaryta, kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PK 8-3228 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. J. RIMDZUS
CH1ROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm. 
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broadway, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 iki < 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą.

Telef. Office Gary: Gary 8858835 
Res, Chicago BIshop 7'5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. KEpublic 7-2299.

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.

Rez. HE 8-1670

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

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

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

Rezid.: 3241 West 66th 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.

1

Tel.: KEllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

7al.r Pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:39-8-80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai. trečiad 
uždaryta.

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

keičia stiklus Ir rSmus
S. California Avė. Y A 7-7SS1

10 ryto iki 8 vak.. trečiad

♦455
Vai.:
uždaryta. Šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p

ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 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
Inkstu, 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- 

i gan Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764. 
! Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA? m CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St. 
Ofiso tel. KEllance 5-4410 * 

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

Penkt. tik 1—s p. m.
Trečiad. lr šeštad. pagal nutarti

Ofteo 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
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.

->fiso telef. lAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2X68

DR. F.MILY V. KRUKAS 
[ GYDYTOJA IR CHIRURGf 

4146 S. Archer Avė.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutarti, j Va3-: Kasdien popiet nuo 12—8 vai.

Ofiso telef. LAlayette 3-6048 Vak «vtVlr’9 val
K„ S-MMS-------- ------------ tik

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

425 No. Liberty Street.
Eonte 25, Elgin, Ulinois

Valandos pagal susitarimą

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šešt. 2—4 vai.

KL Aš esu naturalizuotas šio 
krašto pilietis. Mano motina vis 
dar gyvena užsieny, bet ji no
rėtų atvykti pas mane į JAV. 
Tačiau Amerikos konsulas jai 
pasakė, kad ji turi dėmių ant 
plaučių, kas manoma gali būti 
tuberkuliozė. Ar yra kelių, ku
riais aš galėčiau padėti jai gau
ti imigracinę vizą? K.

Ats. K. Bendrai kalbant, 
nors asmuo būtų paliestas tu
berkuliozės, (visdėlto jis įleisti- 
nas į JAV-bes. Jau kelinti me- 
,tai, kai veikiąs įstatymas lei- 

..eS2?mž"a”S' džia (važiuoti kai kuriems gimi- 
- nėms, nors jie turėtų tuberku- 

suma.“ liozę. Tokia išimtis taikoma su- 
Pr š’ ’ tuoktiniams, arba nevedusiems

sūnui, dukrai, arba tėvams tų 
Amerikos piliečių arba teisėtai 
įvažiavusių nuolatinių gyvento
jų, numatant, kad atvejuose tė
vų, sūnaus arba dukters, kad 
jie būtų vyresni negu 21 m. am
žiaus. Tokiu atveju speciali ap
likacija turi būti užpildyta ir

kolek-

Į

1 
I

I

Vi. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ašt. pagal sutarti, 
sekm. uždary ta.

TeL ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR, S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 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. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Westem Avenue 

antrad., ketv. ir penktad. 
2— L p. p. ir nuo

8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
vai. ryto — 1 vai. p šeštad. Ii 

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

Res. tel. WAlbrool 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmiock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SU8ITARIM4 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 Wert 63rd Street

: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p

Pirmad..
nuo 11 vai. iki 1 vai. 
6 v.
11

DR. VYT. TAURAS
.. °LDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ

LIGOS
Ofisas tr rez. 2652 W. 59th St 

Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ik! 8 
y. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

(VI.

Vai.: P.

Ats. L. Š. Kolektyvinę petici
ją dėl nemokamo gydymo se
nesnio amžiaus žmonėme reiktų 
rašyti taip:

To the Honorable Senators and 
Representatives in the Congress 
of the United Statės of America.

We, the undersigned employees 
of the various factories shown

(UJ A l> R A NK AS

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

TV RADIJAI. HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

%

OR. J. G. BYLA - BYLAITIS intrad lr oenkUd- 6-» v-
Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 Mest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-4195

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71M Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

D61 valandos skambinkit tel.: HE
4-212S nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
Vuandoa tik susitarus 
TeL GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

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

LIGOS
5-2670. 
Jei ns-
>-0001.

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

Current Dividend up to 4%%

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

Ofteo HE 4-1414į Rezid. RE 7-8867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motėm llgon 

2454 Weat 71st Street 
(71-oa ir Campbell Avė. tampaa) 

Vai.: kasdien 1—8 lr 6—b vai. vak 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

d lenin is

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kasdle-

5430 Su.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 ikt
na. išskyrus trečiadieni.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 West 71st Street 
kasdien nuo 6-8 vai.VAL.: ______ _____ _ _ ___

šeštad. nuo 12:S0 iki 2:>0 vai. p.
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
hlmnliM nrilms tiarai susitarimą

▼ak.,
■P

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namu-rez. tel. PRospeet 8-9O81

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
(JOKAA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

285B West 83 street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. 
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

iki
8:

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J ACHIRURG® 

Vidaus ligos 
10748 S. Michigan, Chicago 28, HL 

Telef. offteo: PUllmaa 6-67M 
Namą: BEverty 8-3946 

Prtem. vai.: kasdien B-D ▼. v., šešt 
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta.

Telefonai — GRovehlll 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
. valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vi vak. 

šeštadleniaia nuo 1-4 vai. popiat 
_______ Trečiadieniala uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6248 Sooth Kedrie Avė.
Oflao vai. kasdien: 2-4; 6-8.

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir aekm. 
tik skubiau atvejate tr eueitarua.

Tei. ofino PR 6-6448, rea. HE 4-31M

DR. F. C. WINSKUN*S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti.

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

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

I
Perskaitę "Draugą", duoki-1 

te ii kitiems pasiskaityti.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
liti 5 valandos ryto, kaadleo.

Split by PDF Splitter
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Komunistų pažadai ir

DARBO VERTĖ

Praėjusiųjų metų komunis
tų partijos paskelbtoji pro
grama visas sovietines nega
les stengiasi pridengti paža
dais ateičiai. Ji žada per du 
ateinančius dešimtmečius pa
vergtąjį sovietinį žmogų pri- 

£ vesti prie tokios gyvenimo 
gerovės, kokia yra Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Par
tija “numato padidinti pramo
nės produkcijos apimtį: per 
artimiausius 10 metų — maž
daug du su puse karto ir pra
lenkti dabartinį JAV pramo
nės gamybos lygį; per 20 me
tų ne mažiau kaip šešis kar
tus ir žymiai viršyti dabarti
nę bendrą JAV pramonės ga
mybos apimtį”.

Programoje sakoma, kad 
pirmą dešimtmetį “žymiai pa
kils materialinė darbo žmonių 
gerovė ir kultūrinis - techni
nis jų lygis, visiems bus už
tikrinta materialinė gerovė; 
visi kolūkiai ir tarybiniai ūkiai 
pavirs didžiai našiais ir didžiai 
pa jamingais ūkiais; iš esmės 
bus patenkinti tarybinių žmo
nių poreikiai turėti gerai su
tvarkytus butus; išnyks sun
kus fizinis darbas”.

¥
Ne pirmą kartą komunistų 

programos žada būsimą ge
rovę, o vargšas žmogus rau
donajame rojuje vis neturi ko 
pavalgyti ir kuo apsirengti. 
Duodamais ateities pažadais 
komunistų programa visam 
pasauliui prisipažįsta, kad so
vietų materialinė gerovė yra 

* labai žema, kolūkiai ir tary
biniai ūkiai neduoda našumo, 
o tarybinių žmonių poreikiai 
iš esmės yra nepatenkinami, 
nors fiziniu darbu visi per
krauti.

Komunistinė sistema iki 
šiol nepajėgė išspręsti papras- 

A čiausių klausimų ir patenkinti 
" žmogaus pagrindinių reikala

vimų: sovietinis žmogus netu
ri ko pavalgyti, stinga jam 
aprangos ir neturi gyvenamo
jo buto. Programa žada tai, 
kas bus po 10 ar 20 metų, o 
žmogui reikia pavalgyti, ap
sirengti ir gyventi šiandien.

Sovietijoj vis tos žadamos 
gerovės nėra ir negali būti 
dėl to, kad pati komunizmo 
teorija ir sistema yra klaidin
gos ir žmogaus prigimčiai 
priešingos. Iš paskelbtųjų sta
tistinių davinių žinoma, kad 
Sovietų Rusijoje tik 3% (dau
giausia 5%) ūkių yra priva
čioje nuosavybėje. Betgi toks 
mažas visos dirbamos žemės 
procentas daro labai didelę 
produkciją, palyginus ją su 

|| suvalstybintais kolūkiais ir

tarybiniais ūkiais. Ta menka 
privačių ūkių dalis, kaip sta
tistika rodo, 1957 m. Rusijoje 
davė šaliai 47% mėsos, 49% 
pieno, 82% kiaušinių, 65% 
bulvių, 53% daržovių. Šitai 
skaitant, savaime kyla klau
simas, ką veikia ir ką duoda 

visi kolūkiai, ku- 
krašte 95% ar 
yra baudžiavos 
žmogus dirba ir

žmogui tie 
rie sudaro 
S7%? Jie 
dvarai, kur
naudos neturi. Tenai žinomas 
yra posakis: ne tas gerai ga
li gyventi, kuris moka gerai 
dirbti, bet tas, kuris moka ge
rai vogti.

¥
Komunizmo sampratoj, kaip 

programa skelbia, darbas yra 
visuomenės gerovei, — prak
tiškai partijos ugdymui ir 
stiprinimui, — yra kiekvieno 
žmogaus didžioji pareiga. Pro
grama žada laikus, kada sun
kūs fiziniai darbai išnyks. 
Darbas tada būsiąs žmogaus 
pasitenkinimui. “Pasikeitus 
darbo pobūdžiui, padidėjus 
techniniam jo apginklavimui 
ir pasiekus aukštą sąmoningu
mo lygį, visiems visuomenės 
nariams išsivystys vidinis po
reikis dirbti visuomenės labui 
laisvu noru ir pagal savo po
linkius”.

Tokios pasakos reikalingos 
komunistų pavergtajam žmo
gui, kuris sunkiai dirba ir nie
ko neturi. O krikščioniškoje 
sampratoje darbas, tiesa, yra 
taip pat asmeninė pareiga, 
bet jis privalomas pirmoje ei
lėje pačia prigimtimi, o ne dėl 
to, kad žmogus yra visuome
nės įpareigojamas. Jeigu žmo
gus gyventų tokioje visuome
nėje, kuri jokio darbo iš jo 
nereikalautų, tai jam vistiek 
reikėtų dirbti.

Krikščionybės pasaulėžiūro
je darbas turi daug didesnę 
prasmę kaip tik patikrinti 
žmogiškąją buitį: uždirbti 
maisto, drabužių, turėti butą 
ir t. t. Žinia, tie dalykai per 
visą gyvenimą žmogaus nuo 
darbo neatleidžia. Bet žmo
gaus darbui krikščionybė pri
skiria vertę ne iš šio pasau
lio. Žmogaus veikla visada 
orientuojasi į galutinį tikslą 
— Dievą. Filosofai sako, kad 
kiekvienas veiksmas vyksta 
dėl galutinio tikslo.

Žmogaus darbai krauna tur
tus amžinybei. Regis, labiau
siai Dievui, viso veikimo pra
džiai, turėtų nepatikti neveik
lieji ir tinginiai. Kristus pa
smerkė savo palyginime tą, 
kuris, gavęs talentą, jį apka
sė ir iš jo nepadarė jokio 
turto. V. Rim.

Katalikų pasauly

se-

VOKIEČIAI IR MASKVOS ŪKINIAI
PASIŪLYMAI

Vokietijoje tebesv arstomi Kremliaus pasiūlymai. Kelias į krašto apjungimą veda pro Washingto- 
ną. C kinis rungtyniavimas gali būti naudingas. Maskva tikisi ūkinės paramos iš Vakari;

V. ALSEIKA, Vokietija

R. Vokietijos komunistų, tiks- kinus, girdi, jau darosi supran- bes ūkiniams ryšiams su jais 
bau — SĖD partijos organas tami ir politiniai dalykai. 
“Neues Deutschland” neseniai 
paskelbė: “Kol vak. Vokietijoje 
viešpatauja imperializmas, tol 
negalima kalbėti apie Vokietijos 
apjungimo reikalą”. Kadangi 
vakarų vokiečiai glaudžiais ry
šiais susiję su Vakarais, NATO 
ir pan., tai, reiškia komunistų 
akimis, jau imperialistinę poli
tiką... O kas įvyktų, jei vokie
čiai staiga atsisakytų ryšių su 
Vakarais ir išeitų iš europinės 
— Atlanto integracijos rėmų? 
Vak. vokiečių publicistai šiuo 
atveju tuoj atsakytų: tai ne
reikštų nei krašto apjungimo 
priartinimo, nei rytinės Euro
pos atpalaidavimo nuo sovieti
nio pavergimo varžtų. O tuo 
tarpu, kai sovietinės politikos 
tikslas — veržtis į Vakarus, tai 
su Vokietijos padalinimu tenka 
skaitytis kaip su istorine būti
nybe, o vak. Europos stiprinimą 
tenka laikyti gyvybiniu klausi
mu.

Šiuo metu vakarų vokiečiai 
dar teigia, kad jie pirmoje ei- tokia tarpusavė konkurencija 
Įėję — europiečiai. Esą, tegul j kaiP tik gali būti net palaimin- 
komunistų kelias į Boną ir Į Sa ir ji neskiria, bet jungia pas- 
Frankfurtą veda per Pekiną ir : kira« tautas, jų grupes. 
Kalkutą, o vokiečių kelias Drez 
deno ir Rostocko kryptimi tega
li vesti per Briuselį ir Washing 
toną. Tegul tai ilgas kelias, bet 
jis drauge ir vienintelis galimas 
kelias.

me

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. kovo mėn. 26 d. 3

Okup. Lietuvos radijo surusinimas

Iki trečdalio duodami rusų kalba

K. MILIUS

Okupuotoj Lietuvoj pastaruo 
ju metu duodamos tariamai trys 
radijo programos. Pirmoji trans 
liuojama viena vidutine banga 
iš Vilniaus ir trim ultra trum
pomis bangomis iš Vilniaus, 
Klaipėdos ir Kauno. Ji prade
dama 7 vai. ryto sovietiniu o- 
kup. Lietuvos himnu ir papras
tai su vienos valandos vidur
dienio pertrauka tęsiasi iki vi
durnakčio. Tai yra, kaip atro
do, pagrindinė vidaus radijo 
programa.

Antroji programa transliuo
jama taip pat viena vidutine 
banga ir dviem ultra trumpo
mis bangomis. Ji paprastai pra- 

sienlo prekyboje tesudaro, vos dedama 6 vai. vakaro ir tęsiasi 
penkis procentus. iki vidurnakčio.

Trečioji programa duodama - 
tiktai ultra trumpomis bango
mis iš Vilniaus ir Kauno. Ji; 
paprastai veikia tiktai kelias 
valandas ryte.

Bolševikinės ir rusiškos 
programos

Visos šios radijo programos 
yra ne tiktai smarkiai subol- 
ševikintos, bet ir surusintos.

Pirmiausia, pažvelgus į “Tie
soj” skelbiamas radijo progra
mas, aiškiai yra matomas dide-

plėtimo atveju. Kyla klausimas: 
ar galima tikėtis Vokietijoje at
sirasiant tokios prekybos su so
vietais šalininkų ? Taip, jų esa
ma, iš paviršiaus jie laikosi ty
liai, tačiau, jei ūkinė konjunk
tūra Vokietijoje kada nors su
lėtėtų, tai tokiu atveju bema
tant atsirastų kalbos apie “pre
kių vandenynus”.

Nepaslaptis, kad vokiečių pre
kyba su rytų bloko kraštais, 
pirmoje eilėje su sovietais, tyliai 
tebevyksta, nors tie prekybiniai

Į

Marksistas ir ūkinio 
rungtyniavimo sąvoka

Jau yra žinoma, kad savo 
morandumu vakarų vokiečiams
Maskva ne tik pasipiršo pagerin 
ti santykius, žymiai išplėsti ū- 
kinį bendradarbiavimą, bet drau 
ge tikslą ir vokiečius sukiršinti 
su Vakarų sąjungininkais. Da
bar vokiečiai iškėlė dar vieną 
tikslą — sukiršinti vokiečių po
litikus su jų ūkio gyvenimo at
stovais. Vokiečių nuomone, Mas _ .I. ..... ■ ryšiai visoje vak. Vokietijos uz-kva aiškiai pervertinusi taria- ’ . ; , . ,

I mai didelę ūkio specialistų įtaką ‘ ( .
i krašto užsienio politikai. Jei 
Kremlius kalba apie Vakarų 
kraštų rungtyniavimą ūkio sri- iš sovietinių pasiūlymų, vokie
tyje, tai marksisto akimis, žmo čiai iškelia dar 
gaus, kuris reiškinius aiškins prasidėtų tokie glaudūs ryšiai 
išeidamas iš klasių kovos, toks taip, sovietų ir vak. vokiečių 

tegali būti ža- tai būtų ne kas kita, kaip rei- ;
kalavimas eiti rytų blokui pagal 
bon greičiau pavyti ūkiniu po
žiūriu Vakarų kraštus. Juk Va
karai galėtų sovietams ūkiniais 
mainais teikti daug tokių gėry
bių, kurias šie gamina nepakan 
karnų mastu ar menkesnės ko
kybės. Sovietai savo planavi- 

; muose ūkio srity yra susidūrę 
su įvairiais trūkumais, tad, ar 
bereikia stebėtis, kad tai išly
ginti jie siekia, siūlydami didės- noma, kad, išplėtus ūkio ryšius, 
nę prekybą su Vakarais. Viskas jau atsirastų pasitikėjimas, tai 
tai pulku, jei būtų pasitikėji- laikytina tik iliuzija .

' rungtyniavimas 
lingas.

•O vakariečiai 
atsakymą. Jei
neišeina iš padorumo ribų, tai

I 
Į
I

čia turi ir kitą 
rungtyniavimas

Ūkis ir politika — neišskirtini 
dalykai

I

Jei vokiečiai vis dar bando 
pasauliui įrodyti savo prisiriši
mą prie vakarietiškųjų idealų, 
ta pačia proga demonstruodami 
ir abejingumą sovietiniais pasiū 
lymais, tai nereikštų, kad jie 
nepažvelgia ir į kitą medalio 
pusę. Praėjusių metų sovietų 
memorandumas, kurio autorius, 
jei tikėti Bonoje besisukinėjan- 
tiems sovietams žurnalistams, 
esąs “pats žymiausias asmuo 
Sovietijoje” (atseit, Chrušče
vas), taigi, tas rašinys vokie
čių vertinamas ne tik politiniu, 
bet ir ūkiniu aspektu. Atkreip
tas dėmesys į tai, kad tas me
morandumas esąs puikus pavyz 
dys, kai pagal marksistinę gal
voseną nedaroma skirtumo tarp 
grynosios politikos ir grynojo 
ūkio. Juk marksistui nesą pa
sauly reiškinio, kuris neturėtų 
pateisinimo ’ ir iš ūkiškojo taš
ko žiūrint. Ūkiškąją pusę išaiš-

Vokietijai teiktų žaliavas 
Afrikos sąskaiton?

Kad toks europinių kraštų 
1 rungtyniavimas ūkio srity gali 
, atnešti gražių vaisių, geriausiai 
Į įrodo Europos ūkinė bendruo
menė, pagaliau ir JAV prezi
dento išryškintas tos bendruo
menės vaidmens įvertinimas. 
Tačiau vėl kyla klausimas, ar iš 
viso prasmė ginčytis su mark
sistais? Štai, atvertus tą vis 
dar spaudoje aptariamą Mask
vos memorandumą, sovietai o- 
peruoja pasenusiomis tezėmis. 
Jie teigia: jei vienas kršatas 
telkia žaliavas, tai iš kito mai
nais jis turi gauti pramonės 
gaminių. Vokietija nėra kraš
tas, kuris galėtų pasigirti turįs 
gausiai žaliavų, tačiau kas gi 
pasirodo? Vis labiau importuo
jama gatavi gaminiai iš kitų ū- 
kinės bendruomenės kraštų. Vo 
kieti j a žvelgia ir į kai kuriuos 
Afrikos kraštus (juos viliojai 
ir Maskva) — ar jie būtų pa
tenkinti, jei, užuot iš jų, vokie
čiai įvairias žaliavas imtų gaben 
tis iš Sovietų Sąjungos?
Prekyba su rytais tesudaro 5%

Sovietai savo rašte yra pa
minėję “okeano” ribų galimy-

keista iš pagrindų”. Pataisys 
tik eilę netobulumų, piktnaudo- 
jimų, įsibrovusių į bažnytinį 
gyvenimą. Numatoma, kad į tą 
visuotinį Bažnyčios susirinkimą 
suvažiuos apie 2,000 kardino- 

įlų, arkivyskupų, vyskupų. So
cialiniu atžvilgiu šis Bažnyčios 
susirinkimas pralenks visus ki
tus iki šiol buvusius.

PADOV ANOJO 50 TONŲ
KVIEČIŲ

Airių kilmės ūkininkas Cole- 
man Foley iš Pleasanton, Cal., 
Šv. Patriko dienos proga Bolivi- užmiršime 
jos neturtėliams paaukojo 50 to prisiuntė dar kelias iškarpas iš tenykščių laikraščių, 
nų kviečių, kuriuos pavedė iš
dalinti katalikų labdaros orga
nizacijai.
ŽIAURI PRIEVARTA KINIJOJ

KUN. V. M ART INKŲ S

RUSIJOJE SUTIKTAS 
KUNIGAS

Kun. J. F. Drans, misijų 
minarijos Little Rock, Ark. pro
fesorius, studijuodamas Euro
poje keturias savaites keliavo 
po Rusiją, prisijungęs prie kai
riųjų delegacijos. Vienu metu 
ten sutiko katalikų kunigą. Jis 
buvo kalintas, nuo jo bolševikai 
buvo atėmę pastogę, bažnyčią, 
knygas — viską. Tačiau jis pa
sakė, kad suterorizuoti žmonės 

x ir bijo eiti į bažnyčią, bet tikė- 
* jimas juose tebėra. Daug kal

bėti su svetimšaliu jis bijojo.
KO LAUKTI IŠ VISUOTINIO 
BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIMO?

Milano kardinolas Giovanni
Montini savo ganytojiškame 
laiške, išleistame gavėnios pro
ga, pažymėjo, kad visuotinis 
Bažnyčios suvažiavimas duos 
iškilmingą tikėjimo pareiškimą, 
iškels didžias krikščioniško gy
venimo idėjas ir principus, ta
čiau neatneš kokių magiškų 
greitų pakeitimų, kokių radika
lių reformų. “Tiesa,—rašo kar dariusios Harmony Short Lines 
dinolas savo ganytojiškame laiš L---------- - ------- - -----------
ke, kad dabartinėje Bažnyčios paaukojo 23 autobusus. Kiek 
struktūroje reikalingi kai kurie anksčiau jis 15 autobusų pa- kapelioną Bajačą. Taip pabaigė savo gyvenimą dvasi- 
pakeitimai, tačiau ji nebus pa- aukojo Miami, Fla, diecezijai, jninkas, iškeitęs sutaną į hitlerininkų-uniformą”.

Raudonojoje Kinijoje dvide
šimčiai metų į kalėjimą uždary
tas mažosios Suanchengo semi
narijos rektorius kun. Pranciš
kus Chang Fongtsao, 46 m.

PADOVANOJO 38 
AUTOBUSUS

Pittsburgho diecezijai užsi-

savininkas David I. McCahill

Be kitų pavojų, išplaukiančių

vieną, — jei

mas tarp Rytų ir Vakarų. O jei, 
teigia vokiečių ūkio žinovai, ma

lis jų perkrovimas rusiškais da
lykais. Daug duodama ne tiktai 
rusiškos muzikos, dainų, bet ir 
rusų autorių vaidinimų, rusų 
solistų bei rusų ansamblių įdai- 
navimų. Pvz. š. m. kovo 10 d., 
šeštadienį, pirmoj programoj 
buvo įtraukti tokie rusiški da
lykai: 10 vai. — moksleiviams: 
M. Krasavo opera vaikams; 14 
vai. — rusų liaudies dainos; 15: 
30 vai. — radijo teatras: L. 
Tolstojaus “Trys mirtys”; 19: 
20 vai. — nauji TSRS valsty
binio dainų ir šokių liaudies an
samblio įrašai. Rusiškų dainų 
galima tikėtis dar ir tokiuose 
tos pat dienos radijo progra
mos punktuose, kaip, pvz., 8:20 
vai. — koncertas “Mus į darbą 
iydi daina”; 15:05 vai. — mu
zikinės įvairybės; 18 vai. — iš
mokime dainą; 21:25 vai. _
estradinis koncertas; 22:05 vai. 
— populiarios smuiko muzikos 
koncertas ir 23:15 vai. — šo
kių muzika.

Panašiai rusiškais arba sovie
tiniais dalykais yra užpildytos 
ir kitos dvi okup. Lietuvos ra
dijo programos. Tai, be abejo, 
yra daroma pagal Kremliaus rei 
kalavimą užkrėsti okup. Lietu
vos žmones rusiška dvasia, pri
pratinti juos prie rusiškos kul
tūros ir taip pamažu priversti 
jaustis tarsi rusais .

S tumia lietuvių kalbą

Praeitaisiais metais gavau iš Lietuvos bolševiki- 
pamfletų, kur inkriminuojami ne tik buvę par-nių

tizanai, bet taipgi vyskupai V. Borisevičius, Pr. Ra
manauskas ir nemažas skaičius kunigų. Tarp jų „Ne- 
__________j” brošiūroj esu liečiamas ir aš. Pažįstami

kur mano vardas taip apjuodintas, kaip jų vaizduotė 
tik begalėjo sukurti ir plunksną ant rašto pakloti.

Šiurpu buvo skaityti, bet padėjau į šalį sau ta
ręs: „Viešpatie, atleisk jiems, nes nežino ką daro”. 
Bet sąryšy su Klaipėdos kunigų byla mane vėl ima 
pulti ir net viešai teisme vadina žudiku. Dėlto skai
tau, kad būtina ir man atsiliepti. Atsiliepti mane pa
skatino ir prel. M. Krupavičiaus straipsnis „Tėviškės 
Žiburiuos”: „Lietuviia žydų gelbėtojai”. Juk tokius 
įvykius, dėl kurių kaltinama dvasiškija, reikia išaiš
kinti, kitaip jie liktų ateičiai lyg pikta dėmė.

Brošiūros „Neužmirškime” (paruošė G. Erslavai
tė, išleista Vilniuje 1960 m.) įžangoje pateikiamas 
toks faktas”: „Ankstyvą 1945 metų pavasarį banga 
ant Ventos kranto išmetė lavoną vokiečių kapitono 
uniforma. Ant kaklo kabojo kryžius, o ant dešinės 
rankos buvo užmautas auksinis žiedas su įrašu: „Jė
zau, Marija, gelbėk mus!” Sedos gyventojai atpažino

■ -įiy-Šįį.; x: i :

Amerikos Katalikų Vyskupų Fondas gavėnios metu daro vajų 
pasaulio neturtingiesiems šelpti, čia matyti korėjiečiai berniukai, 
belaukiu tokios pašalpos.

račiau tuo Lietuvos okupan
tas dar nepasitenkina: jis sie
kia xš okup. Lietuvos radijo 
transliacijų išstumti ir pačią 
xieuUv.ų Kalbą. Tam tikslui visa 
e.i. radijo la.dų dabar yra duo
dama rusų kalba. Pavyzdžiui, 
Kasdieną, 9:45 vai., rusiškai 
traumuojamos “žinios iš respub 
i-kos”. Pirmadieniais 7:25 vai. 
rusiškai duodamas radijo žur
nalas “Kolūkinis gyvenimas”, 
ra^p pat pirmadieniais 16:10 v. 
i usiškai duodama valandėlė 
moksleiviams. Sekmadieniais 
prieš piet, be abejo, rusiškai 
transliuojama laida “Tarybinės 
armijos kariams”. Be to, dau
giausia rusų kalba antradieniais 
duodama valandėlė “Tolimojo 
plaukiojimo žvejams”.

Grci.a to pasitaiko laidų rū
ką ca šiaip įvairiais klausi

as r vz., kovo 5 d. rusiškai
buvo duotas radijo žurnalas “Pa 
baltijo žemėje”, kurį parengė 
Estijos radijas. Taip pat dažnai

'Nukelta į 4 psl.)

Vėliau jis buvo Mažeikių gimnazijos kapelionu ir kar
tu mirti pasmerktųjų kapelionu, šaudant tarybinius 
žmones Pavenčių kapinėse.

Kai 1949 m. skaičiau antireliginę paskaitą Ma
žeikių alaus darykloje, viena moteris paklausė manęs, 
kodėl mirties valandą bedieviai šaukiasi kunigo. Tada 
alaus daryklos profsąjungos komiteto pirmininkas 
(nepamenu jo pavardės) atsistojo ir pareiškė:

Neliesa, tarybiniai žmonės mirties valandą nesi- 
šaukia kunigo. Aš pats savo akimis mačiau, kaip ku
nigas V. Martinkus 64-riem mirti pasmerktiesiems, 
sustatytiems prie duobės, atkišo pabučiuoti kryžių, 
bet visi kaip vienas nusigręžė ir nuo kryžiaus, ir nuo 
kunigo Martinkaus.”

1960 metų rajoniniam Mažeikių apskr. laikraštu- 
ky kažkoks Liudas Bertulis, tarp kitko, taip kalba: 
„... Gyvenau tada Židikų valsčiuje. Ir kaip nustebau, 
kada tarp kitų baltaraiščių — budžių sūnelių Strikai- 
čių, Gaudiešių, Alšausko ir kitų pasturlakų — su

Tokio kunigo „Bajačo” iš viso Lietuvoj nėra bu
vę. Sedoj 1926-7 metais buvo progimnazijos kapelionu 
kun. Pr. Bajerčius, bet jis niekad nebuvo vokiečių ka
riuomenėj, tebėra gyvas, gyvena Pensilvanijoj.

G. Erslavaitė, paruošusi šią „Neužmirškime” bro
šiūrą įvairiai inkriminuoja ir mane: „1944 metais 
Tarybų Armijos kariai Židikų klebonijoj aptiko slap
tą rūsį ir ten rado brangenybių už kelis milijonus 
rublių. Bus aišku, iš kur jos atsirado, jeigu kreipsi
mės į faktus. Martinkus buvo „konfiskuoto” iš tary
binių žmonių turto dalijimo komisijos pirmininkas. 
Kalinamų židikiečių giminės galvojo, kad artimuosius 
galima bus išgelbėti nuo mirties išpirkimu, ir todėl 
„užtarėjui” Martinkui nešė viską, ką tik turėjo: pi
nigus, apyrankes, žiedus. Šie nelaimingieji nežinojo, 
kad pasitikėjo žmogžudžiu, kad pastarasis patarė na
cionalistams ką sušaudyti, kad jis bičiuliavosi su 
gestapininkais ir apskrities viršininkais ir kėlė tostus 
už jų sveikatą. Ne iš kur kitur, o iš bažnyčios varpi
nės, kulkosvaidis skynė besitraukiančius raudonarmie- „galafe” kelnėmis ir šautuvu ant peties pamačiau... 
čius. ............. ............ ~ - - - -

t

Šiuo metu Martinkus per Raudonąjį Kryžių savo 
tautiečiams kartais atsiunčia siuntinius. Jis tvirtina, 
kad tai yra dovanos, skirtos nukentėjusiems nuo ka
ro.” Paduoda ir dabartinį mano adresą.

M. Mozūraitis, eksklierikas, „Komjaunimo Tie
soj” (nr. 92, 1961. V. 10.), pirma palietęs vysk. V. 
Borisevičių, kan. M. Vėlutį ir kitus, apie mane taip 
rašo: „Man pasakojo, kad kunigas V. Martinkus iš 
Amerikos siuntinėja dovanas nuo karo nukentėju
siems lietuviams. Aš gerai jį pažįstu. Dar kunigų se
minarijoj klierikas V. Martinkus gavo „medinio” var
dą. Neturėjo jis širdies ir sąžinės ir kunigu būdamas, j

parapijos kleboną Martinkų. Tas pats klebonas, kuris 
jau trečius metus iš Židikų bažnyčios sakyklos skel
bė Dievo ir artimo meilę, dabar su savo gauja užpul
dinėja tarybinius žmones ir iš visos gerklės rėkė: — 
Komunistams galas! Valsčiaus aktyvistai, komjau
nuoliai ir kiti, prijaučiantieji Tarybų valdžiai, buvo 
areštuojami ir be jokio pasigailėjimo sušaudomi. Tarp 
tų nelaimingųjų pateko ir mano geras pažįstamas iš 
pat mažų dienų, 45 metų amžiaus Židikų miestelio gy
ventojas Želvys. Žmonės pasakojo, kad jis prašė kle
bono užtarimo, bet veltui: kartu su 400 miestelio žy
dų buvo nuvarytas į Paventį ir sušaudytas...

(Bus daugiau)

Split by PDF Splitter



« DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. kovo mėn. 26 d.

KNYGŲ IŠPARDAVIMO MĖNUO

Š. M. KOVO 4 — BAL 8
Kaip iš sąrašo matysite, knygų kainos yra labai sumažintos. 

Draugas yra perėmęs visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas ir da
bar bus retai pasitaikanti proga palankiausiomis sąlygomis pratur
tinti savo knygyną.

Papiginimu galite pasinaudoti knygas atsiimdami iš Draugo ad
ministracijos arba atsiųsdami pinigus ir norimų knygų sąrašą adresu:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street Chicago 29, UI.

Dar viena šio papiginimo lengvata, kad persiuntimo išlaidas ap
mokės pats Draugas. Tamstos turite siųsti tik iš šio sąrašo pasirink
tų knygų kainorašty pažymėtą sumą.
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aplankas, 1955 m., 255 pusi. Pilnai supažindina skai
tytoją su Švenč. P. Marijos apsireiškimu Fatimoje. 
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ir Rusijos atsivertimas” .....................................................

GARBE JĖZUI KRISTUI. Nuostabūs įvykiai. Paraše Tė
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tomas, kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC, TT. Marijonai, 
464 pusi.....................................................................................  :

GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, II 
tomas. Gavėnia ir velykinis laikotarpjs, kun. dr. J. 
Vaitkevičius, MIC, TT. Marijonai, 543 pusi................
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nos Emmerich regėjimus, surašyta Klemenso Bren- 
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Marijos Litanija ir kitos reikalingos maldos. Liet. 
Knygos Klubo leidinys, 1957 m., 117 psl.........................
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GERESNĮ PASAULĮ, Pranas Dauknys, MIC, “NI
DA”, 1957 m. 136 pusi......................................................

VERKIANTI DIEVO MOTINA SIRAKŪZUOSE, Kan- 
Dr. O. Musumeci, vertė M. Pulauskas, MIC. 1957 m. 
108 pusi...............................................................................

ŽMOGAUS TIKSLAS, Kun. Pranas Jakštys. Devynios 
konferencijos. 1924 m. Wuerzburg’e, 76 pusi. ...........

ŽODIS IR GYVENIMAS, Kun. Tomas Žiūraitis, O. P. 
Knyga skirta religinei tautinei minčiai. Knygos įva
dą parašė Prof. Dr. A. Maceina. Aplankas dail. V. 
K. Jonyno. Kieti viršeliai. Knyga gražiai išleista. 
1955 m. 230 pusi. Suskirstyta į daugiau negu 70 sky
rių, taip kad kiekvienas iš turinio gali susirasti kas 
jam reikalinga.....................................................................

UŽ

ISTORIJA, FILOSOFIJA, MOKSLAI

$1.00 $0.75

$1.00 $0.75

$5.00 $3.75

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$1.00 $0-75
.

$0.25 $0.20

$2.00 $1.50

$1.50 $1.10

$1.50 $1.10

$2.00 $1.50

$0.50 $0.40

$2.75 $2.00

GROŽINIAI RAŠTAI

Buvo Dabar 
AGUONOS IR SMĖLIS, Eugenijus Gruodis. Eilėraščiai.

Liet. Knygų Klubo leidinys, 1956 m., 70 pusi..........
AMŽINI ŠEŠĖLIAI — Literatūriniai reportažai. A. Vi- 

lainis. Nemuao leidinys, 1953 m. 166 pusi...................
ANNA KARENINA, I ir II tomas, L. N. Tolstojus. Ver

tė Pr. Povilaitis, 1954 m. 440 pusi................................
ANNA KARENINA, III ir IV tomas. L. N. Tolstojus.

Vertė Pr. Povilaitis. 1954 m. 384 pusi.......................
ANT RIBOS, R. Spalis. Apysakos. Tremties leidinys. 

1954 m. 484 pusi. Kietais viršeliais................................
APIE LAIKĄ IR ŽMONES, Jonas Aistis, Temos leidi

nys. 1954 m. 252 pusi.....................................................

$1.00

$2.00

$4.00

$3.75

$5.00

$0.75

$1.50

$3.00

$2.80

$3.75

Lietuvos radijas... 4 
(Atkelta iš 3 psl.) 

pasitaiko, kad rusiškai perduo
damos kalbos mitinguose ir 
šiaip įvairių sovietų pareigūnų 
pareiškimai

Maskva kalba Lietuvai

$3.00

$0.50 $0-40

$5.00 $3.75
1

$5.00 $3.75

$5.00
1

$3.75 i

$5.00 $3.75

$3.00 $2.25

$1.25 $0-95

$3.00 $2.25

$1.00 $0.75

$2.50 $1.90

$1.50 $1.10

$0.40 $0.30

$2.00 $1.50

$1.00 $0.75■ J

$5.00 $3.75

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$1.50 $1.10

$1.30 $1.00

$1.50 $1.15

$1.25 $1.00

$2.25

$3.50
$4.00

. Buvo
ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA LIETUVIAMS. Išleido 

Terra 1961 m. Kieti viršeliai 215 pusi. Kaina...........
ARCHIMEDAS, Didysis graikų mokslininkas, parašė S. 

Antanaitis. Lietuvių Saleziečių leidinys 1955 met. 
184 pusi. Kietais virš........................................................

BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ KALNĖNŲ ir ŽEMAI
ČIŲ, Simonas Daukantas, Vytauto Sauliaus leidinys. 
1954 m., 362 pusi..............................................................

DIDYSIS INKVIZITORIUS, Dr. A. Maceina, 1950 m. 221 
pusi ............... ......................................................................

ISTORINES LIETUVOS ALBUMAS — Album of 
Historic Lithuania. Redaktorius A. Vilainis-Šidlaus- 
kas, technikinis red. Vytautas Buzikas, Išleido “Ne
munas” 1959 m., spausdino M. Morkūno spaustuvė. 
Trumpa Lietuvos praeities apžvalga ir įdėtų pa
veikslų bei fotografijų trumpas paaiškinimas lietuvių 
ir anglų kalbomis Didelio form. 268 psl..................... I

JAUNAI INTELIGENTEI, apsirengimo, kosmetikos ir 
gražaus elgesio menas, 1954 m., 104 pusi...................

JOBO DRAMA, Dr. A. Maceina, 1950 m. 244 pusi..............
JUOZAS PAUTIENIUS, Ignas šlapelis, Studija apie me

ną ir Juozo Pautieniaus kūrybą. Lietuvių, ir anglų 
kalbomis. Virš 20 J. Pautieniaus pieštų paveikslų. 
Didelio formato. Teksto 87 pusi. L. Knygų Klubo 
leidinys, 1955 m. Kieti drobiniai viršeliai ...............
IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠTĮ. Dr. J. Prunskis, 
1950. “Draugas”, 46 pusi............. ..........................

KELIONE PO EUROPĄ. Kun. Pr. Vaitukaitis, 1928 m. 
18 pusi......................................................................................

KETURI GANYTOJAI, Mykolas Vaitkus. Atsiminimai 
apie arkiv. J. Matulevičių, P. Karevičių, J. Skvirec
ką ir vyks. P. Bučį. Liet. Knygos Klubas, 1960, 180 
pusi............................................................................................

KOMUNIZMO PAGRINDAI, J. Venckus, S.J., “Laiko” 
leidinys, Buenos Aires, Argentinoje, 1954 met., 152 
pusi. ............................................................................ ..........

KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS, Redagavo 
Kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC, Petras Jonikas, Juo
zas Švaistas Balčiūnas. Lietuvių Bendruomenės Chi
cagos Apyg. leidinys. Išleista talkininkaujant Liet. 
Knygos Klubui. Autoriai: K. J. Avižonis, kun. V. J. 
Bagdanavičius, MIC, prof. V. Biržiška, K. J. Čegins
kas, D. Lipčiūtė Augienė, Dr. J. Matusas, Dr. J. 
Prunskis, J. Sangaila, Vyt. Sirvydas, Dr. V. Sruogie
nė. Viršelis dail. Jono Pilipausko. 1958 m. 367 psul.

LIETUVIŲ CHICAGOS METRAŠTIS, “Nemuno” leidi
nys. Redagavo A. Vilainžs-Šidlauskas, 244 pusi............

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS. Paulius Galaunė. Antra
sis leidimas, Išleido J. Karvelis 1956 m. 350 pusi. 31 
pieš, tekste. 43 ant atskirų lapų. Didelio formato. 
Kieti viršeliai .....................................................................

LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA, M. Krupavičius.. Saleziečių 
leidinys 1959 m. 140 pusi. Turinyje: Bendras žvilgs
nis į išeiviją; Politinė išeivija; Išeivijos klystkeliai; 
Išeivijos tikslai ir uždaviniai; Išeivija ir tėvynės 
meilė, Kunigo vaidmuo išeivių tautiniame gyveni
me. Kieti viršeliai................................................................

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, 8 žemėlapiai chronologiškoje 
eilėje 'nušviečia Lietuvos etninę padėtį nuo prieš
istorinių laikų iki nepriklausomybės atgavimo, pa
aiškinimai anglų ir prancūzų kalbomis, išleido Lith
uanian National CounciŲ USA.......................................

MANO ATSIMINIMAI, Dr. V. Tumėnienė- Mingilaitė, 
V. D. Un-to vaikų ligų profesorė. Čia yra aprašytas 
jos asmeniškas gyvenimas ir jos profesinė veikla 
kaip gydytojos ir profesorės. Išleista 1957 m. 175 
puslapių................................................... ................................

MANO PASAULĖŽIŪRA, kultūrininkų pasisakymų rin
kinys. Redagavo Dr. Juozas Prunskis. Aplankas dail. 
Jono Pilipausko. Išleido Liet. Knygos Klubas, Chi
cago, 1958 m. 352 pusi.......................................................

MISTINIAME SODE. Atsiminimai, Mykolas Vaitkus. 
“Immaculata”, 1957 m., 207 pusi...............................

NEMUNAS, S. Kolupaila, 1950, Chicago, UI., su žemė
lapiais, 237 pusi. ..............................................................

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. R. Skipitis. 
Atsiminimai. 1918 -1926 m. Lietuvos gyvenimo 
vaizdai ir įvykių aprašymas. Išleido knygų leidykla 
Terra 1961 m. 440 pusi. Kieti viršeliai ...................

PRAEITIES PABYROS, kun. A. Petrauskas. 1934 met.
192 pusi.................................................................................

RAUDONASIS SIAUBAS, Sabik-Vogulov. Vertė A. V., 
išleido 1953 m. “Dobilas”, 103 pusi...........................

SŪNUS PALAIDŪNAS, Vysk. Fulton J. Sheen. išvertė 
Kun. J. Karalius, išleido L. Knygos Klubas, 1952 m. 
174 pusi..........................................-....................................
IR JI, Hardy Shilgen, S. J. Išvertė Antanas Bieliū
nas, S. J. Jaunuolio santykiai su mergaite. Tėvų Jė
zuitų leidinys, 1952 m., 212 pusi...............................

ŽMONIJOS LIKIMAS ŠV. JONO APREIŠKIMO KNY
GOJE. Kun. Vyt. J. Bagdanavičius, L. Knygos Klu
bo leidinys, 1953 m. 406 pusi.......................................

Dabar

KĄ

TU

$3.50

$2.00

$4.00

$2.00

$2.65

$1.50

$3.00

$1.50
i

$15.00 $11.25

$1.25 $0.95
$2.00 $1.50

$5.00
į

$3.75

$0.20 $0.15

$1.00 $0.75

$2.00 $1.50

$1.00 $0.75

$5.00 $3.75

$3.00 $2.65

$8.50 $6.40

$2.00 $1.50

$0.50 $0.40

$2.50 $1.90

$3.50 $2.65

$3.00 $2.251

$2.50 $1.90

$5.00 $3.75

$0.50 $0.40

$1.25
•

$0.95

. 2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$3.50 $2.65

$2.50
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkis. Romanas, išleistas 1955 

m., 468 pusi. Kieti viršeliai.............. ;...............................
AUKSINE SĖJA, Anatolijus Kairys. Poezija. Nemuno 

leidinys. 1954 m. 84 pusi. Didelio formato ...............
AUKSO RUDUO, Mykolas Vaitkus. Eilėraščiai, 1950- 

1952. Liet. Knygos Klubo leidinys. 1955 m. 120 pusi.
AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS. Ieva Simonaitytė, 

3-čias leidinys. Baltija, Toronto, Ont., Canada. 1952 
m. 432 pusi..............................................................................

BALANDŽIO VIGILIJA, eilėraščiai, Alfonsas Nyka- 
Niliūnas. Išleido Vyt. Saulius, Chicago, 1957 m. 60 
pusi. Didesnio formato. Kieti viršeliai. Auksuotos 
virš raidės ir celuloido aplankas ................................

BARABAS. Pear Lagerkvist, vertė Stasys Vainoras. 
Terros leidinys, Chicago, 1952 m. 212 pusi.................

BENAMIAI, Mikelionis. Tremtinio pergyvenimai. “Lai
ko” leidinys, 1955 m. Buenos Aires, 215 pusi...........

BROLIAI DOMEIKOS, Liudas Dovydėnas. Terros leidi
nys, Chicago, 1952 m. 260 pusi........................................

DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU, novelių romanas. A. 
Baronas, 1952 m., Chicago, m., 260 pusi.......................

CEZARIS, Mirko Jelusič. Vertė A. K. Puida. Terros leidi
nys. 3 tomai. Chicago, 1955 m. Kiekvienas tomas po 
$2.00 ...............................................................................

GELEŽINIAI ŽIEDAI, Antanas Venys. Eilėraščių rin
kinys. Nemuno leidinys. 1955 m. 64 pusi....................

GĘSTANTI SAULE, Jurgis Gliaudą. Metmenys. Lietuvių 
Knygos Klubo leidinys, 1954 m. 218 pusi.......................

GIEDRA VISAD GRĮŽTA, noveles, Kaz. Barėnas, “Trem
tis” 1953 m. 215 pusi. Kietais viršeliais....................

GIESME APIE GEDIMINĄ. Balys Sruoga. Iliustravo 
Vikt. Petravičius. Terros leidinys, Chicago, 1952 m. 
Didelio formato. Knyga gražiam jaunimėliui ...........

GIMDYTOJA, Francois Mauriac, Prancūzų Akad. narys. 
Nobelio premijos laureatas. Vertė A. Vaičiulaitis. 
Terros leidinys, 133 pusi....................................................

GINTARINIAI VARTAI, legendarinio pobūdžio novelių 
rinkinys. Nelė Mazalaitė, 1952 m., L. Knygos Klu
bas, Chicago, III. 248 pusi...................................................

GUNDYMAI, apysaka. Jonas Gailius. “Laiko” leidinys. 
Buenos Aires, 1957 m. 143 pusi........................................

ITALIJOS VAIZDAI, A. Vaičiulaitis, 1949 m. Premijuo
tas leidinys. “Lux”, 94 pusi............. ...............................

JO SUŽADĖTINĖ, Juozas Švaistas. Romanas iš dr. V. 
Kudirkos gyvenimo. “Draugo” premijuotas. Tinka 
liet mokyk., Liet. Knygos Klubas, 1959 m. 394 psl.

JŪRININKO SINBADO NUOTYKIAI, kaip jie surašyti 
knygoje Tūkstantis ir viena naktis. Terros leidinys, 
1956 m- Didelio formato. Iliustruota, 112 pusi..........

KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont. Vertė F. Ne- 
veravičius. I-mas tomas. Išleido “Nemunas”. 352 
pusi............................................................................. ..............

KAIMIEČIAI — Žiema, W. S. Reymont. Vertė F. Neve- 
ravičius.

KAIMIEČIAI 
čius, 471

KAIMIEČIAI 
čius, 392 pusi. Išleido “Nemunas’

KARALIENES PRIŽADAS, M. T. Waggaman, 1923 m. 
130 pusi. Kietais viršeliais .................................................

KAZIMIERAS SAPIEGA, Balys Sruoga, 4-rių veiksmų, 
9 paveikslų istoriška kronika. Dail. Albino Bielskio 
viršelis ir aplankas. Terros leidinys. 258 pusi...........

KOLOMBĄ, romanas. Prosper Merimee. Vertė Ant. Va
liukėnas, Terros leidinys, 1953 m. 221 pusi..................

KON-TIKI, Thor Heyerdel. Iš Norvegų kalbos vertė Sta
sys Vainoras. Terros leidinys, 1954 m. 416 pusi...

LAIPTAI Į TOLUMAS. Liudas Zeikus. Romanas, 1954 m. 
242 pusi.....................................................................................

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. Redagavo 
Bernardas Brazdžionis. I dalis, 49 autorių kūriniai. 
Liet. Knygos Klubo leidinys, 607 pusi. 1957 m. ..

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA, sudarė J. Aistis 
ir A. Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų kū
rinių, 110 paveikslų, gražūs kieti audeklo viršeliai, 
1952 m. Liet. Knygos Klubas, Chicago, III. 832 pusi.

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI. Paruošė Dr. J. Re
meika. Virš 20 padavimų. Tinka jaunimui ir suaugu
siems. Tremties leidinys, 1954 m. 114 pusi. Kieti dro
biniai viršeliai, paauksuotos raidės. Kaina ...............

LIKIMO ŽAISMAS,' Henrikas Lukaševičius- Romanas. 
L. Knygos Klubo leidinys, 1953 m. 232 pusi..............

LYRIKOS KRAITIS, Juozas Mikuckis, Terros leidinys. 
1954 m. 180 pusi...............................................................

MARIJOS ŽEME, lietuvių poetų Marijos eilių vainikas. 
Paruošė A. Tyruolis 23 autorių rinkinį apie Mariją. 
Saleziečių leidinys. Kieti spalvoti viršeliai, 63 pusi. 
1959 m....................................................... .............................

MARTYNAS FIERRO, autorius Jose Hernandez, išvertė 
Antanas Vilutis. Ši populiari didžiojo argentiniečio 
epiko poema yra išversta į keletą Europos kalbų. 
Čia tos poemos I dal. ir yra vertimas į lietuvių kal
bą. Atspausta Argentinoje, “Laiko” spaustuvėje, 
1958 m. 82 pusi..................................... ...............................

MĖLYNA SUKNELĖ, Bronius Daubaras. Išleido Daino
ra Daunoraite. Londonas, 1954 m- 154 pusi..................

MĖNESIENA, Aloyzas Baronas, romanas. Viršelį piešė 
dail. Jonas Pilipauskas, išleido Karvelis. 1957 m., 
202 pusi. ...........................................................................

MIGLOTAS RYTAS, apysakos. Vincas Ramonas. Nepa
prastai gražaus stiliaus pasakojimai iš liet, gyvenimo. 
Liet. Knygos Klubas, 1960 m. 166 pusi...........................

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balys Sruoga. Trilogiška istori
jos kronika. Terros leidinys, 1954 m. 174 pusi..........

MILŽINKAPIS. Vincas Krėvė. Knygelė jaunimui. Tėviš
kėlės leidinys 1955 m., 20 pusi. Minkšti viršeliai ..

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolis. Vertė M. Miškinis. Ter
ros leidinys, 1954 m. 292 pusi. Didelio formato ....

MORENŲ UGNYS, Kazys Bradūnas. 1959 m. Rašytojų 
Draugijos premijuota knyga, poezija. 1958 m., 80 
puslapių .................................. ........................................

NAMAI ANT SMĖLIO, Jurgis Gliaudą, “Draugo” pre
mijuotas romanas, “Draugo” Bendradarbių Klubo 
leidinys. 1952 m., Chicago, III., 244 pusi.......................

NAUJAS VEIDAiS. Andrius Norimas. Novelės. 1955 m. 
273 pusi...................................................................................

NEMUNO SŪNUS, romanas. Andrius Valuckas. I to
mas. 280 pusi. 1955 m.........................................................

NEMUNO SŪNŪS, romanas, Andrius Valuckas, II to
mas. 1956 m. 430 pusi.........................................................

NUOŠALIU TAKU, Mykolas Vaitkus. Godos. Vaizdai, 
Svajos. Terros leidinys. 1955 m. 100 pusi...................

NUSIDĖJĖLĖ, Karolė Pažėraitė, apysaka, II laida, iš- 
I leido Australijos Lietuvis, 1952 m................................

$1.90

$4.00

$2.00

$1.25

$3.50

II-as tomas, 383 pusi. Išleido “Nemunas”
— Pavasaris. III tomas. Vertė Neveravi-
pusl. Išleido “Nemunas” ................................
— Vasara, TV tomas. Vertė F. Neveravi- 

.»»

$3-00

$1.50

$0.95

$2.65

Tačiau tai dar ne viskas. O- 
kup. Lietuvos radijas tris kar
tus per dieną rusiškai perduo
da “paskutinių žinių laidas” i^p 
Maskvos ir dviejų valandų “re
transliacija iš Maskvos”.

$3.00 $2.25

$2.25 $1.70

$2.00 $1.50

$2.50 $1.90

$2.50 $1.90

$2.00 $1.50

$1.00 $0.75

2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$2.00 $1.50

$1.75 $1.35

$2.00 $1.50

$2.00 $1.50

$0.70 $0-55

$4.00 $3.00

$2.00 $1.50

$3.00 $2.25

$3.00 $2.25

$3.50 $2.65

$3.50 $2.65

$0.80 $0.60

$2.50 $1.90

$2.25 $1.70

$3.75 $2.80

. 2.50 $1.90

$7.00 $5.25

valandėlė moks-

Laidos rusų kalba pirmoj pro 
gramoj kasdien užima maždaug 
po 3 valandas, kas sudaro maž
daug vieną penktadalį viso (16 
vai.) transliacijų laiko. Tačiau 
pasitaiko dienų, kada laidoms 
rusų kalba skiriama apie 5 va
landas, tai yra beveik vieną 
trečdalį viso transliacijų laiko. 
Pvz., kovo 5 d., pirmadienį, ru
sų kalba buvo transliuojama: 
7:25-7:45 — radijo žurnalas: 
Kolūkinis gyvenimas; 8:00-8: 
15 — paskutinių žinių laida iš 
Maskvos; 9:45-10:00 — žinios 
iš respublikos; 11-13 vai. — 
retransliacija iš Maskvos; 16$ 
10-16:30
leiviams; 16:30-17:20 — radi
jo žurnalas: Pabaltijo žemėje; 
19:00-19:20 — paskutinių ži
nių laida iš Maskvos ir 22:30- 
23:00 — žinios iš Maskvos. 
Taigi, tą dieną iš viso rusų kal
ba buvo transliuota beveik pen
kios valandos, o visos šios tran 
sliacijos programos truko nuo 
7 vai. ryto iki 24 vai. nakties 
su vienos valandos pertrauka 
pietų metu, t. y. viso 16 valan
dų.

Turint galvoj šias transliaci
jas rusų kalba ir rusiškus daly
kus kituose programos punktui) 
se, galima įsivaizduoti, kaip da
bar rusiškai atrodo okup. Lie- 

5 

tuvos radijo transliacijos. Tai 
yra aiškus įrodymas, kaip oku-^ 
pantas panaudoja radiją suru
sinti okup. Lietuvos žmones. Pa 
stebėtina, kad valandėlės rusiš
kai yra įvestos kaip tik pagrin
dinėms gyventojų grupėms — 
kolchozininkams ir mokslei
viams. Žinios iš respublikos ru
siškai, matyt, yra taikomos ru
sų kolonistams, kurie dabar ne- 

: beprivalo mokytis lietuvių kal
bos.

EINA Į KALĖJIMĄ 
ATVERSTI RAUDONUOSIUS

$2.00

$6.00 $4.50;

i
$2.00 $1.50'

$2.50 $1.90

$2.50 $1.90

$1.00 $0.75

$1.50 $1.10

$1.50 $1.10

$2.50 $1.90

$2.00 $1.50

$2.50 $2.45

$0.30 $025

3.25 $2.45

$2.00 $1.50

$2.00 $150

$2.50 $1.90

$3.00 $2.25

$4.00 $3.00

$2.00

Douglas Hyde, buvęs komu
nistų laikraščio redaktorius, o 
vėliau atsivertęs į katalikybę,^ 
dabar savanoriškai pasiprašo* 
būti uždaromu į kalėjimo ka
meras, kur yra laikomi komu
nistai, kad galėtų juos atvers
ti. Taip jam pasisekė kataliky
bei laimėti komunistų vadų Fi
lipinuose ir kitose Pietų Azijos 
dalyse. Praeitais metais Doug
las Hyde apkeliavo 150,000 my
lių, vesdamas kovą prieš ko
munizmą. Jis sako, kad visi ki
ti turi parodyti tokį pasiauko
jimą savo siekiams, kokį paro
do komunistai. Hyde skelbia, 
kad jeigu mes katalikų Bažny
čios socialinius principus taiky
tume gyvenime ir komunistus 
traktuotume kaip asmenis, ne 
tik nugalėtume komunizmą, bet$ 
ir pakeistume pasaulį. Douglas 
Hyde aplink pasaulį jau apke
liavo nemažiau kaip 80 kartų, 
aplankė kiekvieną kontinentą. 
Tos kelionės jį įtikino, kad le
miamoji komunizmo ir laisvojo 
pasaulio kova vyks Azijoje, Af 
rikoje ir Pietų Amerikoje.

BERNIUKŲ MIESTAS 
HONDŪRAS V AUST.

Hondūras valstybės centre 
esančiame 
steigiamas berniukų miestas. 
Tuo reikalu vysk. Mazzarella 
pradėjo rinkliavą Massachusetts 

t

Juticalpos mieste

$1.50

Ipiaaejv nu 
valstybėje.
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GROŽINIAI RASTAI /
NUSIKALTIMAS IR BAUSME. F. M. Dostojevskis. Ver

tė J. M. Balčiūnas, šešių dalių romanas su epilogu. 
Išleido Nemunas 1952 m. antrą leidimą. I-mas to
mas 302 pusi......................... ..................................................
II-ras tomas 256 pusi...........................................................
Hl-čias tomas 300 pusi.......................................................

ORĄ PRO NOBIS. Jurgis Gliaudą. “Draugo” premijuotas 
romanas. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 448 p.

PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS (HERKUS MAN
TAS), M. Springborn. Romanas iš didžiojo Prūsų 
sukilimo prieš kryžiuočius. Nemuno leidinys. Antras 
leidimas 1953 m., 198 pusi..............................................

PASLĖPTA ŽAIZDA, P. Orintaitė. Jaunamartės Takas.
Romanas. Nemuno II leidimas 1955 m., 180 pusi..........

PAVASARIO BALSAI, Maironis, Lyrika, XVII laida.
Roma. Redagavo Bern. Brazdžionis. Išleido prel. Pr. 
Juras. 308 pusi. 1952 m.......................................................

PAVASARIS PRIE VARDUVOS, Paulius Jurkus, nove
lės. Liet. Knygos Klubo leidinys 1954 m., 176 pusi. 

PAVASARIŲ AUDROJ, Ieva Simonaitytė, Mažosios Lie
tuvos Laisvės Kovos. Terros leidinys, 1956 met., 
288 pusi.....................................................................................

PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. 
Nemuno leidinys. 1955 m. I tomas, 266 pusi. ....... 

PARMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. F. M. Dosto
jevskis. Vertė V. Andriukaitytė. Antras leidimas. 

Nemuno leidiny.s. 1955 m. II tomas, 290 pusi.......................
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, išvertė ir sudarė Po

vilas Gaučys. Knygoje randate net 15 Pietų Ameri
kos valstybių rašytojų gražia kalba išverstas nove
les. Argentinos — 4; Bolivijos — 2; Brazilijos — 6;; 
Čilės — 7; Ekvadoro, Hondūras ir Guatemalos po 1; 
Kolumbijos, Kubos ir Salvadoro po 2 noveles; Meksi
kos — 4 novelės; Nikaraguos — 3 novelės; Peru — 5 
novelės; Urugvajaus — 7 novelės; ir Venecuelos - 
4 novelės. Viso 50 novelių. Vertėjas supažindina 
skaitytoją su autoriais, kurių yra net 41. Perskaitę 
šią knygą būsite jau gerai susipažinę su Pietų Ame
rikos rašytojais. 1953 m. L. Knygos Klubo leidinys, 
480 pusi.............................................................................. ..

PIRMASIS RŪPESTIS, J. Jankus. Gražiausių rašytojo 
J. Jankaus novelių rinkinys: Velnio bala, Dubinelis, 
Pasitikėjimas, Tėviškė, Pirmasis rūpestis, Armoni
kėlė, Žmogus ir šuo, Draugai, Krikštynos, Paminklas, 
Tavo rankos švarios, Pabėgėliai, Žali velniukai ir Pa
saulio dailininkas. Viso 14 novelių. Viršelis ir aplan
kas dail. Viktoro Petravičiaus. Liet. Knygos Klubo 
leidinys. 1951 m. 214 pusi................................/................

PIRMOJI NAKTIS, Luigi Pirandello. Nobelio premijos 
laureatas. Novelės. Terros leidinys, 1954 m. 124 psl.

PIŪTIES METAS, Nelė Mazalaitė. Romanas iš Lietuvos 
gyvenimo bolševikų okupacijos metu. Liet. Knygos 
Klubo leidinys, 1956 m. 378 pusi......................................

POPIEŽIAUS CELESTINO VI LAIŠKAI ŽMONĖMS. G. 
Pappini, vertė dr. P. Mačiulis, 216 pusi. Išleido Liet. 
Knygos Klubas, 1953 m. ............. '....................................

PRABOČIŲ ŠEŠĖLIAI, Vydūnas. Mažosios Lietuvos ra
šytojo ir filosofo knyga. 192 pusi. Terros leidinys.

RUGSĖJO ŽVAIGŽDES, Lyrika. Gražina Tulauskaite. 
Knyga laimėjusi 1958 m. rašytojų draugijos premi
ją. Terros leidinys. 1957 m. Kietais viršeliais, 62 psl.

SAPNŲ PĖDOMIS. V. Kazokas. Eilėraščiai. Išleido M. 
Morkūnas, 1953 m. 64 pusi..............................................

SAULES LAIKRODŽIAI, Poezija. Henrikas Nagys, 80 
pusi. 1952 m. Išleido Liet. Knygos Klubas....................

SAULES TAKAS. Nelė Mazalaitė. Romanas. Liet. Knygos 
Klubo leidinys. 1954 m., 418 pusi..................................

SENAME DVARE, Šatrijos Ragana. Baltijos leidinys.
1951 m. 176 pusi. ...........................................................

SODAS UŽ HORIZONTO, Aloyzas Baronas, Liet. Knygos 
Klubo leidinys. 1955 m. 252 pusi.....................................

SMILGAICIŲ AKVARELE. Paulius Jurkus, “Draugo” 
premijuotas romanas. Liet. Knygos Klubo leidinys. 
Viršeliai ir aplankas dail. V. K. Jonyno. 1957 m., 527 
pusi..............................................................................................

ŠULINYS SODYBOJE, Petronėlė Orintaitė. Lyrika, ilius
tracijos M. Šileikio. 1950 m., 96 pusi.................................

SUŽADĖTINE, novelės, J. Tininis. Terros leidinys, 1957 
m., 180 pusi.............................................................................

ŠVENTIEJI AKMENYS, Faustas Kirša. Didaktiniai eilė
raščiai. Viršelis dail. T. Valiaus. Išleido prel. Pr. 
Juras, 1952 m. 116 pusi......................................................

ŠVENTOJI LIETUVA, romanas. Jurgis Savickis. “Trem
tis”, 1952 m. 248 pusi..................... .....................................

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. P. Kesiūnas. 3-jų dalių 
romanas iš bolševikų okupacijos, išleido autorius, 
Chicagoje, 1953 m., 293 pusi.............................................

TEBŪNA TARTUM PASAKOJ, Liūne Sutema, Poezija.
Terros leidinys. 1955 m., 34 eilėraščiai, 54 pusi...........!

TOMAS NIPERNADIS. August Gailit, vertė H. K., Ter
ros leidinys, 1952 m. 315 pusi. .........................................1

TREJOS DEVYNERIOS, Dr. S- Aliūnas. Eilėraščiai. Hu
moristine forma kalbama apie mūsų kasdieninius rū
pesčius ir negeroves. Spausdino “Draugo” spaustu
vė 1961 m., 64 pusi. .............................................................. !

TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. Juozas 
švaistas, Chicago, 1958 m., 178 pusi................................... !

URVINIAI ŽMONES, Juozas Kralikauskas. Gyvenimas ir 
darbas Kanados aukso kasyklose. Liet. Knygos Klu
bo leidinys, 1954 m. 280 pusi......................................... ....

UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS, Pranas Naujokaitis- 
Romanas iš gyvenimo Lietuvoje ir tremtyje. Liet. 
Knygos Klubo leidinys, 1959 m. Viršelis ir aplankas 
dail. A. šermukšnio, 510 pusi. ......................................

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, A. Gervydas, 1950, “Draugo” 
spauda, 219 pusi...................................................................

UŽUOVĖJA, romanas, Marius Katiliškis. Terros leidinys,
1952 m. 367 pusi...................................................................

VALERIJONO LAŠAI, sutaisė ir sumaišė Dr. S. Aliūnas. 
Jumoristika. Nemuno leidinys, 1954 m. 64 pusi. ..

VARDAI VANDENIMS IR DIENOMS, Jurgis Blekaitis. 
Eilėraščiai. Terros leidinys, 1954 m........... ......................

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis. 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. I tomas, 1956 
m., 382 pusi...............................................................................

VARGDIENIAI. Victor Hugo, vertė Vikt. Kamantaus
kas. Antras leidimas. Nemuno leidinys. II tomas.
1956 m. 216 pusi...................................................................

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Pranas Povilaitis. 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. III tomas, 1957 
m., 316 pusi............................................................................

VARGDIENIAI, Victor Hugo, vertė Vikt. Kamantaus
kas. Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. IV tomas-
1957 m. 350 pusi...................................................................

VARGDIENIAI, Victor Hugo. vertė Pranas Povilaitis. 
Antrasis leidimas. Nemuno leidinys. V tomas. 1957 

m., 382 pusi....................................................................................
VIDURNAKČIO VARGONAI. Česlovo Grincevičiaus ne

įtikėtinos istorijos. Išleido Liet. Knygos Klubas. 1953 
m.. 132 pusi............................................................................ $

VIENIŠI MEDŽIAI, Aloyzas Baronas. Romanas. Pavaiz
duotas lietuvio grįžimas iš Amerikos į Lietuvą 1970 m, 

117 pusi. ........................................................................
VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, romanas, I dalis. A. Vienuolis. 

Terros leidinys. 1957 m., 333 pusi............................... $.
VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS, romanas, II dalis. A. Vienuolis 

Terros leidinys. 1957 m., 291 pusi.....................................
ŽAIBAI. Uršulė Gudienė. Jumoristiniai eilėraščiai. 1955 

m. 62 pusi. ............................................................................
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ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkis. Romanas, 424 pust $3.50 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS, Balys Sruoga. Terros leidinys, 

1954 m., 206 pusi............................................................
ŽEMAIČIŲ ZEMEJE. reportažas iš kelionių Lietuvoje, 

A. Vilainis, 1952 m., Chicago, I1L. 132 pusi..................
ŽEME DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis, 

Terros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. I tomas, 455 pusi. ........................................ .... . ..

ŽEME DEGA, Karo meto dienoraštis. Jurgis Savickis. 
Teiros leidinys, 1955 m. Kieti viršeliai, paauksuotos 
raidės. II tomas, 410 pusi................................................

ŽEMELE ŠVENTOJI, Marija Radzevičiūtė. Vertė C. Pet
rikas, kalbą žiūrėjo Pulgis Andriušis. Žemaitijos 
knygnešių romanas. 184 pusi. Australijos Lietuvio 
leidinys, 1954 metais. .....................................................

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, K. Žukas. Žmogaus ir kario 
atsiminimai. Medžiaga istorikams. Terros leidinys 
1959 m. 477 pusi. Kieti drobiniai viršeliai su paauk
suotom raidėm......................................................................

VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪRA
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ANDERSENO PASAKOS, I dalis, J. Balčikonio vertimas. 
Nemuno leidinys, 1952 m., Chicagoje. 212 pusi........ :

ANDERSENO PASAKOS, II dalis, 204 pusi.................. ....
AUKSO KIRVIS, rinktinės mūsų žmonių pasakos. Stili

zavo J. švaistas, spaudė “Draugas”, Chicago, 1952 m. 
224 pusi..................................................................................

BR. GRIMŲ PASAKOS, vertimas St. Vainoro ir V. Ci- 
vinsko. Didelio formato. Iliustruota. Terros leidinys. 
1956 m., 170 pusi...................................................................

DVYNUKES, N. Butkienė, apysakaitės vaikams. J. Kar
velis, 1956 m. Didelio formato. 34 pusi. ...................

GYVENIMO KELIU — mintys jaunimui. Bronius Zu
meris. -Jaunimo literatūros premiją laimėjęs veika
las. Saleziečių spaustuvė, 1956 m. 218 pusi..................

HAUFO PASAKOS, KARAVANAS. Nemunas, 1952 m., 
Chicago, III. in leidimas, 113 pusi.................................

JAUNOJO GALIŪNO KELIU. Pal. Domininko Savio gy
venimo bruožai. Saleziečių leidinys, 157 pusi..............

KARALAITES GINTARĖS ILGESYS. Pasaka. Vanda 
Frankiene. “Sūduvos leidinys, 1957 m. 48 psl- Spal
votos iliustracijos..................................... ..........................

KETURI VALDOVAI, St. Džiugas. Iliustravo VI. Stan- 
čikaitė. Lietuvių Saleziečių leidinys. Kieti viršeliai. 
Spalvotos iliustracijos. 32 pusi. Didesnio formato. 
1955 m. Kaina ................................................................

KIŠKIO VARDINES, Stasys Džiugas. Iliust. VI. Stanči- 
kaitė-Abraitienė. Liet. Knygos Klubo leidinys. Di
delio formato. 1953 m. 58 pusi.............. ........................

LEKUČIO ATSIMINIMAI, pasakojimai mažiems. A. 
Giedrius. Išleido J. Karvelis. 1951 m. 136 pusi..........
Įrišta .............................................................................

LIETUVIŠKOS PASAKOS, H laida. Viso 50 pasakų, ku
rios suskirstytos į šiuos skyrius: Gyvulinės pasa
kos — 5; Stebuklingosios pasakos — 30; Novelinės 
pasakos — 5; Realistinės pasakos — 5: Jumoristi
nės pasakos — 5; Gražios dail. A. Vaičaičio iliustra
cijos. Viršelis dail. P. Augiaus. Knyga, kuri patiks ir 
mažiems ir dideliems. Sudarė Dr. Jonas Balys. Išlei
do Liet. Knygos Klubas, 1951 m. 230 pusi..................

MANO ŠVILPA. Bale Voveraitė. Eilėraščių knyga, ilius
truota dail. P. Osmolskio. Augsburgas, 1949 m. 32 
pusi. ................................................................... .■...........

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzas Baronas, knyga jauni
mui. Terros leidinys, 1958 m. 72 pusi., spalvotos 
iliustracijos G. Botyriaus ................................................

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liudas Dovydėnas. Iliustr. 
Vyt. Igno. Įdomūs vasaros nuotykių prisiminimai. 
Terros leidinys, 1955 m. 168 pusi...................................

NEKLAUŽADOS, Stasys Džiugas. Eiliuota pasaka ma
žiesiems. VI. Stančikaitės spalvotos iliustracijos. Di
desnio formato. 25 pusi. Kieti spalvoti viršeliai. Sa
leziečių leidinys, 1958 m. ...................................... ..

SAULES VESTUVES, pasakos. Sonė Tomarienė. Išleido 
Harry Tomaras, 1957 m. 128 pusi...................................

SAULUTE DEBESĖLIUOSE, Leonardas Žitkevičius. 
Laimėjęs Jaunimo literatūros premiją 1953 m. Liet. 
Knygos Klubo leidinys. Iliustr. J. Pilipausko, 64 psl.

UKSE — WAGŪU, Ant. Colbachini, SDB. Perrašė Pra
nas Gavėnas. Istorinė apysaka. Saleziečių leidinys. 
1957 m. 216 psl.; iliustruota; spalvota; kieti virš.

VILIGAILS, legenda. Petronėlė Orintaitė. Iliustruota P. 
Augiaus, 1951 m. 46 pusi...................................................

ĮVAIRUS LEIDINIAI
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Bostone Kaziuko mugėje Voverų skilties paviljonas.
Nuotr. R. Bričkaus

Iš tikėjimo plaukiantis

žmoniškumas

I

*

Toliau minėtas teisėjas Par- 
sons primena, kad įkuriant JA 
Valstybes buvo užakcentuotas 
dėsnis — visi žmonės, būdami 
Dievo priklausomybėje, yra ly
gūs prieš įstatymus. Tas dės
nis įtrauktas į pagrindinius JA 
Valstybių teisinius dokumentus. 
To nuostato dvasia ėmė traukti 
naujus žmones į šią šalį. Su jais 
atėjo ir jų genijus. Kaip toliau 
rašo teisėjas Parsons, “Dievui 
laiminant, jie šią šalį padarė di 
džiausią, puikiausia ir turtin
giausia žeme pasaulio istorijoje. 
Jų jėga glūdi jų demokratinės 
sampratos sustiprinime krikš
čioniška tiesa apie visų žmonių 
lygybę... Demokratinės sąvokos 
branduolys, kaip ir krikščioniš
kųjų dėsnių branduolys, yra 
žmonių lygybė nepaisant jų į- 
prastų skirtingumų”.

*
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$1.50 $1.10
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Pasaulyje atgyja džiunglių 
moralė. Politinių priešų, o ir vi
sai nekaltų žmonių žudymas da 
rosi kasdienis reiškinys. Bandi
tizmas politikoje ir kasdienybė
je. Žmogaus asmuo ir jo gyvy
bė nei kiek nevertinama, lyg tai 
būtų koks daiktas ar gyvulys.

Šitą žmogaus nupiginimą at
nešė materializmas ir bolševiz
mas, skelbdami tikėjimą tik į 
medžiagą ir žmogų degraduoda
mi iki paprasto gyvulio. Ar ta-

j da nuostabu, jei su žmogumi ir 
elgiamasi, kaip su gyvuliu. Bet 
tai didžiausia moderniųjų amžių 
klaida ir skriauda.
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vykdoma, 
ir kalbu, 

aš būčiau 
per mane

Susumuodamas aukščiau reik 
štas idėjas, teisėjas Parsons pa
brėžia :

— Ir taip, aš turiu tvirtus 
įsitikinimus: tikiu į Dievą, į mal 
dą, į brolišką meilę į įstatymą 
ir tvarką, o ypač — į mūsų 
pareigą išpildyti tai, ką mes pri 
valome daryti, kam mes 
pašvęsti, o svarbiausias 
dalykų yra, kad mes iki 
tikrovės išvystytume tą
timą apie Dievo suteiktą kiek- 

1 vieno žmogaus kilnumą. J. Pr. 
j ' ’

pu

tė- i

esame 
iš tų 
pilno6 
supra-

PARYŽIAUS SVORIO 
KARALIENE

Monmartre, Paryžiaus priem.,
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Mums miela konstatuoti, kad 
pasigirsta kas kart stipresnių 

! balsų, besistengiančių šią ma
ses žmonių apimančią klaidos 
hipnozę atitaisyti. Labai dėme
sio vertos mintys, kurias JAV 

| distrikto teisėjas James B. Par- 
i sons 1962.11.25 paskelbė savo 
paskaitoje Chicagoje ir kurias 
pakartojo dienraštis “Chicago 
Daily News”. Teisėjas Parsons 
sako:

— Aš tikiu į Dievą Sutvėrė
ją ir į Jo begalybę; tikiu į vie
ną Dievą, visos žmonijos tėvą, 
dėl ko visi žmonės esame bro
liai.

Aš tikiu'į maldą; turime mels 
ti Dievą nelaimėje, bet taipgi 
melstis ir džiaugsmo pilnume; 
bet daugiausia melstis, kad Die pasauliui.

vo valia būtų mano 
kad kai aš vaikštau 
ir dirbu, ir gyvenu, 
taip vertu indu, kad
Dievo valia reikštųsi žmonėse.

Aš tikiu į brolišką meilę. Tai 
didžiausias patyrimas iš visų 

į mirtingųjų, nes jis reikalauja 
i nemirtingumo įkvėpimo. Turėti 
; brolišką meilę, tai žinoti, kad 
nei vienas žmogus nėra mažes- 

j nis už mane...
— Tarp mano specialių 

tikinimų, — sako Parsons, 
yra ir šie; aš tikiu į stiprų
vo autoritetą namuose, kuriuose , 
viešpatauja religiniai įsitikini
mai; aš tikiu i kasdienį patar- į išrinko “Miss Quintal”, taigi ne 
navimą savo artimo dvasiniams, grožio, o svorio karalienę. Tą 
kaip ir fiziniams reikalams; aš 
tikiu į įstatymą ir tvarką; 
nors moraliniai nuostatai ir ne
apimami įstatymų, bet jie turi 
būti tvirtai išreikšti; aš tikiu 
į vyriausybę, pasireiškiančią 
stipria ir šviesia teismine tvar
ka, o taipgi ryžtingai moralia 
įstatymų leidžiamąja ir vykdo
mąja valdžia, kurios įkvėpimas 
— žmonija, vieninga savo bend 
rame kilnume.

Aš tikiu, kad pareiga, ku
riai mes esame pašvęsti, priva
lo būti vykdoma, jeigu mes no
rime toliau išlikti. Viena iš tų 
atsakomingų pareigų yra, kad 
mes čia, Amerikoje, privalome 
vykdyti pilną, demokratinę prak 
tiką, kuri spinduliuotų visam

titulą gavo filmų aktorė Geor- 
gette Amp ,sverianti 265 sva
rus. Jai premiją įteikė “Šimto- 
kilograminių vyrų klubo” atsto
vas, sveriąs 250 svarų, taigi 
penkiolika svarų lengvesnis už 
Georgette Amp.

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III-
te

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIM PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated) 
EDVARDAS L LIS, sav.

28

Buvo 
ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS, Dan Kuraitis. Įdo

mus Dan Kuraičio anapus geležinės uždangos apra
šymas. 1959 m. 237 pusi....................................................

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. Redagavo V.
Baravykas, apie 20,000 žodžių. Terros leidinys. Kieti 
viršeliai. 1956 m. 36 pusi. Kišeninio formato...............

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Baravykas, 
apie 30,000 žodžių ir posakių. Redagavo Laučka ir 
A. Dantaitė. šis žodynas skirtas pirmiausia besimo
kantiems anglų kalbos vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose. Žodyne yra fonetinė transkripcija ir fo
netiniai ženklai. Terros leidinys, 1959 m. 583 pusi. 
Kieti drobiniai viršeliai.................................... . ..............

AUKŠTYN ŠIRDIS, kun. dr. Juozas Prunskis. Išleido 
Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 m. 260 psl.

ATSIMINIMAI, Dan Kuraitis, 1953 m. 208 pusi...............
BRONIUS KAZYS BALUTIS, jo gyvenimas ir darbai.

1951 m. Išleido J. Bachunas, 128 pusi...........................
DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ. Dan Kuraitis. Kelio

nės aprašymas. “Naujienų” leidinys. 1955 m. 239 
pusi. Kaina .....................................................................
MOTERYS. Dr. Juozas Prunskis. Knyga išleista 
1959 m. Immaculata Press leidinys- 159 ousl............

JUSTINAS TUMĖNAS. Redagavo ir išleido Dr. Vanda 
Tumėnas-Mingailaitė, V. D. universiteto profesorė. 
Jubiliejinis leidinys. Atspausta 1959 m. M. Morkūno, 
174 pusi.................................................................................

KELIAS Į PASISEKIMĄ, J. Grabau-Grabauskas, New 
York, 1953 m. Gražaus elgesio vadovėlis. 144 pusi.

LAISVES MEDIS, Anatolijus Kairys, 4-rių veiksmų is
torinė drama. “Nemuno” leidinys. 1955 m. 120 pusi- 

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS ŽODYNAS, Vilius Peterai- 
tis. II laida. Liet. Knygos Klubas, 1960 ...................

LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Variakojytė-In- 
kenienė. Labai gera knyga padovanoti tiems, kurie 
mokėdami anglų kalbą nori mokytis ir lietuviškai. 
146 pusi..................................................................................

LITHUANIA AND WORLD WAR II, Prof. Kazys Pakš
tas. Knyga suskirstyta į 5 skyrius: I — Historical 
Background; II — Under Foreign Domination (1795- 
1918); The Republic of Lithuania (1918—1940); 
IV — Lithuania in the World War II (1939—1945) 
Šiame skyriuje supažindina skaitytoją su pirma bol
ševikų okupacija (1941—1944). Antroji bolševikų 
okupacija (1944—1946) ir Lietuva tremtyje. 5-me 
skyriuje supažindina skaitytoją su dabartines lietu
vių kartos siekimais ir jos vadais. Labai gera knyga, 
nors trumpai supažindinti angliškai kalbančius su 
Lietuvos vargais ir jos siekimais. Lietuvių Kultūros 
Instituto leidinys. 1947 m. 80 pusi...............................

MOTERYSTE ir natūralūs gimimų reguliavimas. “Vaivos” 
b-vės leidinys. 1956 m. 224 pusi. Kieti viršeliai. ..

Dabar
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$6.00 $4.50
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$2.00 $1.50
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$1.00 $0.75

$7.00 $5.25

$1.25 $0.95

$0.50

$3.00

KUN. NAVICKAS, kun. dr. Kazimieras Urbanavičius, 
1943, Marijonų leidinys, 129 pusi....................................

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITERATURE 
by A. Vaičiulaitis. 1942, Chicago, 54 pusi...................

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, paruošta Juzės 
Daužvardienės, Virimo knyga — lietuviški valgių re
ceptai, bet anglų kalboje. Antra papildyta laida. 124 
pusi. Jono Pilipausko viršelis. 1958 m. 124 pusi...

RUSSIA’S ATITUDE TOWARD UNION WITH ROME. 
Redagavo ir išleido kun. J. B. Koncevičius, M. A., 
S. T. D. Autoriaus smulkiai ir kruopščiai surinkta 
medžiaga apie Rusijos ir Romos santykius nuo se
novės iki mūsų laikų. Antra laida, 1927 m. Washing- 
ton, D. C., 197 pusi.............................................................

MYKOLAS ŠLEŽEVIČIUS. Terros leid. Straipsniai-pri- 
siminimai: Juliaus Butėno, Mečiaus Mackevičiaus, 
Kazio Škirpos, Andriaus Valucko, Birutės Novickie- 
nės, Jono Kardelio, Antano Novickio, Liudo Šmulkš
čio, Jono Bildušo. Juozo Audėno, Juozo Mikuckio, 
Didelio formato, kietais viršeliais. 1954 m. 344 psl. 
Minkštais viršeliais ..........................................................

THE BOOK OF OUR PILIGRIMAGE. by Adam Micke- 
wicz, translated by J. K. Tautmyla, printed in Chi
cago, 1950, 63 pages ..........................................................

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legends. and 
short stories translated from the Lithuanian lan- 
guage), 1951, Chicago, 96 pages....................................

THE RED STAR — Raudonoji ŽVAIGŽDE, A. Vytenis, 
Šis nuotraukų su paaiškinimais anglų ir lietuvių kal
bomis rinkinys leidžiamas viešumon kaip bolševizmo 
nusikaltimų prieš žmoniškumą įrodomoji medžiaga 
ir viešas kaltinimas Sovietų Sąjungai už padarytus 
nusikaltimus. Išleista 1950 m., 30 pusi..........................

TREMTINIO PERGYVENIMAI, K. Baras. 1942 met. 
“Draugas”, 80 pusi............................................... ..............

VANAGAITIS ANTANAS, jo gyvenimas ir veikla. J. J. 
Bachuno leidinys. 1954 m. 192 pusi...............................

MUZIKA

$1.00

$0.50

$2.00

1.00

$500
$3.00

$0.75

$1.00

$0.40

$1.50

$0.75

$0.55

$0.75

LIAUDIES DAINOS, K. V. Banaitis. Mišriam chorui 15 
dainų. Išleido kun. P. M. Juras. 19 pusi.......................

PAVEIKSLAI

AUŠROS VARTŲ ŠVENC. P. MARIJOS PAVEIKSLAS, 
spalvotas. ......................................................................

$2.25 ŠV. KAZIMIERO PAVEIKSLAS, spalvotas .....................

$0.40

TEL^ini’zTi'AS "" 

paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje |X.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys.

Pigios pavetkalinės lempos.
J. MIGLINAS

VALYMAS 

KILIMAI, APMUŠTI BALDAI
IR SIENOS

J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

I
;Tel

$3.75
$2.25

I 10%, 20%, 30% pigiau mokėsi 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FRANK Z A P O L I 8 
320X>4 West »5th Street 

•Jhicago 42, Illinois
GA. 4-8654 ir GR. 0-4339.

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. -vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
715U So. Maplewood Avė..

Chica«o 2«, IU.

$0.75 $0.55

$0.75 $0.55

$2.00 $1.50

Buvo Dabar

$2.00 $1.50

Buvo Dabar

$1.00 $0.75
.$1.00 $0.75

MOVING
Apdraustas per kraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882
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Sudbury, Ont
Lakūno sparnai

G. Kručas gavo iškilmingai 
lakūno sparnus, kuris buvo į- 
teikti lakūnams skirtose pagerb 
tuvėse Kanados legijono salėj, j

Sault Ste. Marie, Ont. 
Rekolekcijos

Sault 
lietu-

Lankė namiškius

Maloniai kviečiu visus 
Ste. Marie ir apylinkės 
vius dalyvauti rekolekcijose, 
kurias praves iš Australijos 
atostogų atvykęs kun. Laury- i 
nas Kemėšis. Rekolekcijos į-

Mūsų kolonijos universiteto vyks Blessed Sacrament para- 
studentai V. Jasiūnaitė ir R. Ra pi jos bažnyčioje kovo 30-31 ir 
činskas aplankė savo namiš- ( 
kius ir draugus, nes per Vely- j 
kas neturės progos parvažiuoti. Į 
Juos atvežė mokslo draugas 
stud. Beresnevičius iš Toronto.

Krikštynos Jono ir Stefani
jos trečioji dukrelė pakrikštyta 
Dainos Rūtos vardais. Kūmai 
buvo Mykolas ir Agota Prans- 
kūnai. — .

Lietuviai pasižymi .
— Algis Kusinskis vėl laimė

jo akordeonistų rungtynėse do
vaną ir gavo International Fal- 
conbridge Co. stipendiją.

— Katalikų jaunimo suruoš
tame meniniame parengime ak
tyviai pasireiškė Gražina Kas- 
periūnaitė. Ji pagiedojo solo 
“Avė Marie”, “Viena — išsva
jotas miestas”, pašoko stilizuo
tą tangą ir pranešinėjo progra
mą, o Audronė Albrechtienė ir 
Liuda Poderytė pademonstravo 
“erdvės madų” parodoj. Krsp.

balandžio 1 dienomis. Pradžia 
7:30 v., užsibaigs sekmadienio 
suma.

Kun. Ant. Sabas, 
lietuvių kapelionas

Windsor, Ont.

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Drango” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

Stasys Kozeniauskas .... $3.00 
Marija Vitkus ....................  3.00
K. Krenčius ......................... 2.00
Juozas Rajeckas ................ 2.00
K. Jasevičius ..................... 2.00
Dr. Vladas Lelis....................... 2.00
Vladė Atkočaitis ................ 2.00
Izidorius Atkočaitis ...............2.00
Mary Pangonis ..................... 1.00
Juozas Tamošaitis ............ 100
Antanas Yanchus ................ 1.00
Vladas Jasinevičius ............ 1.00
Frank Kudulis..................... 1.00
Antanas šošė ..................... 1.00
Aldona Jankauskaitė .... 1.00
Petras Titas......................... 1.00
Andrius Juozapaitis .... 1.00
Alfonsas Juška 
Jonas Pudzvelis ...
Kazys Malinauskas 
Jonas Guiga ............
Stasys Balsys .........
Zigmas Lirgameris . 
Margaret Balčiūnas 
O. Žukauskas .........
Stanley Sodeika . .. 
A. Bernotaitis .........
Joe Atkočiūnas . .. 
S. Aleksandravičius ...
Adolfina 
Zenonas 
Anupras 
Justinas 
Antanas
S. Simkewich .....................
Kazys šeškūnas..................
J. Ališauskas ................ ....
Antanas Jarominskas ... 
Kun. St. Raila ..................

. . t . .

Švelnys ... 
Linkis .........
Krinickas . 
Šūgžda .... 
Mockus . ..

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
mūsų geradariams.

“Draugo” Administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams 

atsiuntė šie asmenys:
Moterų Sąjungos Kuopa,

Dania, Fla........................ $10.00
Dr. Antanas Starkus . .. . 7.00
Joseph Janaviče .............. 5.00
Agota Zizminskaite . . . . . 4.00
Petras Klygis ................ . . 2.70
Domas Sabalis ................ .. 2.00
J. Kloviskis ...................... . . 2.00
Antanas Veisas .............. 1.00
Antanas Yanchus ......... . 100
Ačiū spaudos rėmėjams.

AUKOS KUŠIŲ MAŠINAI
Šie asmenys aukojo klišių ga

minimui mašinos fondui:
Antanas Buknis ............
Dr. J. Gliaudelis ............
Kun. St. Raila ................
Frank Kudulis ................
Aldona Jankauskaitė ... 
Antanas šošė ...................
Juozas Gasperas ............
Stepas Girskis ................
Aleksandras Gubilas . .. 
George P. Bukantis . ... 
Rose Didžgalvis ..............
Julia Juška .......................
Ona Daukša ...................
Mary Pangonis ..............
Juozas 
Vladas

Tamošaitis . .. 
Jasinevičius ..

I

Ačiū

MARQUETTE PARKO CENTRE
Mažai įmokėti — 4 kamb., 

lotas. Gazu šildymas. $12,700.
5 butai ir biznis. 

Atskiri šildymai. 
$14,800.

Prie pat parko. 
9 kamb. 50 p. 
$25,900.

Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų, 5% 
kamb. mūras. Naujas mūro garažas. 
Geležinė tvora. Alum, langai. 30 p. 
lotas. $20.950.

Lotas bizniui ir butui. Vieta dide
lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 
$6,000.

Gabi moteris turės rūbų valyklą 
ir puikų butą geram name. Brighton 
Parke. $14,800.

Brighton Parke. Labai geras 2x4 
kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 
Rūsys, garažas. $19,200.

Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
butai, taverna įrengta. $360 nuomos, 
$28,500.

Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda S4.S00 nuomos į 
tus. Reikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAN

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

Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 
keli blokai nuo mūsų rašt. $14,500.

Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo
mos. Duos be derybų už $11.800.

Du butų mūras. 2 po 6 kamb. Ge- 
' ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29.000.

$130 nuomos ir sau butas. Arti 
Jaunimo Centro, švarus kaip stik
las namas. $17,200.

Trys butai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskiri gazu šild. 
$26.400.

Arti bažnyčios, mokyk. 2 butai. 
Naujas šild. Garažas. $27,000.

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4% butai. Karpetai. Įreng
tas rūsys. $38,700.

Tikram biznieriui prie parko like
rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų, 30x65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernūs biznio įrengi
mai. Reikia matyti, derėsim atvi
rai.

Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66,600.

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7,000 nuomos. Parduos už $62,800.

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras mūras bizniui su įrengi
mais. $35,900.

sanbūriams,
3 dienomis 
IX Lietuvių ba. Evangelikų pamaldoms or

ganizuoti 
narei E.

Lietuvių dienos reikalai
Norime pranešti įvairioms or 

ganizacijoms bei 
kad rugsėjo 1 — 
Windsore įvyks
diena. Tad tuo laiku prašytume 
bent kokių didesnių parengimų 
bei suvažiavimų nedaryti, o jei 
kas ruoštų, tai siūlytume tai 
daryti Windsore. Mes padėtume 
surasti tinkamas patalpas ir'j Dar teb mūsų klebo.
atartume kitokius patarnavi- kun y RudzinSkas. P„ 
mus. , .sunkios operacijos namuose

Bus suruoštos pamaldos ka- sveiksta M. Skeiverienė, ligoni- 
talikams lietuviams, tai atliks nėję gydosi Mikelskienė ir J. 
Lietuvių dienai ruošti komite- širvaitis. Visiems lietuviai linki, 
tas su vietinio klebono pagal- greit pasveikti. B.

yra pavesta komiteto 
Puidienei.

dienos ruošimo komit. 
Serga

Dar tebeserga

Lietuviu

30 P-
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Į mūro namas. 
$3,600 nuomos.

Modernus mūras, 
sklypas. Garažas.

IEŠKO NUOMOTI

me-

Vyresnio amž. vyras jieško kam
bario už bet kokį patarnavimą.

Tel. HE 6-1278
i

DĖMESIO!

J
Kas tik turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TORI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

!

■ CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
1
1

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo nanų, biznį ar kitokią, 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la- 

I bai daug rimtų pirkėjų, visose mies- 
i to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga- 
• lime parduoti per 30 d. ir greičiau.Šimkus

KKAL ESTATE. NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
PILDOME INCOME TAN

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
Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 

Centralinis šildymas. Aukšta pastoge. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

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

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 
$17,900. **“

I

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

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai 

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

(24 VAL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA HE 4-5880

Į

I
t
sklypas. Arti Marąuette Parko.” Tik 
$17,900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
> metinių pajamų. Mažas {mokėjimas 
ir labai žema kaina.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2890 į-------------------------------------------------
mimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimimiimiimi
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮV AIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

IIHilIlIlIilIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlhinilllHIIEII;

KNYGA REIKALINGA KIEK- 
VIENAM PILNAMEČIUI 

DARBININKUI!
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 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

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

i

KOKIE YRA SUNKŪS — PAVO
JINGI DARBAI, prie kurių leidžia
ma samdyti tik turinčius 18 metų 
amžiaus? Ir daugiau žinių suinte
resuotieji asmenys gali rasti kny
gelėje —

FE0ERALIN1AI DARBO 
SAMDOS (STATYMAI
Spaudai paruošė Pr šulas

klausimų ir atsakymu 
išaiškinti veikiantiejiVACYS MOTOR SALES 

6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III 
Telet. WAIbrook 5-5121

“Draugo” Administracija

$10.00
. 5.00
. 4.00
. 3.00

2.00
2.00

. 200
. 2.00

2.00 '
. 2.00

2.00
1.00

. 1.00
1.00
1.00

. 1.00

spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

$24,800 mūrinis namas su taverna | C~.““
įskaitant visi šaldytuvai ir įrengimai, garažas, 
prie mūsij įstaigos, $5.000 įmokėti. ---------

$36,900 mūrinis 10 m. po 3 mieg., 
71 ir Mozart. bargenas.

$68,000 “1 ____  , ___
apie $2 0.000 metams, pirksite įmo
kėję $14,000.

$12,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas, rūsys. Gage p.

SIS,500 visai naujas. $ mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild., geri plasteriai, 1% blo
ko nuo Maria High.

$10.000 įmokėti, 4 
virš $400 t mėn !š š

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

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

813.000 mūrinis 5 kamb., 12 m.. 
_ , mažas {mokėjimas.

$20,800 mūrinis 4 mieg., 8 metų, 
$3,000 įmokėti. 71 ir Sacramento.

bu-rt. bargenas. ; $14,000 nudinis 5 ir 6 kamb.
Rooming house”, pajamų ! tai. 2 lotai. 4 garažai.

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

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

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

$18.500 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. uu<. mokyklos.

gtl 1MH. mūrinis 6
tas. ražas naujas 

<■ <>»<>«> ..K-dinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

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

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INOOME TAKSUS

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

m. mūrinis, 
n uom >.

4 garažas.

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

Knygelėj 
forma yra 
JAV-bėse federaiiniai darbo samdo? 
Įstatymai. Knygelės kaina 40 centų

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St..
Chicago 29, Illinois

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mūr. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19.500.
ARTI Į VISUR!

Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 
10 metų mūr. namas, 2 butai po 5 
kamb. — ‘

$855 MĖN? PAJAMŲ
5 krautuvės ir 3 butai Marąuette 

Pk. $59,000.
LABAI PIGUS

Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu
tai po 6 kamb. Namas gražiai re- 
modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto 
garažas. $15,000.

Į 5 METU MŪR. BUNGALOAV
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly
pas 33 pėdų. $20,500.

13 APARTAI ENTŲ
Marąuette Pk. $13.000 metinių pa

jamų. Galima perimti 5%% paskolą. 
I Kaina jau išderėta.

PILDOME INCOME TAKSAS

P- LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
TeL VVAIbrook 5-6015

i

$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

MARQUETTE PARK*:
Iš naujesnių, nebrangus, 1 % aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
pirmame aukšte.
PAGALVOKITE, TIK 6 METINES 

, .. ■ . . . .— -g:” - PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12
Stt5 gUS’ J’“1’* apartmentinis. Pirmas toks pir

kinys j vakarus nuo Westem.
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.

i.

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

Skelbkitės “Drauge”

PRIE MARQUETTE PARKO

rūsys. 30 p. sklypas.
$14,200.

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

i pigus.
šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 

low. A, ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška, crražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

2-jų butų med. (5 ir 4 kamb.), 
Brighton Parke. $13,500.

2-jų butų mūras (5 ir 6 kamb.). 
Gage Parke. $22,000.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

i

MARQUETTE PARKE
72 ir Mozart. Mūr. 7 kamb. bun- 

galovv. 4 mieg. 10 metų senumo. 
Gazo šiluma. 2 aut. garažas. Tik 

| $5,000 įmokėti. Kaina $23,900.
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 
j kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p.
I sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais- 
I vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
| $19,900.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

MŪRINIS 3-jų butų. 2 po 5 i 
kamb. Skalbimui kambarys. Arti; 
bažnyčių, mokyk, ir krautuvių.! 
Lenkų ir lietuvių rajone. Pilna 
kaina tik $13,900. SVOBODA, 
3739 W. 26th St- LA 1-7038.

----------------------------------------------------------------------------

CICERO. Didelis bargenas- Mūr- 
2-jų butų namas. 2 po 4 kamb. 
Arti 56-os ir 22nd St. Gazu apšild. 
Mokesčiai tik $180.00 metams. Ga
ražas. $18,100; įmokėti $4,000. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
Cicero. OLympic 2-6710. BIshop 
2-2162.

PAJAMŲ NUOSAVYYBE
Savininkas išvyksta j Arizoną, 

parduoda 2-jų butų med. namą. 4 
ir 4 kamb. Gazu apšild. Garažas. 
Arti 73-čios ir Western- Pajamų 
dabar $89 per men. Labai žemi 
mokesčiai. Pageidaujami lietuviai. 
$18,900. GRovehilI 6-5604.

kamb. 
krau

po 5
•rėži 
bizniui. Ar-

i Nauj.
|Nauj. _ . _ -
i Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500
Med. ‘ " -■ * ■ -----------

mūr. 2x5 % (3 m.)—$30,500
mūr. bung., garažas—$18,900

I
2x5, gar., did. lotas—$16,900 

Didelis pasirimc. gert) Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Perskaitę “Draugą", duoki 
e n Kitiems pasirkaitytu

CONTRACTORS
į .

| STANKUS'
CONSTRUCTION C0. |

I

I
i
I

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

i

A. ABALL ROOFlilG
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujins 
mi (re-eoated).
‘•Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Dažymas iš lauk*.
Pilnai apsidraudę 

apskaičiuojame; žemiau 
Darbas garantuotas. At- 
Ir naktį bei sekmadia

___

ŠILDYMAS
A. Stančiaoskas instaliuoja vi

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

_ ■. 7304 So. Rockwell Street
2 rezidenciniai sklypai Tel. GRovehilI 6-7875 

BELIKO
42 ir 35 pėdų platumo, prie Mar
ąuette Parko, Chicagoje. Pastaty
sime pagal jūsų pageidavimą. Dėl 
platesnių informacijų skambinti —

LAPKUS BUILDERS
RE 7-6630 LU 1-0400

IŠNUOMOJAMA — FOR"RENT (

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ. 4 bu
tai — 3 po 4 kamb. ir 5 kamb. I 
Gazu apšild. Platus sklypas. 2 
auto, garažas. Modern. virtuvė su 
spintelėm. Apylinkėje St. Louis ir 
25th St. $19,500. SVOBODA, 3739 l 
W. 26th St. LA 1-7038.

Marąuette Parke išnuom. 3 kamb. 
butas, apšildomas. 7252 S. Rock- 
well St. GR 6-7019.

HELP WANTED MOTERYS
I

I
I

REIKALINGA MOTERIS res-l 
torano virtuvei.

6918 S. VVestern Avė.

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus 
-boilers), air 
nos (gutters) 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

pečius (furnaces 
conditioners, ry- 
iki 8 metų išsi-

REZIDENCINIAI 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIU8 
MEDICINO8irPREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

2501 VVest 69 Street
HE 4-7482 436 - 5153

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET M ETA L 

4444 S. VVestern Avė..
Chicago 0. HL 
Tel. VI 7-3447

I
i

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JCSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago. I1L6 butų mūr., 

sklypas. Mūr. ____
Parko apyl. $61,500.

6 kamb. mūr. 1 % 
šildymas. Garažas. 
Gairfield. $16,900.

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint padidinti j 
metines pajamas apie $5.000 ------ *
namuose. Brighton Parke. 
$14,800.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais

J. BACEVIČIUS

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rockwell. 

i Už netikėtą kainą—tik $22,900.

4 butu mūrinis, Brighton Parke. 
Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. 

I pajamų. Tik $27.500.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsėmimo kontrole. 
Arti 66-ot ir į vak. nuo Kedzie. Tik 
$17,900.

r
I

po 5 kamb., 60 p. 
garažas. Marąuette

vonios. Gazu
Arti 65-os ir j

I

esant
Tik ,

1
I

1
i

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233

L LAPKUS BUILDERS, 1Sc. ^"y 
-f Statome įvairius pastatus. Dar- C 
fbas atliekamas labai sąžiningai, e| 

— rtojant geriausias medžiagas../ 
rime dar keletą sklypų Chicagoj. L 
6410 SOUTH PULASKI RD. f 
RE 7-6630 arba LU 1-0400 ™

I
I

Remkit dien. “Draugę”

v. Šimkus"!
Statybos tr Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-&&31

Apsimoka skelbtis "DRAUGE’ 
nes iia plačiausiai skaitomas lietu 
v'iu dienraštis. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos

Split by PDF Splitter



* SUNKIAI SERGA REŽISIERIUS
GASPARAS VELIČKA

t

*

•»

Aktorius, režisierius, vienas 
iš pirmųjų lietuvių tautinio sce 
nos meno iniciatorių ir kūrėjų 
Gasparas Velička pavojingos li 
gos kankinamas sunkiai serga. 
Po ilgo gydymosi ir sunkios 
operacijos Gasparas Velička 
pamažu sveiksta namuose. Bet 
liga nėra visiškai nugalėta. Gy 
dytojų nuomone, kai ligonio 
sveikata sustiprės, galutiniam 
ligos nugalėjimui gal būsianti 
reikalinga dar viena operacija. 
Gasparas Velička gyvena ir gy 
dosi Los Angeles mieste, Calif.

Į nelaimę patekusiam tautie
čiui padėti ir gydymosi išlaidų 
naštai palengvinti Chicagoj su 
sitvėrė iniciatorių grupė, kuri, 
susisiekusi su Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos klebonu 
kun. A. Kučingiu ir gavusi jo 
pritarimą ir sutikimą, kreipiasi 
j Lietuvių Tautinio Ansamblio 
Dainavos, meno darbuotojus ir 
visus kitus buvusius 
bendradarbius padėti, 
torių grupę sudaro: 
Tautinio Ansamblio ir
vos solistė Stasė Pautienienė- 
Klimaitė, ilgametis Dainavos 
pirm. Alb. Dzirvonas, B. Pakš
tas, VI. Būtėnas, muz. Stp. So
deika, S. Adomaitienė, A. Smil-

artimus 
Inicia-

Lietuvių 
Daina-

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. kovo mėn. 26 d.

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63 r d STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

(UPI)
Taft aukštesniojoj mokykloj Chicagoj šitokiuose aparatuose mokoma važinėti automobiliais, 
vienam automate yra visi vairavimo įrengimai, gi visos klaidos galima matyti filme.

■'j ' -f-—

JQ s- u-

žisorius. Lietuvoje pastatė pa- 
gasėjusią Šienapiūtę ir Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka.

Mūsuose buvo įsigalėjęs ne- j 
geras paprotis — scenoje lie- Į 
tuvį ūkininką parodyti tamsų, i 
nešvarų, pajuokos vertą.. Gas-! 
paras Velička lietuvio ūkininko 1 
bruožuose įžvelgė didelę jo do
rą, sveiką galvojimą ir kitas 
jame slypinčias vertybes. To
kioje šviesoje Gasparas Velič
ka atvedė lietuvį ūkininką į 
sceną.

Gasparas Velička nenuleido 
rankų ir tremtyje. Gyvenda
mas Vokietijoje parašė ir pa
statė Nemunas žydi, Atsisvei
kinimas ir Žmonės prie vieške
lio. Vaidinimai buvo statyti be
veik visose didesnėse lietuvių 
stovyklose ir susilaukė gra-. jamų ir nustojusių 
žaus pasisekimo ir įvertinimo/1 bylas ir patenkinus 
Ilgesnį laiką gyveno Bamberge, 
Seligenstadte, Wiesbadene ir 
kituose miestuse.

Gyvendamas Chicagoje su 
Dainavos > ansambliu • pastatė 
jo šauniausiąjį kūrinį Nemu
nas žydi, vaidino ir režisavo 
įvairiuose lietuvių teatriniuose 
pastatymuose. Vadovavo Oma- 
hos lietuvių teatrui. Prieš ke
letą metų persikėlė į Los An
geles, kur turėjo savo srityje 
darbą, bet ligos varginamas 
nuo daugelio gražių sumanymų 
ir planų turėjo atsisakyti.

Iki širdies gelmių ištikimą 
lietuvį ir draugišką vyrą Gas
parą Veličką jį ištikusioje ne
laimėje atsimins jo bendradar
biai, draugai, pažįstami.

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

nuošė geležinkelių darbuose ka- 
ro metu Austrijoje, atmestas, 
nes esą pagal Genevos konven
ciją geležinkelis, kaip karinės 
svarbos darbas, neįeinąs į at-

l
— Niekas kitas negali laisvės 

mylėti, kaip tik gerieji žmonės; 
kitokie myli ne laisvę, o palai
dumą. —J. Milton. Į

ŠIŲ

Gasparas Velička

sveikatos 
prašymą, 

bus mokama mėnesinė renta iš 
vok. socialinio draudimo ir už 
praėjusį laiką nuo 1949 m. Gi
tuo tarpu komisaras svarsto lyginimų kategoriją. Davė tei- 
buv. kacetininkų negavusių iš sę 3 mėn. laike paduoti apelia- 
vokiečių atlyginimo, persekioji
mų dėl rasės, tikybos, polit. 
persekiojimų etc. Jis mokės vi
siem vienkartinį atlyginimą. Pa 
tariamoji taryba, kurią sudaro 
10 žmonių iš NCWC, liuter. bei 
kitų šalpos ir tautinių organi
zacijų atstovų, susirenka kar
tą į mėnesį įvairiems reikalams 
svarstyti. Be to esantieji sun
kioje materialinėje padėty buv. 
DP gali reikalauti iš komisaro 
atlyginimo. Kas nenori (pasi- __c______  ____ ________
turį) atlyginimo, tai gali gauti traukiniams mieste važiuoti ne 

, iš komisaro pažymėjimą, kad greičiau 45 mylias į vai., o- šie 
St. Dns. buvo nacių persekiojimo auka, traukiniai važiavę per 60 myl. 

Žuvusiųjų prievartos darbi- j 
ninku žmonos ar vaikai, ku
riems iki 1961 m. sausio 1 d.
nesuėjo 21 metų, gali irgi pra
šyti atlyginimo.

NUO NACIŲ NUKENTĖJU- karo belaisviai.
REIKALAI

Chicagoje

*

ei ją. A. Čepulis

TRAUKINIAI PER GREIT 
' VAŽIAVO

Gary* policija, gavus skundų 
iš gyventojų, kad South Shore 
elektriniai traukiniai per grei
tai važiavo miesto ribose, dvi 
savaites radaro pagalba sekė 
traukinių kursavimą ir šiomis 
dienomis trims traukinių inži
nieriams išrašė pakvietimus a t 
vykti į trafiko teismą. Leista

valandą.

I

I

I 
i

gevičius ir St. Daunys. Aukos 
siunčiamos šiuo adresu: Mrs. 
Stasė Pautienienė - Klimaitė, 
5154 S. California Avė., Chica
go 32, I1L

Darbo pradžia graži. Daina
vos ansamblis paskyrė 50 dol., 
Dainavos nariai sudėjo 111 
dol., meno darbuotojai 50 dol. 
Pirmoji medžiaginės pagalbos 
suma per kun. A. Kučingį jau 
pasiųsta 
niui.

sveikstančiam ligo-

Tautinio

J. F. EUDEIKIS
’OOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

TeL TA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 
feMonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

* a
/

<71
A. -f- A.

Barbara Damauskas
(Mergautines pavarde 

Budai te)
Gyveno 5730 

Avenue, Chicago,

Mirė kovo 23 
6:00 va. vakare, : 
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, 
dainių apskr.. 
rapijos, Kairionių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 49 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras Alex, dvi dukte
rys: Bernice Burton, žentas 
Joseph. Sophie Phillips. žen
tas Cyprian, devyni anūkai, 
brolio sūnus Michael Buda ir 
šeima, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John Eu- 
deikio koplyčioje. 4605 S. Her
mitage Avė. Laidotuves įvyks 
antradienį, kovo 27 d. Iš ko
plyčios S:30 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

N tfoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose llaidotu- 
vėse.

Nuliūdę lieka. Vyras, dukte
rys, žentas ir anūkai.

Laid. direkt. John F. Kudei- 
kis, Telef. YArds 7-1741.

So. Artesian
Illinois.

d.. 1962 
sulaukusi

. Kilo iš 
Grinkiškio

m., 
pu-

Ke- 
pa-

*

i

49 
dideliame 
Alex, dvi 

Burton,

devyni

daug kitų TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME UJLL

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KASDIEN IŠLEIDŽIA 
$17,000

Chicagoj yra 12-ka didesnių, 
vadinamų “šeiminių” viešbučių, 
kurių kiekvienas kasdien iš
leidžia po $17,CHM) štabo palai
kymui. Seimai, konferencijos ir

Taipgi buvę 
Keisčiausia, 

anot pranešėjo, kad Amerikos 
piliečiai, nukentėję 
jų užimtuose 
tuose, negali

GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

nuo nacių 
metu kraš- 
atlyginimo. kitokie susirinkimai sudaro 70 

procentų viešbučių biznio. Pra
važiuoją pakeleiviai ir pardavė
jai sudaro tik 30 procentų biz
nio. Pernai Chicagoje įvyko 
946 seimai, sutraukę 1,122,717 
dalyvių, kurie praleido $178,- 
453,280.

i EDVARDAS SAUNORISd. informaciniame 
nukentėjusių susi-Į

Dabar kai

karo 
gauti

kurių kongresma-

scenos meno puose
lėtojas

Neseniai 50 m. amžiaus slen 
kstį peržengęs Gasparas Velič
ka teatralas iš pat jaunystės. 
Jis vaidino, režisavo ir rašė sce . 
nos veikalus, kurie susilaukė! 
gražaus pasisekimo. Nepriklau- ( 
somoj Lietuvoj vaidino Klaipė
dos teatre, buvo Pedagoginio 
instituto režisorius. Lankėsi Pie 
tų Amerikoje ir lietuvių kolo- j 
nijose vaidino ir statė veika- į 
lūs. Buvo Valstybinės filhar- •I 
momjos tautinio ansamblio re-

Kovo 18 
nuo nacių 
rinkime lenkų šalpos d-jos pa-j 
talpose buv. lenkų kacetininkų!
pirmininkas paaiškino, kad iš nU iniciatyva kongreso komi- 
Aukštojo Pabėgėlių Komisaro \ sijoje svarstomi įnešti keli pro- 
Genevoj gautam biuleteny rašo jektai, kuriuose tarp kitko ma

noma atlyginti ir amerikiečius 
belaisvius ir kitus. Lenkų or
ganizacijos daro žygių,, kad ir Į 
ne Amerikos piliečiams pagal 
tą įstatymą būtų atlyginta iš 
vokiečių konfiskuoto JAV ka
ro metu turto. Man asmeniš
kai teko dalyvauti diskusijose 
ir pranešti apie Austrijos įsta
tymą nacių aukoms atlyginti, 
ko pasirodo lenkai nežinojo, 
nors šiaip jie gerai informuoti 
ir stengiasi, kad jų tautiečiai, 
daugiausia po žydų nuo nacių 
nukentėję, gautų atlyginimą.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
karo metu dirbę prievartos 
darbus Farben Industrie kon
cerno fabrikuose, gali gauti at
lyginimą. Kreiptis į Vak. Vo
kietijos konsulatą arba į vok. 
įstaigas.

Būdinga, kad mano paduo
tas pareiškimas dėl atlyginimo 
sveikatos nustojimą priversti-

ma, kad pasiuntę komisa
ro įstaigai pareiškimus gavo 
naujus papildomus formulia
rus, kuriuose reikalaujama su
teikti žinių bei įrodymų. Juos 
reikia užpildyti ne vėliau 3 
mėn. nuo jų gavimo datos. Iki 
sausio mėn. pabaigos buvo 22,- 
000 pareiškimų, daugiausia iš 
JAV. Gi iki“ kovo 31 tikimasi, 
kad tas skaičius išaugs iki 25,- 
000. Komisaro įstaigoje dirba 
6 tarnautojai, kurie apkrauti 
darbu ir nespėja greit atsakyti 

: į raštus. Kai kas jau gavo pra
nešimą apie pripažinimą jo pa- 

! reiškimo piniginiu avansu, kitii
gavo bylos nr., o kitiems gal 

įteks laukti dar 6 mėn. Prie 
komisaro įstaigos bus ir apelia 
cijos skyrius, atmestiems pa- 

■ reiškimams persvarstyti.
Vokiečių įstaiga (Bundesver- 

valtungsamt Koelne) daugiau
sia svarsto tautiniai persekio-

j

l
I

i

I1

Pirkite JAV Apsaugos

Bonus!
<

X

Laidotuvių Direktoriai

A. -j- A.
STANISLOVAS PIETROSZEWICZ

(PETKOSE )
Gyveno 2503 West 71st Street. Chicago 29. Illinois.
MirS kovo 25 dieną, 1962 m. 9:15 vai. ryto, sulaukęs pu

sės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Nemakščių parapijos. Amerikoje 

išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Joanna (mergautinės 

pavardė Jankauskas), du sūnūs: John. marti Gertrude. Bruno; 
du anūkai: John ir Tommy; brolio vaikai: Michael. Conrad. Jo
seph ir Ray Petras, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral koplyčioj, 2533 
West 7lst Street. Laidotuvės įvyks trečiadieni, kovo 28 dieną. Iš 
koplyčios 10:30 vai. ryto bus atlydėtas j St. Adrian parapijos baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldi) bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus; gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotvėse.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direktoriai. Petkus ir Sūnus, Tel. GRovehilI 6-2345.

•845 SO. WESTERN AVĖ.

i

i
I

* TRYS MODERNMKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublie 7*8600 REpublie 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Laimingi atairiečiai iškabino pla
katus, kuriuose džiaugiamasi iš
laisvinimo armija ir taika, tačiau 
slaptoji armija (OAS) kariauja 
toliau ir tikroji taika dar neatėjo.

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pre». • Tel. VI rOinia 7-7747

Savingt Intured to $10,000 by F. S.L. I. G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

PASINAUDOKITE 

“DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMU

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

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

r

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaiky mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir' kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS
DIVIDENDAS 

mokamu visom* 
sutaupoma

MUTUAL X/™/SAVINGS

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje epaus- 
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programa vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL. — TEL. Lū 5-9500

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

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

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

1446

2424
2314

VASAITIS — BUTKUS
S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tek OLympic 2-1003

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

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Drauja•S

Split by PDF Splitter



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. kovo mėn. 26 d.

X Walter S. Baltis, Metro
politan Sanitary District pati
kėtinis, su žmona Marie išvyko 
ilgesniam laikui į Floridą. J j 
pavaduoja jo sekretorė Donna 
Kamm.

X Titnago ugnis, premijuo
tas J. Kralikausko romanas 
Draugo šeštadienio laidoj baig
tas spausdinti. Šiandien prade
dame spausdinti kun. V. Mar- 
tinkaus apybraižą “Gelbėtojas 
ar žudikas”.

X Prel. Igno Albavičiaus ir 
Šv. Antano bažnyčios, Ciceroj, 
nuotrauka ir aprašymas tilps 
Chicago American dienraštyje 
antradienį, kovo 27 d. Aprašy
me bus parapijos istorija ir baž 
nyčios stiliaus įvertinimas. Prel. 
Albavičius aprodė Chicago A- 
merican redaktoriui St. Piežai 
Šv. Antano gražią ir neseniai 
išdekoruotą bažnyčią.

X Donna ir Antanas Kamm 
{•buvo išvykę į Michigan univer
sitetą East Lansing, Mich., iškil 
mėms. Jų vienturtis sūnus Da- 
vid įgijo masterio laipsnį. Prieš 
3 metus baigė Illinois universi
tetą gaudamas elektros inžinie 
rijos bakalaurą. David kurį lai
ką dirbęs erdvių programoje, 
savo firmos siunčiamas, dabar 
baigė aukštesnį mokslą.

X Barbara Struck, kuri lan
ko Švenč. Panelės Gimimo pa
rapijos mokyklą, kovo 22 d., sa
vo tėvelių namuose šventė gi
mimo dieną. B. Struck yra dūk 
relė ALRK Moterų są-gos kp. 
raštininkės Emilijos Struck

i į

dyje kovo 21 d. V. Liulevičius 
pranešė, kad šiaurės Amerikos 
Lietuvių antrasis kongresas 
vyks lapkričio 22-24 d. ir, kad 
Istorijos sekcijai paskaitos ski
riamos lapkričio 23 ir 24 d.

X ALRK Moterų sąjungos 
46 kp. narės su šeimomis ren
giasi vykti į Pasaulinę gėlių ir 
daržų parodą McCormick sa
lėje prie ežero, kad galėtų sa
vo darželius taip pat gražius 
padaryti.

Bronislava Legner ir kitos 
džiaugiasi, kad galės su dukro
mis pasidalinti įspūdžiais ir ap 
tarti kokias gėles bus galima 
sodinti savo daržely Marąuette 
Parko rajone.

X Šv. Kryžiaus naujoje ligo
ninėje veiks vėsinimas, kurio 
vamzdžiais per dieną cirkuliuos 
3,096,000 galionai vandens. Į 
naująjį pastatą šią žiemą, iki 
vasario 9 d., buvo vamzdžiais Į jjės nepriklausomybės, 
paleista jau 10,000,000 svarų vjų kalba pamokslas buvo p.a- 
garo šildymui ir džiovinimui.

X Josephine Ambutas 
šventė savo vardo dieną ir ta 
proga buvo pasveikinta savo 
šeimos ir artimųjų. Josephine lietuvių koloniją ir arkiv. Rup- 
Ambutss yra marti žinomų vei 
kėjų Melkų. Palinkėta Josephi- 
nai ilgiausių ir sveikiausių me-

Ambutai augina du sūne-

J. A. VALSTYBĖSE
— Clevelande Čiurlionio an

samblio namuose, 10809 Mag- 
nolia Dr., kovo 31 d. 8 v. v. 
rengiamas literatūros vakaras. 
Dalyvauja poetai Henrikas Na- 
gys, Algimantas Mackus ir dr. 
R. Šilbajoris. Vakaras ruošia
mas Studentų Santaros Cleve
lando skyriaus.

PRANCŪZIJOJ
— šv. Kazimiero, Lietuvos 

patrono, dieną Paryžiaus lietu
viai pažymėjo iškilmingomis mi 
šiomis, kurias laikė Jėzuitų 
koplyčioje vysk. J. Rupp, Pa
ryžiaus arkivyskupijos pagelbi 
ninkas. Celebrantas pasakė la
bai gražų pamokslą, iškelda
mas lietuvių tautos prisirišimą 
prie Bažnyčios ir savo ’

tų. 
bu.

Prie Spyglio ežero Dainavos stovykloje, Manchester, Mich., šne
kučiuojasi kun. P. Patlaba ir red. L. Šimutis. Šiuo metu stovyk
los reikalams vedamas vajus.

Chicagoje ir apylinkėse

LB Informacijos Tarnybą įsteigus
Mes, svetimuose kraštuose 

nešdami išeivio sunkią lazdą, 
jau seniai turėjome būti įsitiki
nę lietuviškosios spaudos reikš
mingumu. Čia mūsoji raštija 
bene bus pagrindinė jėga, atei
dama konkrečiais siūlymais į 
mūsų tarpą, kaip už vadelių lai 
kydama mus prie s:fvosios kal
bos ir savos kultūros. Pagalvo
kime, kaip atrodytų, jeigu vie
ną dieną sustotų ėję lietuviški 
laikraščiai ?..

JONAS VAIČIŪNAS

0

MARIJONŲ BENDRADAR- 8 v. v. simfoninis koncertas 
BIŲ VEIKLA ar literatūros vakaras.

Tėvų Marijonų Bendradarbių šeštadienis, lapkričio 24 d.: 
apskrities susirinkimas įvyko 
kovo 21 d. 8 v. v. vienuolyne. 
Dvasios vad. kun. K. Vengras 
atkalbėjo maldą. Pirmininkavo 
E. Samienė, rašt. sekr. O Ivin- 
skaitė. Buvo svarstyta balan
džio 8 d. įvykstančio seimo rei
kalai. Kviečiamos d-jos pasiųs
ti į seimą mandatus. Mandatų 
komisijon išrinkta kun. V. An-' 
driuška, M. Stankus, P. Zaka- 
raitė, A. Barvitz; nominacijos 
komisijon kun. V. Bagdanavi- kymo valandas , dar neapsisprę 
čius, kun. K. Vengras, M. Gei- 
nis.

Į
Iš skyrių pranešimus pada

rė: Marąuette Park — P. Du- 
binskas, Bridgeport — S. Kau- 
lakis, Cicero — H. Dvilaitis, 
Brighton Parko — N. Skrebu
tis.

Birželio 24 d. yra apskrities 
metinis piknikas, Marijonų se
minarijos sode. Išrinkta komi- 

; sija: pirm. S. Kaulakis, O. Ivin 
valsty-i skaitė A. Kilas. Bus išdalin-

sakytas Paryžiaus lietuvių kle- 
aį._ bono kun. J. Petrošiaus.

Po pamaldų kun. J. Petro
šius Jėzuitų namuose pavaišino

Ona ir Jonas Gradinskai,
Brighton Parke turtingą

I

X
turį
radijų bei televizijų krautuvę, 
neseniai paskyrė 50 dol.
dos” operos pastatymo 
doms sumažinti.

“Ai- 
išlai-

visą 
iškil-

X Chicagos City Hali, 
popietę kovo 16 d. vyko 
mės, minint šv. Patriko dieną, 
Airių tautos globėjo šventę. 
Tai progai buvo atvykęs iš Ai
rijos meras Briscoe. Iškilmių 
proga besišnekučiuodamas su 
lietuviais - politikais, pareiškė, 
kad jis esąs žydų kilmės, bet 
gimęs Lietuvoje, o dabar airių 
sostinės Dublino meras.

pą, kuris turėjo progą susipa
žinti su Paryžiaus lietuviais. 
Vėliau klebono Petrošiaus bei 
pasiuntinybės sekretoriaus ir 
Liutkienės pakvietimu, pasta
rųjų bute įvyko pusryčiai vys
kupo Ruppo garbei, kuriuose 
dalyvavo taip pat min. S. Lo
zoraitis ir pasiuntinybės pata
rėjas prof. J. Baltrušaitis su 
žmonomis, tėvas jėzuitas R. 
Braun ir vyskupo sekretorius.

I URUGVAJUJ

X Ona Rudis, 3419 S. Litua- 
nica Avė., priėmė Moterų są
jungos 49 kp. susirinkimą, o 
po susirinkimo pavaišino keps
niais. Į valdybą buvo išrinkta: 
Julija Pūkelis — pirm., A. Ja
nušauskienė — vicepirm., Ona 
Rudis ir R. Žilvitienė — sekr., 
E. Geštautienė, M. Kizas ir U. 
Slotkienė — iždo globėjos. E. 
Geštautienė, 8353 S. Aberdeen 
St., kviečia į savo rezidenciją 
sekantį susirinkimą, kuris į- 
vyks gegužės 20 d.

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

(Sk.)
Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
S. Maplewood, labai tvar-

X
4259
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046.

(Sk.)

Tarnybos susirinkimus, pagei
daujant centro valdybai arba 
savo nuožiūra.

Be to, Inf. tarnybos pirmi
ninkas ir sekretorius, steigia
mojo susirinkimo dalyvių pa
vesti, paruoš trumpus JAV LB 
Informacijos tarnybos nuosta
tus ir patieks centro valdybai 
tvirtinti, prieš tai apsvarstę su 
Tarnybos nariais.

Informacinės tarnybos pra
džią sudaro: J. Vaičiūnas 
(pirm.), V. Zalatorius (sekr.), 
A. T. Antanaitis, Al. Baronas, 
kun. dr. A. Baltinis, J. Bubelis, 
VI. Butėnas, 
Juškevičienė, 
Kasniūnas, J. 
Valentinas.

tikslų Švietimo tarybos, Kultū
ros fondo ar kitų JAV LB pa
dalinių apsprendimą. Tiesa, di
džioji tautiečių dalis žino apie 

į tokių egzistencijų buvimą, bet 
apie jų darbus, reikšmę nuvokia 
mažokai. Nepakankamai yra in 
formuoti lietuviai patriotai, se
ką lietuvišką spaudą ir apie 
LB lokalinių vienetų veiklą.

Šiai spragai lopyti, JAV Lie
tuvių Bendruomenės centro vai 

t dyba suorganizavo Informaci
ją nę tarnybą. Tai nėra pirmas 
atvejis. Prieš antrosios JAV 
LB Tarybos rinkimus panaši 
komisija buvo sudaryta Chica
goje prie Tarybos. Vėliau buvo 
Įsteigta Informacijos žinyba.

Tarnybos pareigos
Lietuvių Bendruomenės idė

jos skleidimas ir konkretūs siū 
lymai lietuviškojo gyvenimo ki
limui vystyti — štai, kas turė
tų būti dedama naujojo padali
nio pagrindan. Kaip galimi vie
šai pasirodą pasisakymai, ne
teisingai liečią LB darbus ar pa 
čią LB struktūrą, Informacinės 
tarnybos narių turėtų būti taip 
pat viešai paneigiami. Teisin
gas, tikslus, esminis ir platus 
LB darbų ir planų parodymas, 
LB centro valdybos Tarnybai 
nušviestas, būtų informacijos 
kasdieninė duona. Kaip plačiai 
Tarnyba sugebės savo informa
ciją skleisti, priklausys nuo no- 

i ro ir pačių bendradarbių skai
čiaus. Būtų visai nesunku rasti 
kelius į viso laisvojo pasaulio 
lietuviškąją spaudą, mielai lau
kiančią daugiau aprašymų iš 
didžiausio lietuvių susibūrimo 
— Jungtinių Amerikos Valsty
bių. Tuo ne tik kiltų LB auto
ritetas visuose kraštuose, kur! 
tik lietuviška pėda mina sveti- William Clark teismo keliu rei- 

! mą žemę, bet ir patys laikraš- kalauja, kad Rothschild. Liąuor 
čiai būtų daugiau skaitomi. 'krautuvės (jų septyni skyriai), 

Ateityje Informacijos tamy- 3015 W. Madison, per 10 die
ta būtų galima plėsti į kitas užmokėtų S3o5,86« nesumo- 
JAV lietuvių apgyventas kolę- ketais už svaiginančių gėrimų 
nijas, kur veikia LB padaliniai, pardavimo mokesčiais, arba pri- 
Kol kas būtina iš esančio bran- statytų bankrutavimo prašymą, 
duolio vystyti stiprų junginį Tokiu atveju valstybė pradėtų 
Chicagoje. Tarnybos narių skai tikrinti įmonės vedamas kny- 
čius CV nėra nustatytas. CV tik 

. davė pradžią, sukviesdama eilę 
čikagiškių spaudos žmonių, iš | 
kurių trylika sutiko bendradar
biauti. Slaptu balsavimu išrink
tas Tarnybos pirmininkas ir se
kretorius palaikys nuolatinį ry
šį su centro valdyba, ir kitomis 
bendruomenimis institucijomis, 
kvies informacijos tarnybai 
naujų bendradarbių ir šauks

Fondui dr. Algirdas Į hard Karls universitete Tuebin- Į 
Kudirkai paaukojo gene 1948 m. Tenai padarė dok
Jie gyvena Mason į toratą iš antropologijos pas į 

prof. dr. Just. Vėliau dirbo I- 
RO ligoninės ir stovyklos gy
dytoju iki emigravimo Ameri-

uz- 
dis-

10—1 v. sekcijų posėdžių tą
sa Jaunimo Centre.

1—3 v. pietų petrauka.
3 v. Kultūros kongreso 

daromasis posėdis ir 
kusi jos.

8 v. v. literatūros vakaras ir 
vaišės Jaunimo Centre.

Dėl siūlymo parodų atidary
mą atlikti trečiadienio vakare 
ir nustatyti pastovias jų lan-

sta.
JAV LB centro valdybai pra 

šant, komitetas netrukus pa
teiks Kultūros kongreso išlaidų 

| ir pajamų sąmatą.
P. Gaučys, pirm., 

L. Balzaras, sekr.

Įvykių pristatymas
Surengė koks mažas klubelis 

ar draugija vakarą ar geguži
nę. žiūrėk, plačiai ir gražiai jų 
darbas spaudoje aprašytas. Ir 
turi būti aprašytas, nes, ar ne 
pačių mažųjų organizacijų ju
dėjimas rodo gyvybę, kelia ti
kėjimą į lietuviškosios bendruo 
menės amžinumą, drąsina ir 
.skatina nenuleisti rankų?

Kiek blogiau su pagrindinių 
mūsų institucijų veikla. Milži
niška ir nenutrūkstama. Kur 
darbų ir planų grandinė vis il
gėja ir platėja, o vietoj skam
bėjus prieš mūsų akis, lyg už 
kalnų slepiama. Tai dėl to, jog 
tos grandinės atskiri junginiai 
tyli. Ne dėl to, kad jie būtų su
rūdiję, bet nėra kam jų judin
ti: nėra žmonių, pristatančių 
mūsų laikraščių redakcijoms 

į atskirų grandžių blizgėjimo.
Lietuvių Bendruomenės išeitis

Lietuvių Bendruomenė — vi
so lietuviškojo gyvenimo jung
tis. Tik vieni darbai jai pri
klauso tiesioginiai, kiti ne. Kas 
svarbiausia, tie darbai visuome
nei kuone nežinomi. Dažnas 
klaidžioja, nerasdamas kelio į

/
I
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St. Daunys, Z. 
A. Kaulėnas, V. 
Vaidelys ir Alb.

CHICAGOJE

DOVANOJO $500,000
Frank Freimann, Magnavox 

kompanijos prezidentas, šiomis 
dienomis įteikė asmeninę $500,- 
000 auką Notre Dame univer
sitetui, South Bend, Ind. 
versitetas dabar galės 
$250,000 paskyrimą iš 
fundacijos.

Uni- 
gauti 

Fordo

FON-VYSKUPŲ PAŠALPOS 
DUI RINKLIAVA

Sekmadienį, visose bažnyčio
se skaitytas Chicagos kardino
lo Albert Meyer laiškas, kuria
me skiria kitą sekmadienį me
tinei Vyskupų Pašalpos Fondo 
rinkliavai. Nuo 1943 metų, ka
da vyskupų fondas pradėjo 
veikti, jau surinkta iš tikinčių
jų per vieną bilijoną dolerių ne 

i laimingiems. Šiais metais visos 
Amerikos per 16,000 parapijų 
tikimasi surinkti 5 mil. dol.

«

Lietu I skyriaus laimėjimų knygu-
' tės su dovanomis.

Sekantis susirinkimas bus 
balandžio 25 d. vienuolyne, šei
mininkaus Cicero skyrius.

j Apskritis neužmiršo savo 
dvasios vado kun. Kazimiero 
Vengro ir jam įteikė vardinių 
proga dovaną, linkėdama Die
vo palaimos.

Kun. V. Bagdanavičius pra- 
’nešė, kad abu šoniniai altoriai 
tėvų marijonų koplyčioje bus 
pašventinti. Ta proga bus šven
ta valanda. O. Ivinskaitė

DR. A. KUDIRKA PAAUKOJO 
TŪKSTANTINĘ

TURĖS MOKĖTI ARBA
BANKRUTUOTI

Illinois valstybės prokuroras

KULTŪROS KONGRESUI SU
ŠAUKTI PASIRUOŠIMO 

EIGA

Dr. A. Kudirka, žmona Irena ir vaikučiai

.-.xsr afc. ■

i •' S-
gį *** - ME

gas.
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— Juozas Miklovis Daukšys, 
calle Mansavillagra 4182, Mon- 
tevideo, Uruguay, rašo, kad vie 
tos lietuviai gražiai veikia Mon 
tevideo mieste, veikia net trys 
lietuviški radijo pusvalandžiai. 
Daukšys prašo atsilankyti ir 
savo buvusius pažįstamus, gy
venančius JAV ir kitur, tai Sta 
sys Čiužas su šeima, sesuo Ur- 
šula Marija Ežerskytė, Juozas 
Kapočius, Petras Kausteklis, 
Mikas Tomašickas.

Kovo 4 d. posėdy į komitetą 
koopuotas kun. dr. J. Prunskis 
perėmė Spaudos sekcijos vado
vo pareigas. Naujoji LB Chi
cagos apygardos valdyba at
siuntė savo atstovą inž. _____
skų. Į Muzikos sekc. įsijungė. 
J. Kreivėnas

Lietuvių 
ir Irena 
1,000 dol.

SURADO PAVOGTŲ KAI
LINIŲ

i Federalinė FBI policija su
rado $125,000 vertės vogtų kai
linių Samuel Rugendorf namų 
skiepe, 3117 Jarvis av„ Chica
goje. Kailiniai buvo pavogti pe 
reitą mėnesį Mountain Brook, 
Alabama.

I
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; D Biel City’ netoli Springfield, III.
augina 4 sūnus: Andrių — 10 
m., Tomą — 8 m., Antaną —ir A. Dzirvonas.

J. Kačinskas sutiko diriguoti i7 m” Jons* “ 6 m‘ ir vienin' kon- to dr- ^ginias studi-
simfoniniam
tančiam Kult, kongreso metu.

Numatyta sekanti Kultūros 
kongreso darbotvarkė.
Ketvirtadienis — lapkr. 22 d.: |

VOKIETIJOJ
— Julius Beniulis, 54 m., ne

tikėtai mirė vasario 27 d. Ve
lionis buvo kilęs iš Žemaitijos. 
Lietuvoje iki bolševikų pirmo
sios okupacijos, tarnavo vals
tybinėse įstaigose. Po karo ku
rį laiką gyveno Garmischo lie
tuvių stovykloje, bet ilgiausiai 
teko jam išgyventi Bamberge, 
kur ir mirė. Čia gyvendamas 
daugiau kaip per dešimtį metų J 
buvo lietuvių kolonijos, kurią1 
1952 m. sudarė 140 asmenų, o 
šiuo metu 114 asmenų, vado
vas. Jis ėjo Bendruomenės pir
mininko ir Balfo įgaliotinio pa
reigas. Velionio netekę, liūdi 
ne tik jo žmona, bet visi Bam
bergo lietuviai.

koncertui, įvyks- telę dukrą — Dainutę 1JĄ m. 
Vyresnieji vaikai važiuoja į 
liet, vasaros stovyklas 
semti daugiau lietuviškos 
sios.

Irena (Giedrytė), gim.

javo 2 metus filosofijos moks
lus Vilniuje ir Vokietijoj. Čia 

pasi- Amerikoje dirbo St. John’s li- 
dva- goninėje, New York, 1953 m.

i išlaikė III. valst. egzaminus ir 
Ky- po to dirbo psichiatrinėse ligo-

12 vai—I-ma pagrindinė pa-, bartuose, gimnaziją baigė Vo- ninėse. Nuo 1953 iki 1955 m.
skaita.

2—3 vai. pietų pertrauka.
3 vai. Il-ra pagrindinė pa

skaita.

kictijoj. 1949 m. visuotinio A- tarnavo kariuomenėje kapito- 
merikos Liet, kongreso metu 
susipažino su dr. Algirdu ir vė
liau sukūrė lietuvišką šeimą.

6 v. v, parodų atidarymas ar, gc narnų ruošos ir vaikų auk-
simfoninis koncertas.

Penktadienis — lapkričio 23 d.:

sekcijų posėdžiai
Centre. (Posė-

i

9;30 v. r.
Jaunimo 
džiauja Lituanistinio švie
timo, Istorijos, Muzikos, 
Meno, Mokslo ir Spaudos 
sekcijos.).

1—3 v. pietų pertrauka.
3—7 v. sekcijų posėdžių tą

sa. (Posėdžiauja Jaunimo, 
Lietuvybei parapijose iš
laikyti, Literatūros, Archi
tektūros ir Fizinio lavinimo 
sekcijos).

Įėjimo Irena dar atranda laiko 
dažnai skaityti paskaitas apie 
Lietuvą įvairioms savo apylin
kės amerikiečių organizaci
joms. Tam tikslui ji panaudo
ja savo gražius tautinius dra
bužius, įvairią reprezentacinę 
liet, literatūrą, daug gintaro ir 
medžio išdirbinių apie Lietuvą.

Dr. Algirdas, gim. 1923 m. 
1 Dzūkijos sostinėje — Alytuje, 
1 baigė Aušros berniukų gimna
ziją Kaune 1941 m. Tais pa
čiais metais įstojo į Vytauto 
Didž. universitet. medicinos fa 
kultetą. Mediciną baigė Eber- i

nu, kaip gydytojas II-sios ar- 
j mijos ligoninėje, Maryland. 
:Nuo 1955 m. turi savo prakti
ką Mason City, III. Nepaisant, 
kad gyvena toli nuo Chicagos, 
bet dažnai dalyvauja liet, kul
tūriniuose subuvimuose. Ši dak 
tarų šeima rėmė LF idėją nuo 
pat pradžios ir pažadėjo orga
nizatoriams visokeriopos para
mos. Šį savo pažadą išpildė ir 
atsiuntė LF aukščiau pažadė
tą 1,000 dol. Taip pat jiedu pa 
drąsino LF darbuotojus, kad 
mes esame pajėgus suaukoti sti 
prų L. Fondą. Reikia tik atsi
dėjusių 
rių. Jie 
rai iki 

|tal

tai misijai organizato- 
džiaugiasi, kad jų tik- 
dabar pakankamai bū-

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, branRcnybSs, etc.
3237 W. 63r<l St.. Chicago 29, III.

Tel. 434-46SO
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

ELECTROLUX
DULKIŲ SIURBLIAI

GRINDŲ POLIŠAVIMO MAŠINOS 
Parduodamos ir aptarnaujamos 

Nemokamas aptarnavimas taisant 
namuose

• Dalys • Pataisymai
• Reikmenų atsargos
BRUNO VILEIKIS 

Įgaliotas fabriko atstovas 
GA 4-5672, po 4 v. v.

NAMŲ SAVININKŲ DĖMESIUI 
KOSTO BUTKAUS namu pagerinimo b-vč parduoda betarpiai namų 
savininkams fabrikų kainomis sekančius aluminijaus išdirbinius: 
namų prieangius; lauko sienų apkalimus (sidings); laiptų turėklius; 
dekoratyvinius stulpus; tvoreles; stogelius; rynas (gutters); duris; 
langus ir kt. Nemokamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų 
namuose. Teirautis:

PRospect 8-2781 arba GRovehill 6-1760

7
NAUJAUSIAS BUICK —V-6!| 
šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild. 
Kaina tik ... . S2,227.85

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba o
MILDA BUICK, INC.

907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022
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