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Naujausios
žinios

JAV Masis laivynas plaukia
WASHINGTONAS — Prezi

dentas Kennedy užvakar įsakė 
pėstininkams, jūrininkams ir 
lakūnams būti pasiruošusiems, 
nes Jungtinių Amerikos Vals
tybių karinėms jėgoms gali tek
ti įsikišti į Laoso apylinkę. 7-ta- 
sis laivynas jau plaukia į piet
ryčių Aziją.

šeštadienį Baltuosiuose Rū
muose buvo du strateginiai po
sėdžiai, kuriuose nutarta pa
siųsti daugiau karinių jėgų į 
vakarų Pacifiko apylinkę. Lao
so padėtis blogėjanti. Dabar la- 
osiečiai komunistai taiko paim
ti administracinę sostinę Vien- 
tiane ir karališkąją Luang Pra- 
bang.

Paskui raudonieji smogs pro- 
vakarietiškam Thailandui, kuris 
turi 21,474,000 gyventojų (pa
gal Jungtinių Tautų apskaičia
vimą 1958 m.).

—JAV 7-tasis laivynas, įskai 
tant 2,000 kautynių jūrų karei
vių (marinų), išplaukė iš Subic 
įlankos Filipinuose į Siamą.

—Laoso armijos vadas ir 2,- 
000 jo karių atbėgo į Thailan
dą.

—Laoso raudonieji užėmę 
Tanoun miestą, 24 mylios va
karuose nuo karališkosios sos
tinės Luang Prabang. Vyriausy
bės kariuomenė bėga į Thai
landą ir ten ieško prieglobsčio.

1 ’■ . . • • - -• .

Protestas prieš 
Gag arinę

VIENA, Austrija — Austrų 
Studentų draugija Sovietų erd
vės pilotą Juri Gagariną pava
dino keliaujančių komunizmo 
propagandos pirkliu ir protes
tavo dėl leidimo jam kalbėti 
Vienos universitete praėjusį pen 
ktadienį.

—5,000 europiečių jau išvy
ko iš Alžirijos į Prancūziją.

—Raudonoje Kinijoje siaučia 
badas. Žmonės bėga į Hong Kon 
gą.

Pietų Vietnamo karas truks 
kelerius metus

Tai pareiškė J.RV gynybos sekretorius 
Robert S. McNamara, grįžęs iš Azijos

WASHINGTONAS JAV
gynybos sekretorius Robert S. 
McNamara užvakar pareiškė, 
kad jo dviejų dienų insepkcinė 
kelionė pateikusi duomenų; Pie
tų Vieaname karas truksiąs ne 
mėnesius, bet kelerius metus.

Bet jis yra optimistiškas A- 
merikos pagalbos pasekmėmis 
Pietų Vietnamui. „Didelė pažan
ga padaryta per paskutines aš- 
tuonias ar dešimt savaičių,” — 
pasakė jis, atvykęsę į Andrews 
aviacijos bazę.

McNamara pareiškė, jog jis 
pasitiki pergale, „bet reikia lai
ko.”

KALENDORIUS

Gegužės 14 d.; šv. Bonifacas, 
Gintaras, Milda.

Gegužės 15 d.: šv. Jonas Sa- 
lietis, šv. Sofija, Jaunutė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsn.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:01.

—Britanija pilnai pritaria 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
planams parodyti savo karinę 
jėgą aplink Indoneziją. Bet pa
reigūnai Londone įsitikinę, kad 
Amerika neįsikiš į Laosą, nepai 
sant naujų komunistų grasini
mų.

Prancūzų geležinkelie
čių streikas

PARYŽIUS — Prancūzijos 
geležinkelių darbininkai gegužės 
11 dieną paskelbė 24 valandų 
visuotinį streiką, kuris bus pra
dėtas gegužės 15 dieną, reika
laudami trumpesnę darbo savai
tę ir kitų naudų.

Japonijos parlamento 
rinkimai

TOKIO -y Vyriausybė užva
kar pranešė, kad naujų parla- 
emnto narių rinkimai bus liepos 
1 dieną. Perrinkimai palies pu
sę iš 250 atstovų. Jie renkami 
šešerių metų terminui-

Yuma apskrities, Ariz., šerifas laiko 
kaip simbolį aguonos galvą, apklausi
nėjimo metu Washingtone dėl papli
tusio narkotikų vartojimo. (UPI)

Jungtinės Amerikos Valsty
bės neturinčios jokio plano pa
siųsti kautynių dalinius į piet
ryčių valstybę. „Vyriausybė pra 
šo tik logistinės pagalbos,” — 
pareiškė jis.

Paklaustas, kokios pasekmės 
gali būti pietryčių Azijoje dėl 
naujų komunistų užpuolimų La
ose, McNamara pabrėžė, jog pa
liaubų sulaužymas esąs rimtas 
dalykas.

Kennedžio vizitas
RIO DE JANEIRO Brazilija 

— Prezidentas Kennedy, gal 
bū!, vizituos Braziliją prade
dant liepos 30 dieną. Tai pareiš
kė užsienio reikalų ministeris 
Francisco San Thiago Dantas.

Naujas Indijos
prezidentas

NEW DELHI, Indija — Sar- 
vejalti Radhakrishnan, 73 me
tų, intelektualas ir diplomatas, 
išrinktas penktadienį Indijos 
prezidentu penkerių metų ter
minui.

Jo Alf. M. Landon, 74 metų, respublikonų kandidatas j JAV prezidentus 1936 metais, kalbasi Baltuosiuose Rūmuose 
su prezidentu Kennedžiu. Landon pareiškė, jog jie kalbėjosi ekonominiais, užsieninės prekybos klausimais; taipgi

palietė Kansas kviečių, savo šeimų ir žvejojimo reikalus. (UPI)

PREZ. KENNEDY I5KILMIN GAI SUTIKTAS MILWAUKEE
Kalbėjo 100 dolerių už lėkštę pietuose sustiprinti demokratų partiją

World Series 1957 metais. 
Milwaukee policijos viršinin-

MILWAUKEE, Wisc. — Pre
zidentas Kennedy užvakar Mil- 
waukee buvo iškilmingai pas
veikintas ir priimtas. Didžiau
sia minia susirinko sutikti JAV 
prezidento; dar tokių minių nė
ra buvę Milwaukee gatvėse nuo 

Braves laimėjimo

kas Howard Johnson teigia, jog 
10 mylių pakelyje, kur važiavo 
prezidentas Kennedy, buvo 400,- 
000 asmenų. Didžiausias skai
čius žmonių pagerbė politinę fi
gūrą.

Kennedy užvakar atvyko į 
Mihvaukee dalyvauti Jefferson- 
Jackson pietuose, kad sustip
rintų demokratų partiją; pietų 
lėkštė kainavusi $100. 2,245 pie 
tautojų sukėlė jam avacijas.

Moterį/ pasaulis
WASHINGTONAS — Komer 

cijos departamentas pareiškė, 
kad septyni iš 10 mokytojų 
pradžios ir vidurinėse mokyklo
se yra moterys, kurios moko 40 
milijonų ir 800 tūkstančių vai
kų.

Mongolijoj daug 
sniego

TOKIO, Japonija — Kai ku
rias provincijas Mongolijoje 
šiom dienom kankino smarkus 
vėjas ir sniego audros, kurios 
sustabdė susisiekimą ir užpus
tė daug gyvulių. Tai pranešė 
Naujosios (raudonosios) Kini
jos žinių agentūra iš Ulan Ba- 
tor, Mongolijos sostinės.

Lietuvis dar tik sėja, o Kremliaus direktorius jau laukia der
liaus, kad galėtų pasivyti Ameriką....

Savo kalboje pietautojams ir 
per 5,000 asmenų, kurie neval
gė, bet sumokėjo už vietą $5.00. 
Kennedy ragino paremti jo įs
tatymų projektus.

Prezidentas Kennedy specia
liai ragino paremti naujojo 
fronto programas dėl medicina 
aprūpinimo senesnio amžiaus 
asmenų socialinio apdraudimo! 
rėmuose, aprūpinimo darbais' 
nedirbančių jaunuolių ir suau-,

JAV ambasadorius pas kancleri 
Adenauerį

Išsiaiškinti ir pašalinti kai kuriuos skirtumus 
dėl Berlyno plano

VVASHINGTONAS — Šian
dien Jungtinės Amerikos Vals
tybės bandys sušvelninti skirtu
mus dėl Berlyno politikos su 
Vakarų Vokietijos kancleriu 
Adenaueriu.

Pasak Baltųjų Rūmų prane
šimo penktadienį, VValter Dow- 
ling, JAV ambasadorius Bonno
je, su Adenaueriu tarsis šian
dieną.

Dowling supažindins su pre
zidento Kennedžio dabartinėmis 
pažiūromis Berlyno klausimais 
86 metų amžiaus kanclerį, bet 
jis neįteiks asmeninio Kenned
žio rašto.

Tai bus pirmasis oficialus 
kontaktas po smarkesnių politi
nių vėjų, kurie kilo praėjusios 
savaitės pradžioje, Adenaueriui

gūsių ir suteikimo federalinės 
pagalbos aukštesniam švieti
mui.

Kennedy pareiškė, jog jis se
ka tradicijas 20 amžiaus demo
kratų prezidentų Woodrowo Wil 
šono, Franklino Roosevelto ir 
Harry Trumano.

Jis pareiškė, kad niekada a- 
merikiečiams nežadėjęs minkš
tos ir lengvos egzistencijos...

pakritikavus Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Sovietų Sąjun 
gos pasikalbėjimus Berlyno klau 
simu.

Kennedy spaudos konferenci
joje pareiškė, jog geriau „pra
sižioti — o ne karas.” Jis suti
ko, kad kalbos gali būti tuščios, 
bet šis kraštas turi pareigą 
bandyti.

Valstybės deptartamentas iš
kėlė mintį: jei Adenaueris turi 
geresnį planą išspręsti, jis tu
rėtų jį pateikti.

Laimingas žmogus yra mįslė, 
išrišimą kurios galima parašyti tik 
ant kapo lentos. — Buast

PERDIDELĖ BIČIULYSTĖ SVEČIUOSE 

IŠŠAUKĖ GRIEŽTĄ PROTESTĄ NAMUOSE

BRIUSELIS. — Belgijos ka
ralienė našlė Elzbieta, kuri jau 
ištisus dešimtmečius buvusi ge
ruose santykiuose su komunis
tais, vėl iššaukė naują salvę 
kritikos dėl jos paskutiniojo vi
zito Maskvai Gegužės pirmo
sios proga. Įvairių nusistatymų 
spauda kaltina 86 metų kara
lienę, populiariai čia vadinama 
“Raudonąja karaliene”, kad ji 
savo elgesiu daranti kraštui ne
garbę ir gėdą, ir reikalauja, kad 
jos tokiems vizitams būtų pa
darytas galas.

“Žeminantis pasirodymas, ku
rį karalienė padarė Maskvoje”,

Trumpai iš 
visur

— Prancūzija sumažino kari
nę tarnybą. Prancūzų gynybos 
ministerija užvakar sumažino 
karinę tarnybą Prancūzijoje 
nuo 27 iki 18 mėnesių.

—Varšuvos, Lenkijoje, krau
tuvėse pilna ananasų iš Kubos, 
bet niekas jų nenori. „Geri tik 
kiaulėms,” — pareiškė pirkė- 
jas-

—Piety, vietnamiečiai užmušė 
300 raudonųjų penkiose kovose.

Paleido studentus
LISABONA, Portugalija — 

Daugumas iš 1,200 Lisabonos 
universiteto studentų, kurie bu
vo areštuoti policijos prie uni
versiteto penktadienį buvo pa
leisti užvakar. Bet Coimbra u- 
niversiteto studentai graso vy
riausybei nauju streiku.

Pasaulinė paroda
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų generalinis sekretorius 
U Thant V. 11 d. New Yorke ati 
darė pasaulinę prekybos paro
dą, kurioje dalyvauja 70 vals
tybių.

— 20-25 vilkai penktadienį 
užpuolė vieną kaimelį Turkijoje. 
To kaimelio 18 gyventojų su 
kirviais ir piautuvais kovojo 
su vilkais septynias valandas.

Mano vienintelis turtas tai lai
kas ir darbas. — J. Savickis

Mrs. Jacąueline Kennedy “pakrikštijo” Polaris povandeninį laivą 
Lafayette Groton, Conn., uoste (UPI)

Belgijos spauda kritikuoja "raudonąją
rašė krikščionių-socialų unijos 
laikraštis “Net Volk” “jau per 
pildė taurę. Tai yra daugiau, ne
gu bet kuris belgas nekomunis- 
tas dar galėtų nuryti be pro
testo”.

Tas pažeminantis pasirodymas 
buvęs padėjimas gėlių prie Le
nino karsto. Bet kas ypatingai 
įžedė belgus, tai jos duotas pasi 
kalbėjimas belgų komunistų laik 
rašeiui Drapeau Rouge. Jo metu 
ji pavadino Sovietų diktatorių 
Nikitą Chruščiovą “gerašir
džiu”. Tas rodo, kad ji lengva
pėdiškai yra tapusi komunistų 
propagandos įrankiu.

Šis kaltinimas nėra jai nau-

—Komunistai uždarė Rietave 
bažnyčią, okupuotoje Lietuvoje.

—Laikinoji Alžirijos vyriau
sybė užvakar pakvietė tūkstan
čius musulmonų kareivių sut
riuškinti europiečių slaptosios 
armijos organizaciją ir nutarė 
Alžirijos apsisprendimo referen
dumą turėti liepos 1 dieną.

—JAV Baltųjų Rūmų spau
dos sekretorius Salinger užva
kar praleido su diktatorium N. 
Chruščevu septynias valandas- 
Salinger atvyko į Maskvą dėl 
pasikeitimo informacijomis tarp 
Maskvos ir Washingtono.

—Raoul Salan, Prancūzijos 
daugiausiai turįs pasižymėjimo 
medalių karys rytoj bus atves
tas į teismo salę, kur bus nag
rinėjama jo veiklos byla prieš 
prezidento de Gaulle režimą, ku- 

| rį jis pagelbėjo įvesti. „Aš pa
siruošęs mirti,” — pasakė Sa- 

| lan, — „bet noriu apginti savo 
j garb.”

NASA atsake
Chruščiovui

VVASHINGTONAS. — JAV 
Erdvės ir Astronautikos orga
nizacija (NASA) V. 11 d. pabrė
žė, kad Chruščiovo teigimas, 
būk Amerikos raketa Ranger 
IV nepasiekė mėnulio, yra juo
kingas. NASA turi įrodymų, kad 
JAV raketa tikrai atsidaužė į 
mėnulio šoną.

Seniau diktatorius Chruščio
vas teigė, kad jo raketa nusi
leidusi mėnulyje ir “iškėlė” rau 
donąją vėliavą. Jis dar “tebe
mato” tą “vėliavą”, kurios JAV 
raketa neįstengusi nusviesti... 
Taip Kremliaus didikui atrodo.

karalienę"
, jas. 1958 metais aplankiusi Le- 
j nino namą, ji atsiliepė apie jį, 
kaip “didįjį genialųjį Leniną”.

; Praeitais metais ji aplankė ko- 
: munistiškąją Kiniją. Ispanų pi
lietinio karo metu ji padėjo iš
laisvinti Franco įkalintus komu
nistus.

Laikraščiai skelbia turį žinių 
iš informuotų šaltinių, kad vy
riausybė priėjusi išvados pada- 

! ryti spaudimą, bandydama ją 
■ “atkalbėti” nuo tolimesnių vizi- 
! tų už geležinės uždangos. Kai 
‘ kurie jų net nurodo, kad tokį 
j pranešimą jai perduos karalius 
i Baudouin, jos pačios anūkas.



DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m, gegužės mėn. 14

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

10,000 žmonių už socialinę 
mediciną

New Yorkas. Čia įvyko ma
sinis darbininkų pensininkų mi
tingas, kur meras R. Wagner 
įspėjo JAV Kongresą. Savo kai 
boj jis pasakė, kad būtų ge
riau, jei Kongresas išklausytų 
senesnio

bet kuriam privataus automo
bilio vairuotojui pavėžinti pra
šytoją.

Obscenity — pornografija, 
spausdintas šlamštas. Drau
džiama bet kuriam asmeniui są
moningai išstatyti, pardavinėti 
arba duoti bet kurią begėdišką 
knygą arba žurnalą ir t. p.

amžiaus žmones da- i Draudžiama pardavinėti jaunes 
bar, birželio ir liepos mėn. arba !niam neSu 17 amžiaus bet 
juos išgirs sekančių lapkričio i ^uri leidinį viršelių fotografi
rinkimų dieną, kada jie rinks 
tik tokius atstovus, kurie bal
suos už socialinės medicinos įs
tatymą.

BEDARBIO PAŠALPAI 
GAUTI

— Linksmumas yra pagrindi
nis indėlis į sveikatos mišrainę.

—A. Murphy

ŠILEIKIS, 0. P.42 Ortliopedas. Protezistas 
Aparatai-Protezai. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

0R. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos ..kambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

— 102 m. amž. būdama ap-

jas, piešinius ir kt., kas gali iš- įsidraudė. Eilėn Elizabeth Perry 
seksualinį norą asme- buvo apdrausta savo namuose

Ką reikia atsinešti su savim 
Kai kreipiatės bedarbio pa

šalpai gauti, jūs turite su sa
vim atsinešti:
a) identifikacijos kortelę, ku

rią jūs gavote iš nedarbo 
įstaigos pirmojo apsilanky
mo metu;

b) bet kurias kitas formas, 
gautas pirmo vizito metu.

Kaip apsaugoti savo teises 
Kad apsaugotumėte savo tei- 

- «, į nedarbo pašalpą, jūs turi- jiį ’gg' m , d
te atvykti į nedarbo įstaigą re- dabartiniu atlyginimu apie $335 j 
guliariai nustatytą dieną ir va- i mėn., ar aš turėčiau teisės gauti 
landą per visą laiką, kol esate čekius 1963 m. už praėjusių metų 
j . , . lapkr. pusę ir gruodį? — B. K.
bedarbis. _ | Ats. B. K. - Jau keletą kartų

1. Jeigu jūs praleistumėte ra- esu mįnėjęs, kad neturint pilnų 
porto dieną, atvykite arti- žinių apie kiekvienų .metų uždar- 
miausią dieną ir pasiaiškin
kite, kodėl neatėjote nusta
tytu laiku.
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai. r kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—) vai. Trečia- 
Hen. uždaryta Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

DR. J. RIMDZUS
OHIROPRACTOR1' J 

Headaches, Arthritis,, Rheumatism.
Spine & Nerve, Ailments 

1428 Broad’.vay, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 iki 6 
P. M. Kitu laiku paga] susitarimą 
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago Blshop 7;5^3S

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDI NKS MGOR 
Priešais . Kryžiaus ligonine

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

Telef. REpublic 7-22»o i

0R. ABT. RUDOKUS, Opi.
Tikrinu akis ir pritaikę akinius 

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

Rez. tel. I’R 8-0563, Rez. PR '»-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibufis
Inkstu, pūslės ir šlapumo taką 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel 
GR 6-0091 ; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tei. EDison 3-4383; 30 N Mi- 
&an Avė., Suite 80S, tel. CE'; '6-7764.

Valandos pagal susitarimą

Telefonas: GRovehell 8-1505

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

Valandos 9—12 ir 7- 
susitarimą. išskyrus

mont. Apdraudos b-vės atstovas 
pasakė, kad ji neturėjo gydy
mosi istorijos, gi Perry pridė
jo: “Aš niekad savo gyvenime 
nebuvau sirgus”.

šaukti 
niui.

Junk dealer. — Atlaikų par
davėjui draudžiama pirkti bet ........ . .......... . ............................... . ........................................ . ......................
kurį daiktą iš bet kurio as- . . . .. . kotarpis, pradedant nuo sausio iki apie $93.60 per men. 2. Jei pensi-
mens, jaunesnio negu jo lega-,kovo mgn jr tt.). Savo prekyba jos prašytumėt sulaukę 63 m. amž., 
lūs amžius (majorities respec- besiverčiantieji tegali gauti kreditą ir šiemet uždir btuoiėt bent ,$4800,

White River Junction, Ver- 9 v. v. paga! 
trečiadieniui.

tively).
Juiik-Yards. Be tėvų ar glo

bėjų sutikimo raštu draudžia
ma pirkti bet kokius senus, iš
mestus daiktus.

JŪS KLAUSIATE —
MES ATSAKOME

Kl. — Pridėdamas savo uždar
bių lentelę, maloniai prašau pra
nešti kiek aš galėčiau gauti pen
sijos kas mėnesi? Esu gimęs 1897 

17 d. Jei aš dirbčiau dar

bius po 1950 metų, pensijos ap 
skaičiuoti negalima. Jūsų pateik
tieji duomenys apie uždarbius nė
ra pilni ir todėl negaliu jūsų pra

tik už visus metus (4 metinius dar- tai jūsų mėn. pensija tada būtų 
bo ketvirčius), jei uždirba gryno apie $104. 3. Labai gaila, tačiau i 
pelno bent $400.00 per metus. 2. neaiškias spekuliacijas nenoriu leis 
Jeigu šįmet uždirbsite bent tiek, tis, nes nežinau, ką jūs turite min- 
kiek jūs pateikėte savo uždarbių ty, sakydamos “paskutiniųjų me- 
lentelėje, tai jūsų pensija nuo 1963 tų”. Ar tai reiškia, kad dirbtumėte 
,m. sausio mėn., reiškia, kada jau iki 1965 m:? Ar gal tik iki 1963 
turėsite 65 metus amžiaus, bus apie .m. ? Iš pateiktųjų uždarbių duome- 
$107 per mėn. 3. Jeigu dirbtumėte nų sprendžiant, jūsų pilna mėn. 
ir toliau ir sekančių dviejų metų pensija, sulaukus 65 m. amžiaus, 
laikotarpy uždirbtumėte bent po būtų apie $120. 4. Uždarbius už- 
tiek pat kasmet, kiek ligšiol uždir- šaldyti gali tik visiškai nedarbin- 
bote, tai jūsų pensija galėtų padi- gi darbininkai. Jei jūs kvalifikuo- 
dėti vienu doleriu, t- y. iki $108. tumėtės uždarbių užšaldymui, tai 
4. Teisingai; jūs pensijai pareiški- gautumėte ir nedarbingumo pensi- 
imą galite įteikti dar šiemet, kada ją. Tuo atveju jūsų ateinančių me- 
sulauksite 65 m. amž. Beje, nors tų uždarbiai neturėtų jokios reikš- 
ir dirbate, tačiau pareiškimą ga- mes į nedarbingumo pensiją. 5. Jei- 
lima paduoti net paskutiniųjų tri- gu norėsite — bus įskaityta. Mat 
jų mėn. laikotarpy, prieš sulau- kadangi esate jaunesnė negu 65 
kiant 65 m. amž. Vadinasi, jūs pa- m., tai turite teisę nedarbingumo 
reiškimą galite paduoti jau š. m. pensijos atmetimo atveju pasirink- 
liep. mėn. Žinoma, jei taip darytu- ti mėnesį, nuo kurio pradžios no- 
mėte, tai būtų reikalinga žinoti, rite gauti pensiją, 6. Atsiprašau 
kiek šiais .metais uždirbsite. Patar-, — ne mano sritis ir į klausimą ne- 
čiau laukt, kol gausite uždarbių 1 galiu atsakyti.
pažymėjimą (W — 2) iš darbdavio | & _ aptoi3dam8s savo

Statdii kiMtą. aš buvau įgijęs

Rez. HE 8-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Kd. (Cravvford 
Medical Buiiding). tel. LU 5 6446 I Kasdien
Valandos pagal susitarimą 
atsiliepia. skambint.) MI

Jei ne- tod- tik 
3-0001

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

10-12.

2. Jeigu jūs persikėlėle gy- .šymo išpildyti. Nepakanka ži^ gauti. Pareiškiu anksčiau Į>a-j draudimo teises
venti kitur, praneškite įs- i bendrą uždarbių sumą nuo 1950 davus ir visus reikalus sutvarkius,; tgvvnlfe" Kai'‘aš^t’vvkmT‘7 TAV 

| iki 1957 metų, o būtina žinoti kiek- kada nustosite dirbti bereikės apie . . ' ' j v5 , ’
vbnu metu Tei^u Si»i« metais „Ž- toi u™žt; „ne dr vietirm is&i. tuoJau suradau darbą, kuris buvotaigai savo naują adresą. vienų metų. Jeigu šiais metais už- tai pranešti soc. dr. vietinei įstai- „ , . . , ..

Jeigu jus esate atvykęs is, dirbtumėte kiekvieną men. po gai, ir jums pensija bus pradėta £ salimvbė man «,n
uite otai+o iūd turite rp $335, tai žinoma, kad nei uz lapk., mokėti. 5. Del vardo nevienodumo y ® .kito steito, jus turite re- v . .. , -x -» laukus 65 metų amžiaus sujungti. . . . , nei uz gruodžio men. pensijos gau- vargo nebus Kai pildysit pareis- * J s
gištruotis artimiausioj dar- ti nega.iėtumėte,
bo įstaigoj 
ment Office, 
turimus dokumentus, arba 
prašykite informacijų apie 
jūsų pašalpos teises.

Jeigu .jūs susirgote ir tam 
tikrą laiką negalėsite registruo
tis nustatytą dieną, skubiai lai
šku praneškite pretenzijų įstai
gai (claim office).

TĖVAMS IR VAIKAMS 
PATARIMAI

Gembliavimas. Mažamečiams 
draudžiama žaisti domino, kor
tomis ir kitais dalykais, gem- 
liuojant bet kurioj žaidimų pa
talpoje arba biliardinėje, cigarų 
krautuvėje, gembliavimo alėjoj, 
bet kurioj viešoj vietoj arba 
krautuvėj.

Hitcli-liike — keliauti, nemo
kamai naudojantis ta pačia 
kryptimi važiuojančiu privačiu 
automobiliu, prašant kad pavė
žintų bet kurį asmenį — drau
džiama. Taip pat draudžiama

nors ir būsite kimą tik paaiškinkite skirtumą ir nailrĮni7 Teicr,, toin t • i" 
public ernploy-'per 65 m. amžiaus. Jeigu uždirba.-, viskas bus tvarkoje. ' • - ■ » P, tai kas reikia

pristatant ana perdaug, tai ir pensininko am- į Kl. g. m. vasario 8 d. vakare ma
žiaus sulaukus ne visada pensija | ne ištiko širdies smūgis. Dar sergu.
yra mokama, į Gydytojas spėja, jog būsiu nedar- i ir šio krašto socialines apdraudas

Kl. Esu gimęs 1897 m. spalio Ibingas (Seka uždarbių lentelė), negalima, bet sujaukęs 65 m. am-
17 d. 1. Dirbau fabrike nuo 1949,'Kokio dydžio galėčiau gauti mėn. jžiaus tamsta galėsi naudotis JAV 
liepos 1 d. iki 1956 m. pradžios, su | pensiją. B. P. [socialiniu draudimu. Kas dėl pen-

daryti ?
Ats. Sujungti jūsų krašto

dažnom pertraukom, išdirbau tik 9, g. p. Jeigu esate visiškai sijos ir socialinio draudimo tavo
kalend. metų ketvirčius ištisai, nedarbingas ir tokiu pripažintų so- gimtajame krašte, mes patariame
Kaip . apskaičiuojami metų ketvir
čiai pensijai gauti, ar pagal fakti- 
nai išdirbtą laiką ar pagal išbūtą 
laiką kompanijos sąraše? 1956 m. 
pradžioje perėjau dirbti kitur, kur 
ir dabar dirbu. 2. Kokio dydžio bū

Ofisas: 3148 VVest 83rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 *

Rezld.: 3241 VVest 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.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
756 VVest 35th Street

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 7-9. Šeštad. 10-2 p. p.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — Bl 7-0400.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 

Vai. La».,ien uuo 6—8 va! vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku paga! sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street. 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą 
m. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

0R, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS [R CHIRURGAS 

2434 West 7lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, t-»č., šešt. pagal sutarti, 
sekm. uždary ta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 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
priims pagal susitarimą.

kreiptis į jūsų krašto artimiaušį 
konsulatą ir prašyti jo tuo reikalu 
informacijų. ;

Kl. Esu gimęs 1899 m. rūgs. 15 i 
. -d. Kiek gaučiau pensijos, išeidamas •

tu įmano pensija, jeigu į pensiją iš- i pensiją 1963 m. sausio mėn? Ir ,
eisiu 1963 m. sausio 1 d., turint j (,Paduodu atlyginimų lente- kiek gaučiau pensijos, išeidamas į
galvoje, kad šiemet uždirbsiu nel pe^ij^. jei ,isei-j pensiją, sulaukęs ę5 m., jei per tuos
mažiau kaip praeitais metais. 3. Ar ., J P™s .14 m. amz. . . ei is- du metus uždirbčiau daugiau kaip 
mano nensHa DadidSš ieieu dirbsiu |sltarnauclau Plln4 Pensiją ir jei lpo $4800 į metus? V. I.i/tolifu po 65 m. amžiaS? 4. Ar “etų_atlyginimas bū-| Ats. V. I. L Naudojant pateik-

negeriau pensijos prašyti sulaukus aidv!i ’^t;
65 m. amžiaus? 5. Mano soc. dr.

eialinis draudimas, tai jūsų nedar
bingumo mėnesinė pensija būtų 
apie $121.

Kl. Malonėkit paaiškint ir atsa
kyti: 1. Kokia būtų .mano senatvės

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

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
Tel. GRovehill 6-8409

Tel.: REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 IVest 59th' Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:80 
vai. vak. šeštad, 1—* vai., trečiad.
uždaryta. *

ei. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Kasdien 1—s vai. ir 8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2888

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—S vai 
vak. pirm., antr , ketvir. 6—9 vai 
____ Trečiadieniais tik susitarus

IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
' KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Weste m Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
" v* 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

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

Res. tel. WAibrool 5-3766

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III. 

Telef. EU 5-2020.
Valandos pagal susitarlma. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE, 9-1071.

J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63d. St. 
Ofiso tel. REllance 5^4410* 

Rra. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: l-s p. m. ir 6-ir'p 

Penkt. tik 1—s p. m.:.
-rečiad. ir šeštad. paga! sutarti.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną” "dieną■ i—t „ 
6—8 vai vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 
3 vai. iki 5 vai. vak.

Ir

kortelėje mano vardas parašytas 
“Joseph”, o kitur “Juozas”. Ar ne
bus. keblumų dėl to pensijai gauti ?

J. Sv.
Ats. J. Sv. 1. Trumpai tariant, 

jums nėra ko rūpintis dėl metinių 
darbo ketvirčių, nes esate pakan
kamai daug jų išdirbę. Įdomumo 
dėlei pasakytina, kad kreditas už 
metinius darbo ketvirčius gauna
mas, kada darbininkas uždirba 
bent $50.00 per vieną ketvirtį (vie- 

.nas ketvirtis — trijų mėnesių lai

tais užsaldyti uždarbį ir gauti ne- ! sumažinta mėn. pensija, jei pensi- 
darbingumo pašalpą. Ar mano pen-'ją imtumėte nuo 1963 m. sausio 
sijos čekiai už likusius metų mene- mėn., būtų apie $106.70. 2. Jeigu 
sius bus sumažinti? 5. Jei man ne- Į ir toliau dirbtumėte ir per dvejus 
bus pripažinta nedarbingumo pa- 'paskutinius metus uždirbtumėte 
šalpa, ar už tą praeitą laiką mo- bent $4800 per metus, tai jūsų pen
ketų man senatvės pensiją. 6. Kaip j sija, sulaukus 65 m. amž.,' būtų 
sutvarkyti šėrus, kad išvengti di- apie $123. per men.
dėlių perleidimo (paveldėjimo) iš
laidų O. G. TRUMPAI

Ats. O. G.

TC1. Ofiso 247-1002. Namu PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Taipgi įvairios nervinės ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

j 6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
I Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
I atsiliepia. skambinti MI 8-0001.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefoaas HEmlock 6-8545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso PR 8-7773, reas. PR. 0-4732

DR. A. MADIDNSS
CHIRURGAS
2858 VVest 83rd Street

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

1 Jeigu būtumėt dir- — Lawrence, Mass. The Amalga- ' Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
,_ ... v . v mated unija sudarė sutarti su Ar-
bę tik iki bz m. amz. ir prašę su- lan’s departmenthie krautuve, nu
mažintos pensijos sulaukę 62 me- matančią pakelti uždarbius 15 c. j 
tu tni -iflon K - val- te,‘ dirbantiesiems. Toj krautu-tų„ tai JUSU pensija butų buvusi Vėje dirba 75 tarnautojai.

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecJalyhS akušerija ir moterų li&o©
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—b vai. vai. 

šeštadieniais 1-4 p. p.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė —• vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

. VYT. TAURAS
.»*S,lf)YTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĄ

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
X'„v' kešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku —■ pagal susitarimą;

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą*

Del valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

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

Current Dividend up to 4^%

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso Ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nrtima nagai ■iiHitarims

DR. JONAS ». MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Su. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadienį.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGĖ 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, Di 

Telef. offiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

PriNm. vai.: kasdien 6-9 v. v„ šešt

Telefonas — GRovehill ^6-282*

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERI JA ir MOTERĮ! 

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

- __ Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAšKEVICn S

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč? ir sekm 
tik skubia.is atvejais ir susitarus.

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

SS

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

0R, JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 83 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30: antr. ir penkt. nuo 4 iki 8; 
šešt. nuo 1 Iki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6

1-4 v. p. p., trečiadieni uždaryta.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-S16V

DR. F. C. WINSKUtfAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

2420 VV. Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 Iki 8 v. v 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.
ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8 
P. p., šešt. 16-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer!

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

DR. P. 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso CA 8-0257, rez. PR 6-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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DEMOKRATIŠKUOJU KELIU
Mark Twain, Amerikos žy

musis beletristas, yra kalbė
jęs ir raginęs, kad valstybei 
gerus piliečius reikia mokyti 
ir auklėti nuo motinos kelių 
ir vaikų darželyje. Jis sako, 
kad monarchija gali šiaip taip 
apseiti ir be gero pilietišku
mo, bet ne respublika: res
publiką ant kojų palaiko tik 
geri piliečiai.

Geri piliečiai, geri žmonės! 
Kurie gi žmonės yra geri ir 
kurie blogi ir kodėl geri? Šv. 
Tomas Akvinietis, išeidamas 
iš Dievo, kaip pirmosios bū
ties, sąvokos ir suprasdamas 
Dievą viso veikimo pradžia, 
sako, kad žmogus yra vienas 
už kitą geresnis todėl, kad jį 
Dievas labiau myli. Atseit, to
ji Dievo meilė yra kūrybinė. 
Ji kuria vieną prigimtį tobu
lesnę už kitą, iš jos ateina ir 
laisvojo žmogaus veikimo ge
rumo vertė.

Gerumo vyksmas, ypač žmo
nių visuomeniniame gyvenime 
prasideda iš Dievo ir grįžta 
pas Dievą. Meilė, dėl kurios 
buvo žinomi pirmieji krikščio
nys, yra pirmiausia Dievo mei
lė. Krikščionybėje be Dievo 
meilės nėra nė tikrosios arti
mo meilės, kuri be ryšio su 
Dievu bus tik užuojauta ir 
sentimentalizmas. Krikščiony
bė vertina žmogų visų pirma 
dėl to, kad jis yra Dievo pa
veikslas ir Jo vaikas, turįs 
savyje malonės keliu dieviš
kąja prigimtį arba bent yra 
pašauktas joje bendrauti. To
dėl tikroji ir neužinteresuota 
meilė yra tik krikščionybėje.

*
Mark Twain’o respublika 

yra demokratinė respublika. 
Kalbėdami apie demokratiją 
ir jos. santvarką, turime dary
ti išvadą, kad visi jos aukštie
ji pagrindai yra atsirėmę į 
Dievą ir kad gyvenime ji yra 
gavusi pradžią iš krikščiony
bės, skelbiančios artimo meilę.

Iš kurgi demokratinis idea
las, jei ne iš krikščioniškosios 
sampratos, jog reikia teikti 
pagalbą kiekvienam žmogui. 
Mūsų artimas mus įpareigoja 
savajame varge, kai mes pri
pažįstame, jog kiekvienas žmo
gus yra Dievo paveikslas. Tai
gi demokratija, kokią mes lais
vosios valios ir lygybės pa
grinduose išpažįstame, yra pa
teisinama ir įmanoma krikš
čioniškosios meilės praduose.

Tikėjimas, kad visi žmonės 
yra lygūs ir kad visuomeninis 
lygumas yra demokratinio tei
singumo idealas, be krikščio

Katalikų pasauly

STUDENTAI 
BAŽNYČIOS STATYME

Net 21 Meksikos miesto stu
dentas dirbo Fowler, Calif., prie 
statomos katalikų bažnyčios. Jie 
net apsimokėjo ir savo kelionę, 
prie darbo pasilikdami po mė
nesį ar po du. Jiems savaitga
liais talkino grupės studentų iš 
Stanford universiteto, Šv. Ma
rijos kolegijos ir Fresno Valst. 

’ kolegijos. Tokį pasiaukojimą pa 
rodė pasauliečių apaštalavimo
nariai.

PAjSAULIO katalikų 
STATISTIKA

Pasaulyje katalikų yra 550, 
356,700, kas sudaro 18,3 pro
cento visų gyventojų. Katalikų 
vyskupų yra 2,292, pasaulinių 
kunigų 276,305, vienuolių kuni
gų 135,138, klierikų 99,058, no
vicijų 6,473, broliukų 183,956, 
seselių vienuolių 946,287.
DOMININKONŲ VALSTYBES 

VARGUOMENEI

JAV katalikų rūpesčiu Domi
ninkonų valstybėje buvo sušelp
ta 60,000 vargingai gyvenančių 
asmenų. Katalikų labdaros drau 
gija tame krašte yra išvysčiusi 
aktyvią veiklą.

niškosios Dievo sąvokos yra 
teorija be gyvenimo turinio. 
Demokratinio lygumo etika, 
besiremianti tik gražiu žmo
niškumo vardu, taip pat bus 
tik gražių žodžių derinys. Pa
neigus žmogaus santykį su 
Dievu, nieko nebelieka, kur vi
si žmonės turi būti sukurti ly
gūs.

Be to, taip pat ir žmogaus 
laisvė, kuri demokratinėje 
santvarkoje turi būti apsau
gota, be Dievo nėra supranta
ma. Visuomeniniame ir politi
niame gyvenime laisvė eina su 
įsitikinimu, kad tik vienas Die
vas yra absoliutus ir gali pa
reikšti neatšaukiamą valią. O 
laisvė neša su savimi ir atsa
komybę. Atsakingumo jaus
mas reiškia atvirumą Dievui 
ir savo artimui, kai laisvasis 
žmogus ryžtasi veikti ir apsi
ima atsakomybę už veiksmų 
padarinius.

Tokios rūšies demokratija 
turi gilų asmens teisių pajau
timą, — asmens, visa buitimi 
nukreipto į Dievą. Todėl to
kioje visuomenės santvarkoje 
turėtų būti tuojau pajustos 
blogybės, kurios kyla iš lais
vos valios piktnaudojimų. 
Krikščioniška mintimi, laisvo
sios valios piktanaudojimai vi
suomeniniame gyvenime yra 
vadinami nuodėmės vardu ir 
socialiniu sugedimu.,

*
Tikroji demokratija negali 

būti absoliuti. Už savęs turi ji 
pripažinti vis tiek kokią nelyg- 
tiną būtį — autoritetą. Ji ne
gali savęs laikyti aukščiausia 
vertybe. Todėl negalima de
mokratijos padaryti religinio 
kulto objektu.

Laicistinių nuotaikų demo
kratai, norėdami atremti ko
munizmą, kartais bando prieš 
jį išvystyti demokratijos dva
sinį dinamizmą, nepriklauso
mą nuo aukštesnio autoriteto, 
kaip visuomenės laisvasis ap
sisprendimas. Betgi demokra
tija, kaip ir kitos politinės sis
temos, yra palenkta konkrečiai 
laikiniesiems žmogaus gyveni
mo tikslams. Ji turi pripažin
ti aukštesnį įstatymą" ir dides
nį autoritetą, kaip pati demo
kratija.

Ji, demokratija, lygybės ir 
laisvės gerbėja ir saugotoja, 
neapsaugos žmogaus, jei šis 
nebus pripažintas pirmoje ei
lėje Dievo paveikslas ir Jo 
vaikas, šv. Povilo mintimi (1 
Cor. 7, 22), Dievui tarnavime 
glūdi pilnoji visuomenės ir as
mens laisvė. V. Rim.

MARATONO ŽYGIS Į 
MARIJOS ŠVENTOVES

Vokietijos Katalikų Jaunimo 
sąjunga suorganizavo maratono 
bėgimą su degalais į Marijos 
šventoves tame krašte. Pradė
ta nuo Altenbergo katedros. Jau 
nuoliai keliavo pėsti arba moto
ciklais. Kai jie atvykdavo į Ma
rijos vardo šventovę, jų atneš
tų degalų šviesa būdavo užde
gamos žvakės altoriuje ir įvyk
davo pamaldos. Tą žygį jauni
mas suorganizavo Marijos gar
bei.

PAGERBĖ VEIKLIĄ JAPONĘ

Takakichi Aso, duktė buvusio 
Japonijos ministerio pirminin
ko, dabar yra Japonijos Kata
likių Moterų sąjungos direktorė. 
Jai Švč. Širdies kolegija Pur- 
chase, N. Y., suteikė garbės 
daktarės laipsnį. Ji pagerbta dėl 
jos labdaros ir kultūrinės veik
los. Ji yra baigusi seselių ve
damą kolegiją. Dabar ji taipgi 
yra Japonijos - Amerikos Mote
rų sąjungos viceprezidentė.

RAUPSUOTŲ VAIKŲ 
PRIEGLAUDA

Korėjos vyriausybei prašant, 
Kwangju diecezijos vyskupas 
H. Henry perėmė vaikų lopšelį 
- prieglaudą kūdikių, ligoninėje 
gimusių iš raupsuotųjų motinų.

EUROPOS ŪKINIS PLANAVIMAS
Planavimu siekiama didesnio ūkinio augimo 

LEONARDAS DARGIS

Pagal prez. Kennedy, JAV 
ūkis augąs apie 2,5 % per me
tus. Prancūzija šiuo metu jau 
nori pasiekti 5,5 % augimo. 
Anglija, nusižiūrėjus į EŪB 
kraštus, taip pat susižavėjo 
šiuo nauju planavimu, kitų va
dinamu planuojamuoju bei vai
ruojamuoju kapitalizmu.

Daug žymių rodo, kad Ken
nedy kažko panašaus siekia. Jis 
neslepia tos rūšies planavimui 
palankumo. Jo visai nesenas pa
sikalbėjimas su Mannet rodo 
jojo susidomėjimą europinių
ūkinių vadų pasisekimais. Pre-! į nepriklausomos Lietuvos tiek
zidentas labai palankus EŪB 
apskritai, jis nepatenkintas JAV 
ūkio augimo tempu, ir jo kie
tas kišimasis į bendrovių ir dar 
bininkų sąjungų reikalus priki
šamai rodo, kad jis savo vieno 
iš pagrindinių tikslų — dides
nio ūkinio augimo — nori pa
siekti su aiškia vyriausybės 
iniciatyva ir pagalba.

O kas gi tai yra, jeigu ne 
vairuojamas, o gal ir planuoja
mas kapitalizmas, kai palieka
ma kuo plačiausiai nuosavybės 
principas su kuo plačiausia lais 
vų bendrovių organizacija, tik 
vyriausybė laikas nuo laiko pa
sako bei nurodo kas ir kaip 
darytina ?

Visgi planavimo žodis JAV 
dar neskanus. Pagaliau nei 
vaizbūnai, nei darbininkai, nors 
prezidento ir paklauso, jo ini
ciatyva iki galo nėra patenkinti., jiems nusižengti arba jų apeiti 

■ negali. Plano vykdymas gali
Naujas Europos ūkinis 

planavimas
Europoje kalbos apie ūkinį 

planavimą labai senos. Vokie
čiai jau seniai turi “Planwirt- 
schaft” įvardą- Planuotojų irgi 
netrūko. Ypač diktatoriai tuo 
pasižymėdavo. Deja, diktatori- 
nis planavimas tik dalinai buvo 
kreipiamas žmonių gerovei, o 
visi didieji laimėjimai ėjo kari
nės jėgos ugdymui ir karų me
tu vėjais nueidavo.

Dabartinis europinis planavi
mas iš naujo atgijo Prancūzi
joje ir išsiplėtė į visus EŪB 
kraštus. Sakoma,, kad EŪB be 
jos kraštų ūkinio planavimo tik 
į juokus išvirstų.

Europiniai ūkiniai planuoto
jai stengiasi iš esmės kontro
liuoti privatinių pinigų įdėjimų 
judėjimą ir jį padaryti pasto
viu ir didesniu, užuot vertusis 
tik reklaminiais raginimais bei 
ūkiniais ateities spėjimais. Be 
to, įdėjimai kreipiami ten, kur 
jų daugiausiai reikia. Ieškoma
taip pat geresnės politikos, bū Besimasis astronautas Carpenter ruošiamas kelionei j erdves. Kairėj jis pratinasi sėdėti kapsulėj, o dešinėj tikri- 
tinai atsižvelgiant privatinio _ nama širdis, prieš lipant į sukimosi mašiną. (UPI)
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Vieną vakarą pas Jasaičius atsilankė Šukys. At
bėgo be reikalo, pasisukinėjo, prikalbėjo niekų ir vėl 
išdūmė. Tačiau Tomui nuotaiką apgadino.

— Laikykis, kad nepersidirbtum. Žinau, žinau. 
Gyventi moki, — pasakė atsisveikindamas. Mirktelėjo 
akimi, šyptelėjo ir pasižiūrėjo į Juliją. Jam išėjus, 
Julija be įžangų prasitarė:

— Tomai, nenorėčiau, kad dažnai su Eugenija 
susitiktum.

Jasaitis raustelėjo ir uždelsė atsakydamas:
— Kas tokio? Nieko blogo nematau.
— Žinau, kad nieko blogo nėra. Bet nepritiktų.
— Ką turi galvoje?
— Nenoriu, kad save žemintum.
— Ar plepalai prasidėjo ?
— Ne tai. Savo elgesiu jai perdaug pasitikėjimo 

teiki. Be to, Eugenija nėra pėsčia.
— Bijai, kad įsimylėsiu?
— Kas žino? Jei pasiryš kam, nedels. Daug varž

tų ji neturi. Pats gali matyti.
— Ir tu, kaip visos kitos, pavydi jai pasisekimo. 

Štai, iš kur ši kalba.
— Tomai!
Ji balso nekėlė ir pykčio nerodė. Jei bent truputį 

nervuotumo būtų jos žodžiuose pajautęs, jei bent

ūkio, leidžiant ūkin valdinius 
pinigus, tvarkant mokesčius ir 
pinigų judėjimą apskritai. Kiek 
galima, stengiamasi neužgniauž
ti privatinės ūkinės iniciatyvos 
ir nesiekiama panaikinti priva
tinių sprendimų galios. Siekia
ma, vadinasi, valdinių ir priva
taus ūkio žinovų bendradarbia
vimo. žodžiu, valdžios nori ne 
valdyti, kaip mūsų kalbos žo
dis nusako, o žmonėms tar
nauti.

Įdomu, kad šios europinės 
ūkinės naujovės labai panašios

šeiminę, tiek ir neseiminę, nors 
ir be plano, ūkinę politiką. Taip 
Vokietijos vyriausybė nuo 1948 
m. iki 1957 m. rėmė tautos ūkį 
visais 56 % tiesioginiais kapi
talo įdėjimais bei mokestinėmis 
nuolaidomis.

Šitokia europinio ūkio evoliu Norima dar platesnio planavimo 
cija jau pačioje pradžioje susi-'
laukė nepaprasto pasisekimo. | Jean Monnet, EUB ir prancū- 
Ji pasirodė veiksmingesne už zinio ūkinio planavimo kūrėjas, 
sovietinę revoliucinę ūkinę sis-1 sako, kad negana, jog vien tik 
temą, sukėlė visame pasaulyje atskiros valstybės planuotų, o 
didelį susidomėjimą ir, atrodo, \ reikią ir bendrojo visai bend- 
bene didesnės baimės Sovieti- S ruomenei plano. Jis ir tokį pla. 
joje už amerikines atomines įurjs paruošęs ir dabar ieš

ko kitų bendruomenės narių pri
tarimo. Aišku, kai daug metų 
dirbta, mažai ką beplanuojant, 
šiandien reikia paruošti dirvą 
pirmoje eilėje teigiamam psi-

uz 
bombas

Europinis ūkinis planavimas 
skiriasi nuo sovietinio

Sovietinis ūkinis planavimas 
— valdžios įrankis. Planavimo 
rėmai labai griežti- Niekas

būti tik geresnis, bet niekad 
ne blogesnis, net jei kurioje ga
mykloje ir ugniakalnis atsiver
tų. Dėl to tenai visi planai po
pieriuje labai gerai vykdomi, o 
nemaloni tikrovė tiek planuoto
jų, tiek plano vykdytojų slepia
ma.

Europinis planavimas — pri
vačios iniciatyvos vaisius. Pla-

Dabartinis planavimo pasise- vienokia ar kitokia gėrybių ga- 
kimas aiškinamas tuo, kad eu-, myba. Toji pusė, kuri daugiau 

nuoja pirkliai, darbininkai ir j ropiečiai labai nepatenkinti po-' gamins, turės ir didesnes ko- 
visuomenės atstovai, vadovau- I kariniais socialistų - marksistų vos laimėjimo galimybes.

jant vyriausybei. Planuotojų nu
tarimai nei valdinėms įstaigoms, 
nei pirkliams, nei šiaip kam ki
tam nėra privalomi. Planai tė
ra tik patarimai. Betgi siekia
ma, kad planais būtų tikima. 
Griežtai atmetama sovietinė 
įtaigojimo priemonė — kalėji
mas. Ir štai, tokia Prancūzija, 
sakytume, su tokią palaida pla
navimo įstaiga jau visas dešimt
metis kasmet pasiekia 5% bend
rinių pajamų padidėjimo, ne
turėdama net rimtesnių ūkinių 
atoslūgių.

Aišku, pokarinis Europos 
ūkis turėjo ir kitų gerų ūkį ke
liančių veiksnių, bet tie veiks
niai, tvarkantis be plano, galė
jo į nieką išvirsti, kaip jie į nie
ką išvirsta Pietų Amerikoje.

chologiniam nusiteikimui. Vis- dažytais ūkiniais bandymais, ku 
gi jau ir dabar EŪB daug to- rie tiesiausiai vedė į tuščius pil- 
liau nuėjo, kaip iš anksto pla- vus-
nuota, nes jau ir dabar finansi
nė ir ūkinė politika, apskritai, 
derinamos visu plotu. Tai veda
prie tolimesnio valstybių suar-, dojimu. o kad jis bent šiuo 
tėjimo. Ogi neužmirština, kad:metu veikia gerai> tai geros 
iš bismarkinės vokiškosios mui-: naujienos> nes galutinės varžy
tų unijos išaugo reichas ir jojo'tinės tarp Vakarų ir Rytų bus
jėga.

kiek isterikos! Tada lengviau gintis, nes pykstąs 
žmogus susipainioja žodžiuose, pameta logiką, ir ši
tuo gali pasinaudoti, jį užpuldamas. Tačiau Julijos 
pagrindinis ginklas buvo ramybė. Šita jos ramybė! 
Ar ne dėl jos Tomas vedė? Ar ne dėl jos Juliją gerbė 
pažįstami? Tiesa, ji niekad staiga neatkreipė vyrų 
dėmesio, pobūviuose nebuvo pažiba. Paskui ją vyrai 
nesekiojo, nesikuždėjo apie ją. Šokiuose negraibstė 
iš rankų į rankas, neatsikreipdavo visų akys į ją, pir
mą kartą draugijon įžengiant.

Gi, iš tikrųjų, ji buvo graži. Daug gražesnė už 
daugelį tų, apie kurias sukosi visas pobūvių gyveni
mas ir kurios savo pajudėjimu mokėdavo priversti 
visus krūptelti. Juliją sveikino pagarbiai, tačiau stoti 
apie ją būriu nei drįso, nei norėjo.

Kad bent kiek pykčio, kad bent kiek isterikos! 
Tada Tomas atsikvėptų. Jos kelias turėjo savitą vagą, 
ir ši vaga jai buvo primesta. Ji augo kitaip, kaip 
dauguma mergaičių, gyventi atėjo visai skirtingais 
keliais.

10.
Dėdė truktelėjo vadelėmis, ir arkliai šoko pro 

vartus. Vieškelis jau buvo gerokai užgrūstas vežimais 
ir pėsčiaisiais, o dulkės kamuoliais ritosi per šaligat
vio griovius ir smigo vasarojun. Paaugliai, per pečius 
persimetę batus, stumdėsi ir šokinėjo basomis, dulkių 
apneštomis kojomis, maišydamiesi važiuojantiems. 
Vyresnės moterėlės, sulinkusios ir rimtos, rankomis 
prisilaikydamos ilgus sijonus, kad vieškelio nešluotų, 
ramiai skubėjo pakraščiu, kartais kampu nusibrauk- 
damos prakaitą nuo veido. Jaunimo būriai traukė kle
gėdami ir šaipydamiesi. Merginos, sveikos ir išsiprau- 
susios, margomis suknelėmis ir su gėlėmis rankose, 
žingsniavo pirma, o jas sekė kupetos žvengiančių vai
kinų. Skaruotos ir vienplaukės galvos kilsčiojo vieš
kelio pašalėse, retkarčiais, susikimšus vežimams, iš- 
sisukdamos į griovį ar net visiškai išsilenkdamos iš

vieškelio. Saulė degė, kaip pridera per šventą Petrą. 
Niekas neatsimena, kad per šituos atlaidus būtų liję.

Bilius, pasiturįs, ramus ūkininkas, iki šiol vaikų 
neprisigyvenęs, nuo saulės primerktomis akimis ati
džiai sekė kelią, kad koks vaikigalis arkliams po ko
jomis nepasimaišytų. Šalia sėdėjo žmona ir dvylika
metė mergaitė. Prisiyręs miestelį, atsistojo vežime, 
kad geriau matytų ir, šūkaudamas žmonėms, įsuko 
pažįstamo žydelio kieman. Ankestyvesnieji jau kišo 
po iškinkytų arklių snukiais dobilų glėbius, moterys 
dulkinosi sijonus, rankomis braukinėjo plaukus.

Nuskrido pirmas bažnyčios varpo dūžis, o po jo, 
kaip kregždžių pulkas, lėkė iš miesto per laukus, per 
vieškelius, virš vasarojaus varpų platus ir galingas 
šventinto metalo skambesys. Laukai nutilo, saulė su
stojo savo kelyje ir laukė, kada baigs varpai skam
binti. O jie lingavo ir lingavo. Miestelis sujudėjo kaip 
skruzdėlynas, jame lazda pamaišius. Žmonių srovė 
ėmė plaukti per šventoriaus vartus, ne vieną prispaus
dama prie mūro sienos. Biliaus žmona nusiyrė gilyn 
bažnyčion, o jis su Julija pristojo šventoriuje 
po liepomis. Suūžė vargonai. Jų balsas, virš žmonių 
galvų išplaukiąs pro bažnyčios duris, kilo aukštyn, 
ties bokštų smaigaliais virsdamas baltais debesėliais.

Du- aukšti bokštai, atrodo, virs ant Julijos gal
vos. Ji nusigandusi pasitraukė už liepos. Bet bokštai 
svyra, svyra ir niekaip negali atitrūkti. Jų palangė
je, iškišę galvas iš molinio kumščio, klykia kregž- 
džiukai. Julijai keista: žmonės meldžiasi, o jie klykia.

Iš bažnyčios ėmė birti žmonės, lyg bulvės iš pa
versto maišo, o paskui juos lingavo ilga virtinė vėlia- 

: vų. Po jų pasipylė dar didesnė žmonių grūstis, ir šioje 
grūstyje prie Biliaus ir Julijos atsirado jos motina. 
Skamba šventa giesmė ir ploni varpeliai. Per šį skam
bėjimą Julija girdi, kaip motina šnabžda dėdei Bi- 
liui:.

(Bus daugiau)

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 mu gegužės mėn. 14 S

Kompartija prisimena 

išnaudojamųjų milijonus

Chruščiovas siekia didesnio atlyginimo ne dirbantiems, 
bet biurokratams

JURGIS VĖTRA

Sovietai sukūrė ne socializ
mą ar komunizmą, bet valsty
binio kapitalizmo biurokratiz
mą. Jis dar pakenčiamas pra
monėje, nors ir jos gamyba 
šlubuoja dėl netikusio planavi
mo ir žaliavų tiekimo. Kompar
tija, kakta daužydama į sieną, 
iki šio meto negali pakelti že-
mės ūkio gamybos. Šnektomis j kovo 29 d.)
ir raginimais ji nesugeba iki Bėda, kad kompartijos “drau- 
šio meto pasiekti nepriklauso- gaį” įkį šio meto net nuovokos 
mos Lietuvos lygio, buvusio j neparodė išmokti ūkininkauti, 
1939 m. Kompartija tyčiojasi, j bet žymiai didesnė bėda, kai jie 
kad kai kuriais protarpiais lais-1 pasmerkė milijonus skursti ir 
vas lietuvis - ūkininkas nežino- i neleidžia jiems atsiplėšti nuo 
jo, kur dėti žemės ūkio gami-j kompartijos primestos vergo- 
nių, tačiau iki šio meto jai gal- vės
vą skauda, kaip pakelti žemės Chruščiovas tęsia: “Aš už 
ūkio gamybą. Lietuvoje pakitę- tai, kad gamybinių valdybų 
jo ne ūkininkas, bet santvarka, darbuotojų — viršininko, part- 
Laisvas ūkininkas Lietuvoje orgo, inspektoriaus, organizato

riaus, instruktoriaus — darbo 
užmokestis didėtų priklausomai 
nuo to, kaip didėja gamyba ko
lūkiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se. Kuo aukštesnis gamybos ly
gis, tuo didesnis turi būti vi
sų darbuotojų ir vadovų užmo
kestis. Tai ir yra premijinis at
lyginimas”.

Kas seka iš šios pasakos?

šiandieną jau būtų pasiekęs pa
žangą, teužtinkamą komparti
jos tolimesnės ateities svajo
nėse.

Mums europinis ūkinis pla- Jus, kolchozininkai, partijos 
navimas malonus savo demo-, vergai, gaminkite, nes kompar- 
kratiškumu ir prievartos nenau- į tija jau rodo, kas prarys jūsų 

padidintos gamybos gavinį.

nemaža dalimi sprendžiamos ir

Cliruščiovo burnojimai 
Kovo 27 d. rusų komparti

jos c. k. pasitarime N. Chruš
čiovas įrodė savo išmintį: “Vi
si mes, draugai, turime daug 
padirbėti, kad išmoktume ūkį 
tvarkyti taupiai, apdairiai, ga
minti daugiau produktų, įdėję 
mažiau darbo ir jėgų”. (Tiesa,

Teisingas darbo atlyginimas
Chruščiovas tariasi atradęs 

aukso obuolį: “Klausimai, kaip 
teisingai organizuoti darbą ir 
jo apmokėjimą, — tai svar
biausi klausimai. Reikia pa
ruošti teisingą darbo atlygini
mo kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose skalę, griežtai atsižvel
giant tiek į darbo kiekį, tiek į 
jo kokybę. Už nevienodą dar
bo kokybę turi būti atitinka
mai ir mokama nevienodai”. 
(Tiesa, kovo 29 d. Lietuvių kal
bos žodžiai palikti rusiškame 
žargone. J. V.)

Dar'bo atlyginimo klausimas 
nepaprastos svarbos. Kas jį 
spręs? Aišku, kompartija. Ko
dėl ji ištisus 44 metus šio klau
simo net neišdrįso kelti? Ko
dėl ji dabar surado Lenino nu-

(Nukelta į 4 psl.)
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(Atkelta iš 3 osl.)
rodymą, kad reikia darbininkus 
atlyginimais skatinti ? Kodėl 
kompartija kokybės klausimą 
kelia žemdirbiams, jį pamiršta 
pramonėje, kuri nebaudžiama 
už pagamintas netikusias pre
kes? Chruščiovas siekia aiš
kaus tikslo; lietuviui pridėti ka
peiką, o sau rublį pasiimti. Jam 
rūpi ne lietuvių tautos gerovė, 
bet jos prakaitu pagamintų gė
rybių ir jų atidavimas rusams.

Maskvos tarno A. Sniečkaus 
balsas

A. Sniečkus man primena bal
tąjį šunelį, kuris savo pono bal
są atpažino “His master’s voi- 
ce” plokštelėse. Jis nutukęs, 
kaip ir baltasis ir nemažiau už 
jį klusnus Maskvai. Ar jis ko
munistas pilna žodžio prasme? 
Ne, nes jis pritaria kiekvienam 
Maskvos įsakinėtojui, nors jie 
nesutartų dėl komunizmo. 
Sniečkus ne idealistas komu
nistas, bet lietuvių tautos iš
gama, parsidavėlis Maskvai. 
Jis nusiklausęs Chruščiovo pra
bilo: “Kur taikomos materiali
nio paskatinimo priemonės, ten 
nenukrypstamai kyla darbo na
šumas, mažėja produkcijos sa
vikaina, ten metai iš metų stip
rėja kolūkio visuomeninis ūkis. 
Kolūkietis turi būti įsitikinęs, 
kad už aukštesnius gamybinius

Lietuvos pasiuntinybes 
Washingtone žinios

Teisingumo sekret. Robert 
F. Kennedy žmona su vyres
niuoju sūneliu atsilankė Lietu
vos pasiuntinybėje balandžio 
29 d.

Lietuvos atstovas ir O. Ka- 
jeckienė gegužės 2 d. dalyvavo 
JAV prez. J. F. Kennedy oficia 
liame priėmime Baltuosiuose 
Rūmuose.

Prez. J. F. Kennedy gegužės 
4 d. pakvietė Lietuvos atstovą 
J. Kajecką vykti į EGLIN A- 
viacijos bazę, Floridoje, daly
vauti aviacijos pratimų stebė
jime.

Demonstracijos tikslas buvo 
supažindinti JAV svarbiuosius 
pareigūnus su JAV aviacijos 
kautynių galimybėmis.

J. Rajeckas karišku lėktuvu ’ 
išskrido Floridon gegužės 4 d. i 
ryte iš Andrews aviacijos ba
zės.

Rajeckai dalyvavo Australi
jos ir Togo ambasadų priėmi-1 
muose ir šiomis dienomis daly- l 
vaus Laos ambasados priėmi
me.

O. Kajeckienė., The Congres- 
sional Club kvietimu, dalyvavo 
Diplomatinių Misijų Šefų žmo
nų garbei suruoštame priėmi
me gegužės 4 d.

P. Rajeckas, kaip garbės sve 
čias, pakviestas dalyvauti ofi
cialiame šeštosios metinės JAV 
pasaulinės Prekybos Parodos 
atidaryme New Yorko Kolize- 
jume gegužės 11 d.

— Associated Press bendra
darbis, Raymond J. Crowley, 
paskelbė ilgoką staipsnį apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at 
stovus ir tų valstybių pasiunti
nybes JAV.

Jo straipsnis, pailiustruotas 
Lietuvos ir Latvijos atstovų 
nuotraukomis, yra tilpęs eilėje 
laikraščių, tame tarpe: 1) Regi 
ster Guard, Eugene, Oregone, 
bal. 15 d. ir 2) Buffalo Cou- 
rier - Express, Buffalo, N. Y. 
bal. 22 d.

— "Nevvark Star - Ledger”, 
Newark, N. J., balandžio 24 d. 
paskelbė kolumnisto Edgar An- 
sel Mowrer straipsnį — ”On 
World Affairs’’ skyriuj. IStraip- 
snis Lietuvai palankus.

rodiklius jis gaus aukštesnį ap
mokėjimą. Tada jis rodys dau
giau aktyvumo, stengsis suras
ti naujas galimybes kelti dar
bo našumą”. (Tiesa, 4. 1.) 
Sniečkus ne tiesą šneka. Lietu
vis parodys savo sumanumą 
tik tuomet, kai išgaiš rusai ir 
sniečkai, o jis bus laisvas ūki
ninkas savo sklype ir sodyboje. 
Lietuvis gimęs laisvėje kurti, 
bet ne vergauti.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškoma LEOKADIJA LENK- 

ŠIENE, duktė Petro Venckaus, 
gimusi Rietavo vals-, Spraudis 
km. Jieško jūsų krikšto sūnus 
Paulius Grurdys, sūnus Antano, 
gimęs Rietavo valse., gyvenąs Lie
tuvoje. Plungė, VI. Rekašiaus g-vė 
Nr. 11, Bt. 1. Prašome atsiliepti.

J. G. TELEVISION CO.
2513 W. 47th St., FR 6-1998 

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

r <*-♦ ♦ u ’

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS KOfilES FOTOGRAFIJOS 

i MOŠŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS FBIS. sai

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
už apdraudą. nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% IVest 95th Street 

•Jhicago 42, Illinois 
Tel.: GA. 4-8654 ir GJL 6-4339.|

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

215 Savings ir Loan, Associations 
Parūpina Tuojau Pat

Namų Pirkėjams 
Na m ų Paskolą.

Kai jūs aplankote bet kokį iš daugelio mode
linių namų Chicagos apylinkėje, sustokite ir pa
svarstykite, kokie nepaprasti finansiniai šaltiniai 
reikalingi visai naujo rajono statybos palaikymui. 
Daugelis naujai besikuriančių projektų negalėtų 
egzistuoti be Chicagos 215 Savings ir Loan Asso- 
eiations pagelbos.

Yra beveik tikra galimybė, kad viena iš šių 
Savings & Loan Associations finansuos ir jūsų nau
ją namą. Ir kai jūs diskutuosit savo morgičiaus- 
paskolos sąlygas, pasinaudokite jų patarimu ir išsi
lenkite nuosavybės draudimo liudijimą iš Chicago 
Title ir Trust Co. Tai yra jūsų geriausia garan
tija, kad namas, už kurį jūs mokate, priklauso 
jums.

ChicagoYiA^and Trust Company
111 Wbst Washington Street, Chicaco 2, Illinois

Officcs in: Wheaton • Geneva • Peoria • Joliet 
Waukegan • Edwardsville • Belleville • Sycamore 

[legionai Offices, Agents and Rcprcscntatives serving 
every Illinois ęounty.

MŪSŲ STAINLESS CLUB 

pasibaigs birželio 1 dieną 

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą mėnesį.

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

AND LOAN ASSOCIATION 
3į30 South Halsted Street * Chicago 3 * CLiffside 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

REAL ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Arti mūsų, 7 metų, 5% kamb. 

mūr. Įrengtas rūsys. Alumin. langai, 
karpetai. Garažas. $22,700.

Raktas pas mus į puikų 2-jų bu- 
tų namą. Naujas alyva šildymas. 
Alumin. langai. Sausas rūsys. Gara
žas. $18,200.

Milžinas arti parko. 2.jų butų 
mūr. 2 po 6 kamb. Garažas. Vertas 
$35,060.

Patrauklus 5 kamb. namas. Nau
jas alyva šildymas. Garažas. Tik 

',$12,900.
Arti Jaunimo Centro. Namas kaip 

stiklas. $135 pajamų ir sau 6 kamb. 
butas. $17,200.

2-jų aukštų, 3-jų butų mūras. Ga
ražas. Geros pajamos. Gago Parke. 
$20,300.

I Mūrinis. 2 butai. Alyva šildymas. 
Garažas. $80 pajamų ir 6 kamb. mo
dern. butas. $18,800.

Didelis 6 kamb. mūras prie Maria 
High. 33 p. sklypas. Naujas gazu 
šildymas. $19,300.

Originalus 4 butų mūras. Naujas 
aukštas stogas. Alumin. langai. Aly
va šildymas. $40,00.

l’zž aukšt. mūras. Prieš 12, metų 
statytas, naujoje sekcijoje prie par
ko. Garažas ir kt. $28,500.

6 butų mūras. 2 po 5 kamb. ir 
4 po 4. Apie $7,000 nuomos. Dar 
ne vėlu. $50,000.

2-jų būni mūras. Dideli kambariai. 
Alyva šildymas. Alumin. langai. 
$28,500.

Virš §6,000 pajamų. 5 butai, 2-jų 
aukštų mūras. Garažas, šalia pla
tus žemės sklypas kitam namui. 
$37,500.

2 namai ir taverna. 4 butai atski- 
šildymai. Vertingrs biznis. $28,400.

Taverna ir 2 butai. Pelninga biz
niui vieta. Pigu kaip niekad. $11,600.

Lcmonte. Virš akro žemės ir 2-jų 
metų, 2-jų butų modernus namas. 
Kaina nuderėta.

10 min. kelio nuo mūsų. Naujas 
2-jų metų, 6 kamb. ekstra moder
nus mūras. Garažas. 60 p. sklypas. 
Alumin. langai ir tvora. Brangi vie
ta. Pigi kaina, $27,000.

Modernus 6 kamb. mūras. Marlite 
kabinetų virtuvė. Karpetai. Pušim 
{rengtas rūsys. Gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Garaž. $20,700.

PRIE MAROUETTE PARKO
3-jų butų mūr. 6 — 5—3 kamb. 

Alyva - 'karštu vandeniu šildymas. 
Garažas. $145 mėnesinių pajamų ir 
savininkui butas. Gage Parke. 
$27.900.

Pajamų namas — 5% ir 3 kamb. 
7 metų senumo. Keramikos plytelių 
vonios. $100 mėn. pajamų ir savi
ninkui butas. Arti 64-os ir Pulaski. 
$25,900.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Pulaski. $20,900.

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti 62-os ir Mozart. $28,900.

2-jų aukštų mūr. 4, 6 ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi
si išnuomuoti po $115. Arti 66-os 
ir Artesian. Tik $49,900.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61.600.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

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

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7įsi Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

ŠIOS SAVAITĖS
Naujas mūrinis, 3 mieg., garažas, 

30 p. lotas, labai gražus namas ir 
labai graži vieta. $22,500.

Mūrinis 5 kamb., naujas šild,, sau
sas rūsys, visi baldai: TV., radio, 
šaldytuvas, plyta ir kit., tuojau ga
lima užimti, {mokėti tik $3,000, 
$16,500.

Mūrinis 2 butai, 5 ir 6 kamb., pir
mas aukštas modernizuotas, 30 p. 
lotas, arti krautuvių ir susisiekimo, 
$28,700.

BARGENAI
Mūrinis 7 kamb., 4 mieg., gara

žas, naujas gazo šild., 30 p. lotas, 
moderni vonia, kabinetinė virtuvė, 3 
blokai nuo bažnyčios ir mokyklos, 
skubiai už $19,500.

Medinis 4 kamb., garažas, rūsys, 
nauja virtuvė, aptvertas kiemas, ge
ras šild. ir plasteriai. $11,200.

Mūrinis 3 mieg., 30 p. lotas, nau
jas šild. gazu, garažas, kambarys 
rūsy, čia pat krautuvės ir susisieki- 

I mas. $19,000 arba rimtas pasiūly- 
' mas.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. HE 6-5151

LIETUVIAI PLEČIASI 
LEMONT

Bizniui patalpa ir butas $8,000.
5 kamb. namas, garažas, 1 akras 

žemės $11,500.
6 kamb. namas, 3-jų akrų sodas, 

labai graži vieta.
4 butų namas mieste, geros ren

dos. $19.500.
Sklypai mieste, visi patogumai, po 

$1.500.
Gausite 13% investavę j pirmus 

mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

P. Abromaitis Realty & 
Investmenf Go.

1005 Porter St., Lemont, III. 
CL 7-6675

4 reguliarūs butai, 2-jų aukštų 
mūrinis. Arti 71-os ir California. 
Labai geram stovy. Nedidelis {mo
kėjimas. HEmlock 6-1517.

Per 4 m. galite išmokėti šią nuo
savybę; 2 mūr. namai, 23 išnuomuo
ti vienetai ir 3 butai. Metinės pa
jamos $12,300. Parduodama už 
$33,000.

A. Norkus Real Estate
2405 W. 51st St. WA 5-5030

Med. 2x4 modernizuotas su gar. 
$15,000.

Mur. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. $27,500.

Med. 3x4 geros pajamos. Marąuet
te Parke. $18,500.

Med. 1% a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parke. $15,000.

Mūr. 4 metų 6 k. cottage North- 
lake, Jll. Viskas modorti. $16,000.

Med. 6 k. bung. ir 3 kamb. rūsy. 
Brightn Park centre. $15,250.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBUIC
4259 So. Maplevvood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Medinis namukas, 3 miegamieji, 
gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 
sodelis. Tik $12,000.

Medinis bungalovv, 6 kamb. Arti 
mokyklos, švarus ir gražus. $14,900.

Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 
1 ar 2 asmenim. $12,900.

Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 
šildymas kiekvienam butui. Mar
ąuette Pk.

Meilinis 2 po 4 kamb. Cementiniai 
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas. 
Brighton Parke. $15.900.

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

MAROUETTE PARKE
81-a ir Mozart. mūr. bungalow, su 

4 mieg., 10 metų senumo, garažas. 
$23,500.

Brighton Parke barngenas, skubiai 
parduodamas namas su “clcaning” 
bizniu. Modom, butas ir geras biz
nis. Pirkaite nedaug {mokėję. Kaina 
$13,900.

Dėmesio! Prie Šv. Kryžiaus baž. 
mūrinis namas — 3 butai ir kepyk
la. Naujas kepyk. krosnys. Geras 
biznis. $2S,500.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas. 
2 maš. garažas. Tik $19.5 0 0.

VAINA REALTY
6540 S. tVEvSTERN AVĖ. 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 VVest 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

lllill>IIHIIIĮIHIIIIIII!illHlHIHHil||||||Įj!l
6 kamb. 10 m. rezidencija ant 

40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.
2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. šil

dymas alyva. Garažas. $35,000.
3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri

gazo šildymai. $35,000.
12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja

mos virš $13,000. $95,000.
Turiu kitokių namų pasirinkimui.

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. 69»h St. RE 7-839S

PRIE DIDELIO FABRIKO
Taverna su visais {rengimais. Ge

ra apyvarta darbo dienomis. 2 aukš
tų mūr. namas. Pirmame aukšte 
yra dar 4 ir 5 kamb. butai, antra
me — 12 miegamųjų kambarių. Į 
kainą Įeina visi baldai. Iš namo 
$686 mėn. pajamų ir savininkui 
dar 5 kamb. butas su taverna. 
$65,000.

TIK §18,500
5 ir 3 kamb. mūr. namas prie 

Maria High Sehool. Gazo šiluma. 
Garažas.

§335 MEN. PAJAjMŲ
6x4 kamb. mūr. Šildymas gazo 

krosnimis. $28,000.
GERAS PIRKINYS

7 motų 2 aukštų mūras Marąuette 
Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas: viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys rūsyje. 
$380 mėn. pajamų. Kaina $43,000.

0 KAMB. MCR. BUNGABOtV
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk. Gazo šildymas. $18,000.
VASARVIETE

Su baru ir restoranu Beverly Sho
res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry
no į metus. Savininkas duos paskolą.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—§36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—§ 18,000 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—§20,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—§16,000 
Didelis pasirinK. gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Remkit dien. “Drangą”
CONTRACTORS

CICERO. $18,900 pilna kaina. 
Med. 2-jų butų, 2 po “D/z kamb., 
plius 1 kambarys. Pajamų $120 
per mėn., ir savininkui butas. 
Centralinis apšild. alyva. Mokės-1 
čiai tik $92. Našlė turi parduoti. [ 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
Cicero. OLympie 2-6710. BIshop 
2-2162.

ŠI M A I T I S
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

HELP VVANTED VYRAI

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS 
23 iki 32 m. amž. “stock-room”, 
“counter” bei pristatymo darbui. 
$1.75 į vai. 5 dienas, pusantro 
karto virš 40 valandų.

6208 Cottage Grove Avė.
PL 2-3000

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

CICERO—BERWYN
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie

nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$18,500.

2. Parkholme mūrinis 4 butų: 3— 
3 — 3 — 4. Dviejų .mašinų garažas

3. Parkholme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas. 
. .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

5. Medinis 4 butų namas: 4—3— 
2—2. Tik $12,500.

6. Du po 4 kamb. 45 pėdų sklypas, 
šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

8. Parkliolme beveik naujas 5 
kamb. bungalow. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 VVest 15 Street, Cicero 
Tel.: OL 6-4980, OL 2-8907

OL 2-9589

KERELIŠ BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICIN08 ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

V.ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 ĮVEST 71st STREET

Tel.; PR 8-4268 ir TE 9-5531 ,
\------- --------------------------------------------

T .

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

2741 VVEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

♦ ♦ O « 4

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5 
m. garantija. 'Dedame naujas ‘‘cop- 
per-alloy” rinas—“gutters’;: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymas iš lauko, 
‘‘Tuokpointiug”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ii- naktį bei sekmadie
niais.

BA 1-6047, RO 2-8778
♦ ♦ ♦ ■

DĖMESIO!

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, UI.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur
naces) visų dydžių oro vesintu- 

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-9272
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers). air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų lšsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OB 6-0412

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija
vadovėlis lituanistinėms mokyk 
loms ir tėvams, vaikus su Lietuvot 
praeitimi norintiems supažindint) 
namuose. Knyga iliustruota, kie
tais viršeliais, 204 pusi. Kaina $3,

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Skelbkites “Drauge”.

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 
7150 So. Maplevvood Avė., 

Chicago 29, 111.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s i

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

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

| LAPKUS BUILDERS, INC. S
V Statome {vairius pastatus. Dar- J 
> bas atliekamas labai sąžiningai,

vartojant geriausias medžiagas, 3 
Turime dar keletą sklypų Chicagoj.

6440 SOUTH PUBASKI RD. i 
RE 7-6630 arba BU 1-0400 B

Remkit dien. “Draugą”

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 

■ PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 
PAGEIDAVIMĄ.

ST 3-0703 OB 7-2094 Chicago, Hl.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE1 
ues jis plačiausiai skaitomas lietu
viu dienraštis. Gi skelbimu kalno# 
visiems prieinamos.
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MŪSŲ KOLONIJOSE

Įsteigta ELL Teisininkų 
sąjunga

New York. N. Y. yra puikus šio koncerto part-
1 neris.

Jauniausias programos daly
vis buvo Alvydas Vasaitis, a- 
komponavęs solistams ir chorui,

Tęsiant estų - latvių - lietuvių įr saVo gana nelengvą uždavinį j 
teisininkų bendros veiklos, pra- puikiai atlikęs, 
dėtos 1934 Baltijos valstybių

Tiek solistai, tiek choras bu
vo verčiami kartoti. Šis koncer-

santarvės rėmuose, tradicijas, 
gegužės 5 d. New Yorke įvyko 
estų-latvių-lietuvių teisininkų!tas Parodė kiek dau§ rūpesčio 
bendros sąjungos steigiamasis buvo idėta Jį ruošiant, tiek
susirinkimas. Dalyvavo apie 40 
teisininkų. Išdiskutuoti ir pri
imti steigiamos sąjungos prin
cipai. Pagal juos sąjungos tiks
las koordinuoti ir skatinti lais
vajame pasaulyje esančių estų, 
latvių, lietuvių teisininkų ir jų 
tautinių organizacijų bendradar

valdybai tiek pačiam chorui te- Vaistininkas Endler, 55 m., Chicagoj, ant savo vaistines uždėjo plakatą, kad

East St. Louis apylinkėje, kad | 
ir nebūdama gausi, palaiko bend į 
ravimą tarpusavyje per vietos: 
organizacijas, susibūrimus. Per i
Atvelykį Lietuvių Moterų kiu- ' sūnų ir dukterų yra įstojusių į

--------- ------------ , . . i bas turėjo savo tradicinį vaka-į vienuolynus, tapusių dvasiš-
tijos teisininkams tarptautinėse [ ne ‘ . cn ruomenes vare u pa c- , lietuvių parapijos salėje ir , kiais. Vyriausioji duktė sesuo 
institucijose ir talkinti Baltijos kos ž°dl tare Makarienė. . i surinko gražaus pelno salės į-! Marija Rita neseniai atšventė 

Stebėtojas rengimai£g apmokėtį. Gegužės 1 sidabrinę savo vienuoliškojo gy

biavimą, puoselėti teisines tradi teikta gėllų solistei D- Stankai- 
cijas bei etiką, atstovauti Bal-i ir Prane^jai J. Petruitie-

valstybių laisvės kovai.

Vyriausias sąjungos organas 
numatytas metinis susirinkimas, 
kurį sudarys po 10 estų, latvių, 
lietuvių teisininkų, įgaliotų ati
tinkamos tautinės teisininkų nantieji lietuviai gali akivaiz- 
draugijos vadovybės. Sąjungos džiai stebėti kaip ši vietovė pa

ko daug pavargti. Pasisekimas 
buvo didelis. Per pertrauką at
silankę į užkulisį kitataučiai mu 
zikai giliai sujaudinti spaudė 
dalyviams rankas, o dirigentui 
buvo pasiūlytas net simfoninis 
orkestras. Po koncerto buvo į-

E. St. Louis, III.
Mūsų kolonijos kronika 

East ’St. Louis ir jame gyve-

valdybą sudarys 6 nariai: 2 lie
tuviai, 2 latviai ir 2 estai teisi

mažu, bet jau įtemptai, rengia
si palikti paskutiniu slenksčiu 

ninkai. Pirmojoje sąjungos vai prie Didžiųjų Vartų Į Vakarus, 
dyboje lietuvių teisininkų drau-. kurie jau pradėti statyti ant 
gijai atstovauja M. Brakas ir į Mississippi upės kranto St. Lou- 
V. Sidzikauskas. Pirmuoju są-| is mieste pagal garsaus suomių 
jungos pirmininku išrinktas lat- i architekto Saarinen projektą ir 
vis teisininkas E. Kerno. Sąjun- j bus 630 pėdų aukščio — tik-
gos būstine — tuo tarpu New j riau sakant — tai bus arka su'parapija gegužės mėn. 29 d. pra! 
Yorke. I vidujiniais įrengimais ir keltu ves savo metinį parapijos pik- ■

Susirinkimas įvyko estų na
muose, 243 E. 34 St., Manhat- 
tane. Pasirodo, estai pačiame 
New Yorko centre turi kad ir
nedideles, bet gana kultūringas j (° tai bus 1964 metais) per.

žengė Mississippi upę — įkūrė 
St. Louis miestą ir pradėjo le- 
gendarinį žygį tuomet į taip 
vadinamus laukinius vakarus. Ir 
dabar visi didieji keliai — au

gaus negausiai estų New Yor-1 tostrados iš rytų, šiaurės ir pie- j ti būrelio narių rėmėjų skaičių 
ko kolonijai, tai labai patrauk- kaiP 66> 50> 40 ir moderniš- j ir dar sutelkti papildomų lėšų 
lūs židinys, ypač kai palygini' kia^ioj\-?0 sueis Per East St. gimnazijos pastatų įgyvendini, 
su karčiairiinio pobūdžio lietu- Louis prie Didžiųjų Vartų Į Va- 
vių klubais. Vt karus — “Oate to the West”.

i 66-toji autostrada jau baigiama 
, per East St. Louis pravesti ir 
darbai pradedami prie 50-sios,
40-sios ir 70-sios. Numatoma,' vusi būrelio globotinė G. Gird- 
kad per metus Didžiuosius Var- vainytė sėkmingai tęsia studi-

patalpas posėdžiams ir susirin
kimams. Namuose įsikūrusi es
tų Švietimo draugija, Šalpos fon 
das, savaitraštis Vaba Esti Šo
ną ir mėnraštis Meie Tee. Paly-

Rockford, III.

Pavasario koncertas

Balandžio 29 d. Rockfordo 
Lietuvių klubo Vyrų choras, kiu 
bo salėje savo pavasariniu kon
certu pakėlė uždangą.

Pranešėja Irena Petruitienė 
supažindino su programos da
lyviais solistais D. Stankaityte, 
St. Baru, V. Liorentu. Chorui a- 
kompanavp A. Vasaitis.

Nesigilinant į smulkmenas, 
kurių pasitaiko ir pas didžiuo
sius galiūnus, bendras vaizdas 
puikus. Salė pilna žmonių, ne 
tik iš kitų kolonijų ir Chicagos, 
bet šį kartą ir dauguma ame
rikiečių, nes mūsų solistų nuo
traukos buvo patalpintos ir vie
tiniam amerikiečių laikraštyje. 
Jau po pirmųjų choro dainų jau 
čiama didelė choro pažanga ir 
tas jaučiama ligi koncerto galo. 
Matyti kiek daug darbo įdėta 
į šį, palyginus negausų nei žmo 
nėmis nei balsais, vienetą, o pil
doma gana sudėtingi kūriniai ir 
dar antroje dalyje padainuoja
ma angliškai “Beautiful Drea- 
mer”. Bendrai choras daro rim
tą vaizdą ir papildžius pirmuo
sius tenorus, ar bent visą cho
rą, 10 žmonių, tas choras galė
tų rikiuotis pirmaeilių chorų ei
lėse. Turėdami tokį puikų diri
gentą muz. Lino asmenyje, jie 
turėtų veržtis dar aukštyn.

Danos Stankaitytės ir Stasio 
Baro balsų grožis ir technika 
parodo, kokių talentų mūsų tau
ta turi. Antroje dalyje dainuo
jant arijas ir duetus buvo paro= 
dyta, kokia balsinė Dievo dova
na šią porą lydi. Trečiasis so
listas Valentinas Liorentas pa
rodė savo dainavimu, jog jis

iškeliančiu lankytojus viršun. Vi niką, į kurį, kaip paprastai, at- 
dujiniuose įrengimuose bus pa- silanko lietuvių ir jų draugų ir 
vaizduota kaip pirmą sykį bal-1 iš toliau gyvenančių. Šio pikni- 
tasis žmogus veik prieš 200 me. ko vyriausiu vadovu yra para-

pijos klebonas kun. dr. A. Deks-
nys.

Vasario 16-tos gimnazijos rė
mėjų būrelio vadovavimą A., Tiš 
kuvienė perdavė O. Čerškienei, 
kuri uoliai imasi ir toliau išplės

mui — praplėtimui. Būrelis jau 
veikia senokai ir jam vadova
vo V. Juodakienė, O. Petrikie- 
nė, Zigmas Grybinas, A. Tišku- 
vienė ir dabar O. Čerškienė. Bu-

tus Į Vakarus aplankys per mi
lijonas turistų ir jau East St. 
Louis moteliai statomi ir dar 
numatoma statyti.

jas Muencheno universitete. Su
telkti būreliui daugiau lėšų vie
tos organizacijos, kaip A.L.T.S. 
East St. Louis apylinkės skyrius

Bet kol tai viskas bus pa- yra aukojęs pinigų ir vakaro 
baigta statyti, lietuvių kolonija pelną pervedė per Balfą. T. B.

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

IlETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE 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 vartotę bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 mėty modeliy 
garantuotą automobilį? Duodame 6-iy men. 
garantiją.

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

Telef. WAIbrook 5-5121

jis nebegali toliau aptarnauti žmonių ir krautuvę uždaro, kadangi jis pasta 
raišiais metais buvo apiplėštas šešis kartus. (UPI)

11 DVASIŠKIŲ Iš VIENOS 
ŠEIMOS

Net 11 Oskaro A. Windolph

19 d. 7 vai. v. A.L.T.S. East St. į venimo sukaktį. Tos šeimos tė- 
Louis apylinkės skyrius rengia vas Oskaras Windolph buvo Ne 
vakarą-balių Grand Marais Sta- braskos vaistininkas. Dabar jis 
te Park svetainės jaukiose pa- su žmona, abudu 77 m. amžiaus, 
talpose ir programą išpildys ar- gyvena poilsio namuose Kearny, 
tistės Eglės Vilutienės vadovau-' Ne'br.

Ona Paplauskas
(PAGAL TĖVUS JORDAN)
Gyv. 3217 So. Lituanica Ave

nue, Tol. FRontier 6-3872.
Mirė 1962 m. gegužės 13 d., 

3-čią valandą ryto.
Gimusi Lietuvoje. Kilo iš Ma

žeikiu apskr., Židikių parapijos, 
Užpelties kaimo.

Amerikoje išgyveno 41 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Liudvikas, duktė Bernice 
Savagc, žentas Adam, sūnus 
Adam, marti Violct, 5 anūkai: 
Sylvia Rank, Dolores ir Edtvard 
Savage, Violet ir AdamJr., Pa
plauskas, ir kiti gimines, drau
gai ii’ pažįstami.

. Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai ir šv. Kazimiero Se
serų Rėmėjų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. Li- 
tuaniea Avenue.

Trečiad., gegužės 16 d. 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioj Į- 
vy.ks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Onos Paplauskas 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
šiose laidotvėse i suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, duktė, 
sūnus, žentas, marti, anūkai ir 
kiti giminūs.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, Tel. YArds 7-3401.

jama grupė iš Chicagos. Po pro 
gramos bus vaišinamasi ir šoka
ma. Vietos ir toliau gyvenantie
ji lietuviai kviečiami atsilanky
ti į šį tradicinį pavasarinį va
karą-balių: rezervacijas galima 
užsakyti tel. UP 5-8148.

Nekalto prasidėjimo lietuvių

A. -J- A.
Petronėlė Pilitauskas

(Mergautines pavardė 
Barakauslcaitė)

Gyveno 3324 S. Halsted St.

Mirė gegužės 12. dieną 2:15 
valandą ryto.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Nemakščių para
pijos, Lygių kaimo.

Ainel-ikoje išgyveno 51 me
tus.

l’asiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Julius ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie šv. Kazimie
ro Seserų Rėmėju Draugijos 
II-jo skyriaus ir prie Šv. Onos 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 33 19 S. 
Lituanica Avė, Laidotuvės į- 
vyks trečiad.. gegužės 16 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į šv Jurgio par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnus ir drau
gai bei pažįstami.

Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas, Tel. YArds 7-1138.

Domininkas Lazauskas
Gyveno 4749 S. Keating Ave

nue, o anksčiau gyveno Town 
of Lake Apylinkėje.

Mirė geg. 10 d., 1962, 1:10 
v. p. p., sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 60 m.

Pasilko dideliame nuliūdime 
giminės Ann Boravicka ir jos 
sūnus Dennis, France® Janavič, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas 6 v. p. 
pietų John F. Fudeikio koply
čioje, 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks treč., geg. 
16 d., iš koplyčios 8:30 v. r. 
bus - atlydėtas į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę f Giminės.

Laidot. direkt. John F. Eu- 
deikis. Tel. YArds 7-1741.

A. -J- A.
BARBORA NARBUTIENĖ

Gyveno Monee, Illinois. Anksčiau gyveno Chicago, Illinois.
Mirė gegužės 12 dieną 1962 metais, 10:15 valandą vakaro, su

laukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš I’lungių apskričio, Kulių parapijos, 

Mažeikių kaimo. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Pranciškus: 2 dukterys. 

Barbara W.eseley ir Martha Shimkūs, žentas Matt; sūnus jo
seph Barnett, marti Verida; 7 anūkai: Antoinette Perry, Matthetv 
Shimkus, Geraidine Bragg, Robert, Margaret, Barbara Ann. ir 
Jo-FIlen Barnett; taipgi 4 proanūkai.

Kūnas pašarvotas Raekawicz koplyčioje, 2314 West 23rd 
Plaee. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 16 dieną. Iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamialdij bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Laidotuvių direktorius Steponas Ladkatvicz, Telefonas Vlr
ginia 7-6672,

A. -j- A.

JOHN GRANT
Gyveno 1536 North Claremont Avė., Chicago, III.
Mirė gegužės 11 d., 1962 m., sulaukęs 55 metų.

* Gimė Akron, Ohio.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mildred (mer

gautinės pavardė Kabasanskas), motina Mary, 4 sese
rys — Mary Mielke, Margaret Sladek, Anne Lazarre, 
Verne Wagner, du broliai — Stephen ir IValter ir jų 
šeimos, švogeris Gedminas' Kabash su šeima, dvi švo- 
gerkos — Aldona Patulis ir Almina King ir jų šeimos, 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III. Laidotuvės įvyks antra
dienį, gegužės 15 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, motina, seserys, broliai, švo- 
geriai, švogerkos ir visi kita giminės.

Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus, Tel. TO 3-2108.

jį j BRAIJGA'S, pirmadienis, 1962 m, gegužės mėn. 14

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET 

? Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. H E L S O N

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

0 4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS ir SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėlea iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai

€845 80. WESTERN AVB.

TRYS MODSRNUKO9
air-condiTjonsb koplyčios

REpublic 7-8608 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
«348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tėl. COmmodore 4-222J,

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL TeL OLympic 2-1003

Pasinaudokite “Draugo” Classificd skyriumi
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X Lietuviai filatelistai, mi
nėdami Maironio sukaktį, išlei
do specialius pašto vokus. Taip 
pat jie išleido vokus paminėti 
sukakčiai, kaip buvo Lietuva J- 
A Valstybių pripažinta De Ju
re 1922 m. Lietuvių Filatelistų 
dr-jos susirinkimai vyksta kiek 
vieno mėn. paskutinį antradie
nį 8 v. v. Jaunimo Centre. Iš 
kurių vienas esti akademinio 
pobūdžio, o sekantis būna birža 
ir keitimasis ženklais.

X Juozas Kaributas, mūsų 
bendradarbis Los Angeles mie
ste, šiuo metu vieši Chicagoje, 
apsistojo pas VI. Bulaitį, 6632 
B. Maplewood. Chicagoje mano 
pabūti apie porą savaičių. J. 
Kaributas buvo užsukęs ir į 
Draugą, kur turėjo progos pa
sidalinti kultūrinėm ir politi
nėm aktualijom ir ta proga pa
liko auką klišių mašinos skob
toms mažinti.

X Chicagos Aukšt. Lit. mo
kyklos mokinių metraštis “Tė
vynės pašvaistė” jau baigiamas 
spausdinti. Jo apimtis sieks 
220 psl. Trečiojo metraščio kri
kštynos ir laimėjusiems už ra
šinius bei iliustracijas premijų 
įteikimas įvyks gegužės 27 d. 
3 vai. p. p. Jaunimo Centre.

X Sesuo Rita (Trimakienė) 
ir sesuo Paulė Chicagą žada 
pasiekti jau gegužės 15 d., nors 
Putnamo seselių seimas įvyks
ta gegužės 20 d. Nek. Prad. 
Marijos seselės apsistos pas se 
seris kazimerietes, telef. WA 
5-8686.

X Mary ir Margaret Šakiš
ki, gyvenančios su tėvais, 7312 
S. Artesian avė., abi dvynukės, 
išteka už vyrų tą pačią dieną, 
gegužės 26, šeštadienį, šv. P. 
Marijos Gimimo bažnyčioj. Abi 
kartu gimė, augo, mokėsi, todėl 
abi tą pačią dieną ir sutuoktu
ves kelia.

X Darlene Pachankis ir Nor 
bert Schultz jungtuvės įvyko 
balandžio 28 d. St. Gali bažny
čioje, 3300 W. 55 st. Jaunoji 
Darlene yra Pachankių duktė, 
kurie turi paminklų įmonę. Jau 
noji yra baigusi Šv. Kazimiero 
akademiją ir De Paul universi
tetą. Jaunasis yra baigęs meno 
studijas.

X Chicagos Aukšt. Lituanis
tinės mokyklos tautinių šokių 
grupė, vad. A. Gustaitienės, ge 
gūžės 6 d. šoko tautinius šo
kius Elston Aukšt. mok. audi
torijoj, Beverly Shores, Ind. 
Akompanavo Vyt. Gutauskas. 
Šokėjai buvo nuoširdžiai publi
kos priimti. Pašoko Malūną, 
Blezdingėlę ir Kubilą.

X Janina Baltramonienė, 6812 
S. Westem Avė., gegužės 19 d. 
atidaro naują valgyklą Rūtą. 
Dabar Marąuette Parke jau 
bus 4 lietuvių valgyklos: Ne
ringa, kampas 71st ir Talman, 
Palanga, 6918 So. Westem 
Avė., ir Tulpė, 2447 W. 69 St.

X Zarasiškių klubo susirin
kimas įvyks sekmadienį, gegu
žės 20 d. 1 v. j), p. Hollyvvood 
svetainėje, 2417 W. 43rdi St. 
Kviečiami visi gausiai atsilan
kyti, nes prieš atostogas reikia 
viskas sutvarkyti, o taip pat 
bus įdomių pranešimų.

X Jubiliejinio koncerto cho
ro dalyviams ALRK Vargoni
ninkų Sąj-gos valdyba praneša, 
kad birželio 3 d. koncerto metu 
turėtų būti apsirengę tautiniais 
rūbais. Bet, jeigu kurios iš mo
terų neturėtų, galima apsieiti 
su civiliais rūbais. Tik prašoma 
naudoti ne tamsios, bet švie
sios (spalvingos) spalvos suk
neles. (Pr.)

TAUTOS FONDO ŽODIS
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo — Vasario šešiolikto
sios minėjimas praėjo. Minėda
mi šią didžiąją savo tautos ir 
valstybės šventę, daug pasiža
dėjimų davėme visomis išgalė
mis kovoti iki Lietuva bus iš
laisvinta iš kruvinos sovietinės 
okupacijos. Ta pačia proga 
daug ir aukų sudėjome Lietu
vos laisvinimo reikalams.

Šių metų balandžio 28 dieną 
įvykusioje Vliko ir Tautos Fon 
do konferencijoje New Yorke 
paaiškėjo, jog esama lietuvių 
kolonijų, kurios Lietuvos lais
vinimo reikalams surinktųjų 
lėšų ligi šiolei neperdavė, kam 
tos lėšos buvo skirtos, ir kam 
jos priklauso.

Tautos Fondo valdybos var
du prašau visas organizacijas 
ir asmenis, kurie surinktų au
kų dar neišsiuntė, kaip galima 
greičiau paskubėti perduoti: A- 
merikoje — Altui, o visų kitų 
— Tautos Fondui. Tatai pra
šau padaryti, kad Vlikui ne
tektų sustoti kalbėjus į paverg
tąją Lietuvą per Madrido, Ro
mos ir Vatikano radijo stotis. 
Reikia skubiai reaguoti į vis ir tuvių vardą Amerikos sostinėj
vis naujus tautos ir bažnyčios vienoJj® didžiausių bei svar

biausių sv. Marijos šventovių 
pasauly, šios minties tikslas: 
išreikšti lietuvių dėkingumą ir 
pasitikėjimą šv. Marijai, sukur 
ti Amerikos ir viso Vakarų pa
saulio centre lietuvių tikėjimo, 
lojalumo bei solidarumo pamin
klą.

persekiojimus. Mus pasiekė ži
nios, kad Kaune uždaryta Įgu
los bažnyčia ir paversta muzie
jumi, o Klaipėdoje naujoji baž
nyčia paversta sandėliais.

Prel. Jonas Balkūnas, 
Tautos Fondo pirmininkas.

Chicagos žinios

Nek. Prasidėjimo Seserų vedamo bendrabučio Putname studenčių grupė su savo auklėtojomis. Sės.
Bernarda (kairėje), bendrabučio vedėja, ir Sės. Rita, padėjėja. Seselių Rėmėjų Seimas įvyksta geg.
20 d. Jaunimo Centre, Chicagoje. (Nuotrauka B. Kerbelienė.s.)

RYŽTAMĖS ĮAMŽINTI LIETUVIŲ 
VARDĄ AMERIKOS SOSTINĖJE

Daug kartų ir ne vieno as-■ šiam pasiryžimui yra gautas kus Juras, D. Mozeris; kunigai: 
mens kelta mintis pasiryžta į-' sutikimas Amerikos episkopato: P. Cinikas, MIC, J. Malinaus- 
gyvendinti. Reikia įamžinti lie-į vardu. Šiomis dienomis išsi- i kas, J. Stankevičius, A. Zaka- 

spręs klausimas, kurią koply-' rauskas, R. K. Susivienijimo,

ŠVENTO KAZIMIERO SESERŲ
RĖMĖJŲ NUTARIMAI

Šv. Kazimiero Seserų rėmėjų įsikūrimo darbavosi ir seniai 
draugijos 43-is seimas, įvykęs nusipelnė poilsio, seimas nuta-
gegužės 6 d. Marijos Aukštes
niosios mokyklos patalpose, pri 

įėmė šiuos nutarimus:

I. Kadangi 43-^čias seimas 
minėjo garbingos 50 metų šv. 
Kazimiero Seserų vienuolyno 
veiktos Chicagoje sukaktį, sei
mo dalyviai sveikina seseles, pa 
sižadėdami ir toliau nenustojan 
čiai remti visus seselių reika
lus ir darbus.

II. Kadangi Šv. Kazimiero Se 
serys pastatė ir jau liepos mė
nesį atidaro duris naujos Šv. 
Kryžiaus ligoninės, kad priim
tų virš 300 ligonių, seimas svei 
kiną šį žygį kaipo didelį seselių 
gailestingumo darbą Chicagos 
lietuvių tarpe ir ragina visą 
Chicagos lietuvių visuomenę 
aukomis remti šią ligoninę, kad 
padengtų pastatymo lėšas.

III. Dėkojame Dievui už su
teiktą malonę Amerikos lietu
vių visuomenei, kad jau per 
55 metus Šv. Kazimiero sese
rys su dideliu uolumu ir, rū
pestingumu darbuojasi lietuvių 
vaikučių, ligonių ir senelių la
bui, ir taipgi dėkodami tom 
seselėm, kurios nuo vienuolijos

čią lietuviai galės gauti: ar baž 
nyčioje ar tik kriptoje. Vi stiek 
pasiruošimo darbai jau vyksta. 
Suorganizuoti Garbės ir Vyk
domasis komitetai.

Vykdomasis komitetas turė
jo jau antrą posėdį gegužės 9 
d. Chicagoje Marijos Aukštes
nėje mokykloje. Buvo aptarti 
būdai, kaip šią žinią ir visas in 
formacijas paskelbti visiems 
lietuviams, ypatingai gyvenan
tiems ne lietuvių parapijose.

Federacijos, Moterų Sąjungos, 
Ateitininkų ir Lietuvos Vyčių 
centrų pirmininkai.

Tikėkimės, kad Šv. Marija šį 
lietuvių pasiryžimą priims ir 
padės įgyvendinti.

PROTESTAI PRIEŠ TV 
PROGRAMĄ

Televizijos stotis WBBM-TV 
(CBS tinklo) pereitą ketvirta
dienį 9 v. v. transliavo vienos 

Koplyčios turinys bus“ lietu- valandos programą “Gimdymo

ria, kad visos rėmėjos ir rėmė
jai padirbėtų su didesniu įsi- ‘ mepikoje nebuvo ir gal niekad

viškomig temomis. Komitetas kontrolė ir įstatymas.” Pasipy- 
svarstė būdus, kaip surinkti lė eibė skundll Prieš programą, 
ir ten įamžinti vardus kuo di-. kuri tikrai netiko nei jauname- 
džiausio skaičiaus lietuvių. A-, čiams, nei suaugusiems.

BETARPIAI Į PARYŽIŲ
tempimu, jog greičiau būtų į- 
kurti seselėms poilsio namai.

IV. Atsižvelgiant, į milžiniš
kus Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno užsimotus darbus lie
tuvių katalikų gerovei, seimas 
ragina visas šeimas savo mal
domis, įtaka, darbu ir gyvu 
pavyzdžiu padėti seselėms su
rasti daugiau pašaukimų į jų 
vienuolyną, kad būtų tęsiami 
didieji darbai Dievo garbei ir 
žmonių dvasinei gerovei.

V. Seimas reiškia gilią pade 
ką —-

1) Rėmėjoms ir rėmėjams bei 
aukotojams, skyrių ir cen
tro valdyboms.

2) Visiems lietuviams klebo
nams ir vikarams.

3) Lietuvių spaudai, draugi
joms ir radijo valandų ve
dėjams.

4) Seserų kapelionams kun. 
A. Zakarauskui ir kun. J. 
Malin.

5) Vysk. Brizgiui už visokiau
sią paramą.

Sės. Apolonija, Nek. Prasidėjimo 
Seserų spaustuvės, Putnam, maši
nistė nuo pat jos įsisteigimo.

Nuotr. B. Kerbelienčs

nebus antros panašios progos Betarpiniai spraųsminių skri- 
lietuviams sukurti savęs liu- dimui kitą savaitę jungs Chi-1 
dininką tokioje vietoje, kurią cagą su Paryžiumi. Air France 
kas metai lankys milijonai A- lėktuvų linija geg. 19 d. pradės 
merikos ir viso pasaulio žmo-! susisiekimą su Boeing 707 lėk- 
nkl. ituvais, kuriuose telpa 146 ke-

Šį pasiryžimą globoti pakvie- leiviai. Abipusė pirmos klasės 
sti Garbės Komitetan: lietuviai fciįietO/kaina yra $1,046.46. 
vyskupai K. Salatka ir V. Briz-'
gys, Lietuvos ministeris Wa- 
shingtone Juozas Rajeckas, vi
si Amerikos lietuviai prelatai, 
lietuvių vienuolijų provincijo
lai, pirmieji šios minties inicia
toriai kunigai J. Čepukaitis ir 
J. Karalius ir R. K. Susivieni
jimo, Kat. Federacijos, Moterų 
Sąjungos, Ateitininkų Federa
cijos, Lietuvos Vyčių, Kardino
lo Mundelein -vardo Kolumbo 
Vyčių lietuvių kuopos, Illinois 
valstijos Lietuvių Vaisbininkų 
Rūmų centrų pirmininkai.

Vykdomąjį komitetą sudaro: 
vyskupas Vincentas Brizgys,

KAM PRIKLAUSO LĖKTU
VAS?

Dvimotorinis Douglas A-26 
bombonešis, perdirbtas komer
ciniam naudojimui, atskrido į 
Chicagos Midway aerodromą. 
Federalinės valdžios agentūros 
įsakė pareigūnams lėktuvą su
laikyti. Manoma, kad nežinomi 
savininkai ar pirkėjai rengėsi 
jį išskraidinti į užsienį.

PAVASARIO ATGARSIAI
Viena gėlių ir daržovių sėk

lų parduotuvė Chicagoje lange 
turi įsidėjusi iškabą, kur para
šyta: “Pasėjęs mūsų sėklas,

MŪRAS SUSITIKS SU 
MŪRAIS

Chicagos meras Richard Da- 
ley išvyko dalyvauti J. A. Val
stybių merų konferencijoje ge
gužės 14-16 d. d. Miami Beach, 
Fla.

GAVO PINIGŲ PO 52 METŲ
D. Hardenbergh buvo gatvė- 

kario užmuštas balandžio mėn. 
1910 metais. Tėvams buvo už
mokėta apie $100. Dabar po 52 
metų atrasta, kad pinigai buvo 
padėti į First National Bank 
of Chicago ir užmiršti, šiomis 
dienomis užmuštojo brolis po
licininkas C. Hardenbergh atsi
ėmė pinigus. Su procentais šim
tinė per tiek metų padidėjo į 
$334.03 sumą.

JOHNSON REMIA YATES

Viceprezidentas Lyndon John
son dalyvavo Cook apskrities 
demokratų partijos ($100 as
meniui) bankete McCormick 
vietovėje. Johnson parėmė Sid- 
ney Yates kandidatūrą į sena
torius. Bankete dalyvavo 5,000 
partijos narių.

TRAUKINIAI PLAUKS 
INDIJON

Septyni diseliniai lokomoty
vai, pagaminti General Motors 
kompanijos La Grange, buvo 
sukrauti į laivą Calumet uoste. 
Jie plauks tiesiog į Bombėjaus 
uostą. Indijos valdžia iš viso 
yra užsakiusi 82 tokomotyvus. 

13 LIKO IŠ 1,300

Iš Chicagos Midvvay aerodro
mo 1959 metais kasdien būda
vo iki 1,300 komercinių lėktu
vų skridimų, šiomis dienomis 
kasdien yra tiktai 13 skridimų. 
United turi 8, Delta 3 ir Bra- 
niff linija 2 skridimus. Kitos 
lėktuvų linijos yra išsikėlusios 
į O’Hare aerodromą.

AR KIRPĖJAI GAUS $3?

Frank Aliotta, pirmininkas 
kirpėjų sąjungos Chicagoje, tu
rinčios 2,000 narių, pareiškė, 
kad geg. 23 d. susirinkime jis 
ragins narius balsuoti prieš pa
siūlymą pakelti apsikirpimo kai 
ną iki 3 dol. Šokiomis dienomis 
už plaukų apkirpimą mokama 
2 dol., o šeštadieniais ir dieno
mis prieš šventes $2.25. 
IŠLIKO GYVA PO KARŠČIO

Prieš Kalėdas Juanita Mar
tin, 4 mėnesių, buvo nuvežta į 
Chicagos Michael Reese ligoni
nę. Ji turėjo 108.6 laipsnio k^r 
ščio. Šiomis dienomis kūdikis 
grįžo pas tėvus į namus. Ji yra 
vienintelė ligonė, išlikusi gyva 
po tokios aukštos temperatū
ros visoje Michael Reese ligo
ninės istorijoje.

IŠDEGINO NEGRUS
Cook apskrities šerifas Frank 

jSain, beveik verstinai pradėjo 
'ieškoti trijų brolių negrų nau
jai statomo $40,000 namo pa
degėjo. Trys negrai broliai, vi
si dar nevedę, ortopedas chirur 
gas dr. Charles, advokatas Mar 

i vin ir drabužių valymo įstaigos 
savininkas Robert, statėsi nau
ją namą Park Foreste arti Chi
cago Heights. Namas buvo pa
degtas, kaip pareiškė Illinois 
gaisrų maršalo raštinės parei
gūnas. Ugniagesiai irgi vėlokai 
atvyko.

MIRĖ GELBĖDAMAS ŠUNĮ
James DeMichele, siuvėjas, 

2372 N. Neva, ir jo 175 svarų 
Great Dane veislės šuo žuvo, 
kai ant jų užvažiavo Milwaukee 
linijos traukinys prie 2300 N. 
Neva. Šuo sustojo ant bėgių, 
o DeMichele bandė jį nutempti, 
bet nepasisekė.

DAŽNAI LŪŽTA KAULAI
Michael Boner, 9 metų, gydo

si Chicagos Shriners’ ligoninėje 
luošiems vaikams. Jis gimė tu
rėdamas minkštus kaulus ir iki 
šiol yra turėjęs 60 kaulų lūži
mų.

PRAVAŽIAVO RAUDONĄ 
ŠVIESĄ

Steven Pipes, 35 metų, CTA 
buso vairuotojas, buvo polici
jos apkaltintas už pravažiavi
mą raudonos šviesos. Jo vairuo 
jamas busas įvažiavo į mokyk
linį autobusą. Iš 59 sužeistų 
žmonių tik vienas dar yra ligo
ninėje. Nelaimė įvyko prie 
South Park ir 71-os.

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol«- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063 

» ♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ »»»♦♦♦♦♦♦-<

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 09th St. U a. PR 6-1063
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liiDflino ELECTR0Ū1C5
TV-RAOI3AI -OUOST. REKORDERIAI

, STEREO FONOGRAFAI - PLOKŠTELĖS
ANTENOS - BATERIOOS- LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žem/aus/os ka/nos Ir garantija

13321 S. Haisted St.- CLiffside4-56651

TERRA

Š®

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
8237 W. 63rd St.. Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4660
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

prelatai: J. Balkūnas, Praneiš- šok greitai į šalį”

6) Visai Šv. Kazimiero kong-, B
regalijai ir Motinai M. A- 
doratai už pasiaukojimą 
mūsų visuomenei.

IŠDIDUS POVAS PATEKO 
DABOKLĖN

Į Shakespeare policijos nuo
vadą pateko spalvingas puikuo
lis 25 svarų povas, kuris bėg- 

į damas Diversey gatve ilgą my- 
! lią, išgąsdino automobilistus, 
i Policija išdidų paukštį perdavė 
i Gyvulių globos draugijai.

DĖL VAGYSČIŲ UŽDARĖ 
FARMACIJĄ

Joseph Endler, 32 metus tu
rėjęs farmaciją 5635 W. North 
av., likviduoja savo biznį ir ieš
kos kito darbo, nes per 12. mė
nesių buvo apiplėštas šešis kar
tus. Jis pareiškė: “Kiekvieną 
kartą, kai nepažįstamas asmuo 
įeina pro duris, aš apsergu. 
Kasgi nori gyventi nuolatinėje 
baimėje

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKLEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

INSURED
4 '/2%

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI PIRM' tr ketv............................... 9 v. r. Iki 8 p. p.VMbMnVUdi ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD...........9 v. r. Iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
snrramm

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual ĄeJL&ud Savings
and cSoan ^d,snociahon

Chartered and Supervised by the United States Government
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams rietą greta mūsų įstaigos

BU I C KAS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
šiš vėliausiai išėjęs Buiek 2 Dr. Sedan su automatu. Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85 

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA B U I CK, INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022




