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NAUJA JUNGTINI!! AMERIKOS VALSTYBIŲ 
GYNYBOS STRATEGIJA

Neateminiams ginklams investavo 8 bilijonus dolerių. Nuolaidomis diktatoriaus 
agresijos neapmaldysL

WASHINGTON, D. C. — Gi
liai svarstydamas atominio ka
ro galimybes, Washingtonas, 
kaip praneša “Post” (XII. 1) 
apskaičiuoja, kad jeigu būtų 
įrengtas geras tinklas slėptuvių, 
atominio karo taikiniams esant 
tik kariniams ir nepereinant 
prie masinio miestų bombarda
vimo, žūtų apie 10 procentų 
gyventojų. Esant tokiems gy
vybių nuostoliams ir pasilie
kant nesunaikintoms gamybos 
įmonėms, krašto gyvenimas ne
būtų suparalizuotas. Dėl to 
JAV gynybos sekretorius Me- 
Namara yra gerai suorganizuo
to slėptuvių tinklo šalininkas.

Pasiruošimas veikti 
neatominiais ginklais

Bet ir šitokiu atveju Ameri
ka vis tiek netektų apie 20 mi
lijonų gyventojų. Kaip gali 
kraštas pasitikėti tokiais gink-
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— Popiežius Jonas XXIII, sir
gęs keletą dienų, vakar pasiro
dė žmonėms ir juos palaimino, 
susirinkusius Šv. Petro aikštėje.

— Pakistano prezidentas 
‘ Khan norėtų išspręsti Kašmiro 
ginčą su Indija, užtrukusį 15 
metų.

— Raudonosios Kinijos kari
niai daliniai vakar Indijoje ry
tiniame pasienyje atsitraukę 20 
mylių. Tai pranešė radija vakar 
prieš pietus.

— Idleurild, prie New Yorko, 
aerodrome užvakar įvyko lėktu
vo nelaimė dėl radaro neveiki
mo. Lėktuvo nelaimėje žuvo 25 
asmenys iš 51 keleivio.

kad turimos žinios, įrodančios, , žinioje esančios 
jog Sovietų ginklavimosi per- padidėjo 25
svara prieš Ameriką yra tik 
mitas - pasaka. Įžvelgus tikro
vę, Amerikai pasisekė paimti 
griežtą liniją su priešu ir tuo 
pačiu metu užtikrinti savo 
draugus, kad JAV yra stiprios 
ir yra pasiryžusios panaudoti 
savo jėgą, jeigu bus reikalas. 
Anot McNamaros — JAV pri
valo turėti karinę jėgą savo 
teisingai politikai paremti. Rei
kia pačiam žinoti, kad tokią jė
gą turi, ir priešas privalo žino
ti, kad ją turima ir kad esama 
pasiryžus panaudoti, jeigu su
sidarytų grėsmė gyvybiniams 
interesams.

— Mes dabar turime tokią 
atominę jėgą, kad galime per
gyventi netikėtą atominę ataką 
ir atsakyti tuo būdu, kad prie
šas bus sunaikintas pilna to žo
džio prasme, — sako McNama-

lais, kurių panaudojimas tam ra. — Ir mes turime pakanka- 
pačiam kraštui atneštų tiek mą atominę jėgą atsakyti tik 

naikinimu karinių objektų.mirčių? Dėl to, be anksčiau iš
dėstytų dviejų, trečias NcNa- 
maros strategijos punktas yra 
— būti pasirengusiems ir ne- 
atominių ginklų karui, kad jų 
neturėdami nebūtume privers
ti griebtis atominių ginklų, ku
rie ir pačiai Amerikai atneštų 
nemažiau kaip 20 mil. žuvusių. 
Dėl to McNąmara ir neatomi- 
niams ginklams investavo $8 
bilijonus dolerių daugiau negu 
Eisenhoverio neatominis gink- 
lavimasis.

Chruščiovas žinojo šį Ameri
kos pasiruošimą, ir tai padarė 
jį nuolaidžių. Rusija žinojo, kad 
ir naudodama neatominius gink
lus Amerika galėjo sudoroti 
Kubą, ir Rusijai nebuvo kitos 
išeities, kaip nusileisti.

Berlyno gynybos problema

Laipsniškas pasidavimas 
pavojingesnis už atominį karą

Toliau McNamara pareiškė, 
kad Jungtinės Amerikos Vals
tybės supranta, jog palaipsniš
kos nuolaidos, laipsniškas pasi
davimas komunistų agresijai 
gali būti pavojingesnė net už 
atominį karą. Dėl to Sovietai 
yra tikri, kad Amerika reikale 
pavartos ir atominius ginklus, 
jeigu Rusija atakuotų Šiaurės 
Atlanto gynybos (Nato) są
jungininkus ar pačias JAV. 
Kiad Sovietai nepadarytų klai
dos savo apskaičiavimuose, Mc
Namara ir yra pareiškęs, jog 

1 amerikiečiai Berlyną gins, net 
I jeigu reikėtų ir atominius gink- 
' lūs panaudoti. Be atominių 
ginklų, NATO jėgos Berlyno 

Tačiau sunkiau būtų tikėtis sektoriuje neturėtų pakankamo
pajėgumo atsispirti, tačiau ir 
čia padėtis gerėja. Norstado

NATO jėgos 
procentus. Pačių 

amerikiečių kovos daliniai iš 
11 divizijų padidinti iki 16 ko
vai paruoštų divizijų, kurių vi
sos geriau motorizuotos ir ge
riau aprūpintos aviacijos 
transportais ir kovos lėktu
vais. Europoje Amerika turi 
reikmenų dviems divizijoms, ku
rios lėktuvais gali būti nuga
bentos per savaitę. Strateginiai 
rezervai Amerikoje siekia 8 di
vizijas, kai prieš porą metų bu
vo tik 2. JAV aviacija Euro
poje jei ne prašoka, tai bent 
prilygsta Sovietų. NATO ūki
nis pajėgumas, kurių kiekis ir 
resursai daugiau, negu prilygs
ta komunistų pajėgoms Euro- se Tautose vėl buvo pajudintas 
poje, — tvirtina McNamara. 'sovietinio kolonializmo klausi- 

J. Daugi. mas. Progą tam davė vadinamo
jo Septyniolikos komiteto pra- 

——— nešimas. Tas komitetas buvo
sudarytas, kad nustatytų nepri
klausomybės datas paskutinėms 
britų ir portugalų kolonijoms 
Afrikoje.

Besvarstant pranešimą, Bri
tanijos atstovas papylė karčių 
žodžių Sovietų Sąjungai, išvar
dydamas jos pavergtas tautas 
per tą laiką kai Britanija sutei
kė laisvę milijonams koloninių 
tautų. Buvo suminėtas ir Lietu
vos bei Latvijos su Estija pa
vergimas.

Sir Patrick Dean, kalbėda
mas Jungtinių Tautų pilnaties 
susirinkime lapkričio 27 d. pri
skaičiavo, kad nuo 1939 metų

15 metų Estų Tautinei 
tarybai

STOKHOLMAS, Švedija. — 
Švedijos radijas ir spauda at
žymėjo Estų Tautinės tarybos 
15-os metų veiklos sukaktį. Ta
rybos pirm. min. A. Rei ta 
proga pareiškė, jog šio egzilinio 
veiksnio vienas pagrindinių 
tikslų —- veikti šiaurės kraštuo
se Estijos ir kitų Pabaltijo vals
tybių laisvės reikalui.

Estų Tautinė taryba įsteigta 
1947 m. Stokholme. Joje bend
radarbiauja įvairios estų politi
nės grupės. Per 15 metų tary
bos išlaidos siekė 1 mil. švedų 
kronų, iš kurių 350,000 panau
dota propagandos ir informaci
jos reikalams. Per tą laiką iš
spausdinta apie 4 milijonai pus
lapių propagandinės medžiagos.

— Brazilijos policija susekė 
komunistų planus, Sao Paulo 
policija netikėtai sužinojo, kad 
Kinijos komunistai pasiruošę 
komunizmą išplėsti Lotynų A- 
merikoje sabotažu ir teroru.

Jei Venecuelos prezidentas Romule Betancourt pergyvens gatvėse kovas, kareivinių sukilimus, 
bombardavimus ir pasikėsinimus iki penkerių metų termino galo 1963 m., jis bus pirmasis laisvai 
išrinktas prezidentu tautos pusantro šimtmečio nepriklausomybės istorijoje baigęs terminą. Ne
seniai komunistų pradėti sabotažai, naftos laukų bombardavimas — sunkina padėtį krašte. Betan
court, 54 metų, pradžioje buvo pro-Castro, bet jis pakeitė mintį, Kubos diktatoriui parodžius ko- . 
munistinį veidą. Betancourto tikslas: baigti savo prezidentavimo terminą ir matyti laisvus rinki
mus, kuriuose būtų išrinktas jo įpėdinis. (TJPI)

PAJUDINTAS SOVIETINIO KOLONIALIZMO REIKALAS
Sausio mėnuo laikomas labai daug žadančiu

NEW YORKAS — Jungtinė- ima rodyti susidomėjimo sovie- ____________________________
tiniu kolonializmu. Jie palengva |
ruošia dirvą iškelti tam klausi- ! TRUMPAI IŠ VISUR 
mui visu platumu. Manoma, kad
tai įvyks per ateinančią sesiją 
1963 metų rudenį.

Redakcijos pastaba: Atrodo, 
kad Jungtinis Baltiečių komi
tetas Chicagoje ir Rezoliucijoms 
Remti komitetas Los Angeles 
turėtų parodyti dėmesio ir Jung
tinėms Tautoms, o ne vien tik 
klabenti kongreso ir Valstybės 
departamento duris.

— Buvęs prezidentas Eisen- 
howeris užvakar paneigė, kad 
jis sakė, jog buvęs vicepreziden
tas Nixonas neturįs „prezidenti-

JAV ir Japonijos 
konferencija cemen

tuos svarbius prekybos 

ir politinius santykius
WASHINGTON, D. C. — 

Aukšti Jungtinių Amerikos Val
stybių ir Japonijos vyriausybių 
nariai šiandien Washingtone 

nių kojų . Jis pareiškė, kad Ni- prajgS cementuoti santykius,
xonas nėra miręs politiškai, 
nors jis pralaimėjo Kalifornijoje 
rinkimus į gubernatorius praė
jusį mėnesį.

Siūloma sudaryti Pavergtųjų tautų 
pakomitetį

kuriet abiejose pusėse yra gana 
rizikingoje padėtyje.

Valstybės sekretorius Rusk 
vadovaus amerikiečių delegaci
jai ir pirmininkaus trijų dienų 
konferencijoje. Su juo kartu bus 
iždo sekretorius Dillon, vidaus 
sekretorius Udall, žemės ūkio 
sekretorius Freeman, darbo sek
retorius Virtz, komercijos sek
retoriaus pareigas einąs Gude- 
man ir Walter Heller, Ekono-

, WASHINGTON, D.C. - Ne- stangos žengti toliau ir suda- mi"ės tarybos Patarė^ Pirmi' 
Vakarų Europos tautos suteikė truk bug metaį Rai JAV ti atskirą pavergtųjų Tautų
laisvę 44 kraštams su 840 nu- kongrese pragiaėjo kova dėl Pa- komitetą. Sausio mėnuo laiko- Tai ^ra antra“s toks su?ltlkl’
b jonų gyventojų, tuo pačiu me- vergĮųjų Tautų komiteto suda- mas labai daug žadančiu tuo ™as> Pirmasls uyo prieš me
tu Sovietų Sąjunga inkorporavo rymo Jpirmą rezoiiuciją tuo rei- reikalu, nes kaip tik tą mėnesį Jus Hakone> netoh Tokl° mies- 
Baltijos kraštus, dalį Lenkijos, kabl pasį-Qiė Pennsylvanijos at- J1832 metais Abraomas Lincol- °*
dalį Suomijos ir kitas teritori- gįovas Daniel J. Flood. Pasiprie- nas paskelbė savo garsiąją
jas su 22 milijonais gyventojų u valstybės departamentui,' emancipacijos proklamaciją. Tei . ..
ir primetė komunistinę vergiją i visag reikalį buvo atidėtas, bet giama, kad Pavergtųjų Tautų ekonomijos reikalų komitetas 
septyniems kraštams Rytų ir nepa|aį(jotas žygiai tebebuvo komiteto sudarymas būtų gra- 1 »™Pe augiausiai susi urs 

tęsiami ir, atrodo, jie jau pra- žiausias proklamacijos paminė- su e onominiais rei a ais- a 
deda nešti derlių. jimas.

Atstovų Rūmų užsienių reika
lų komiteto pakomitetis, baig-

Oficialus šio vieneto pavadi
nimas yra jungtinis prekybos

kraštams Rytų ir 
Vidurio Europoje.

Stebėtojai Jungtinėse Tautose
pradeda įžiūrėti, kad Afrikos ir 
Azijos neutralieji kraštai, nebe 
vien tik Vakarų demokratijos,

čiau nebus pamiršti gyvybiniai 
kariniai ir politiniai dalykai.

INDIJA NEPRIIMA KINIEČIŲ 
PALIAUBŲ SĄLYGŲ

Ministerio pirmininko Nehru atsakymas Peipingui
NEW DELHI, Indija — Mi-) traukimas yra tik apgavystė i NEHRU LAIŠKAS

NELYGUS SAIKAS
Po pasitarimų Rusko su Mikojanu

damas devynių Europos paverg
tųjų tautų apklausinėjimą, nu
tarė pasiūlyti sudaryti Paverg
tųjų Tautų pakomitetį. Iki šiol 
didžiausia kliūtimi atskiram Pa
vergtųjų Tautų komitetui su- WASHINGTON, D.C. — Chi- • rauja Monroe doktrinai. Gal 
daryti kaip tik ir buvo Europos cago Sun Times (gruodžio 1 d. ’ tai ir būtų galima pateisinti, 
pakomitečio pasipriešinimas, laidoje) korespondentas ir po-j jei pavyzdžiui Rusija pažadėtų

laimėjimo, ginant Berlyną ne
atominiais ginklais. Čia jau 
problema. Svarstyklės nusvirtų 
vakariečių pusėn, jei Britanija 
įsivestų msuotinę karinę prievo
lę, jei Prancūzija visas savo 
jėgas įjungtų į NATO, jei vo
kiečiai padidintų savo dalinius 
ir karinių reikmenų gamybą.
To dar nėra, bet gal bus laiku 
pasiekta. Chruščiovas yra pa
sakęs britų ambasadoriui Mask
voje, kad amerikiečiai nebus
tiek kvaili paaukoti 30 milijonu nisteria pirmininkas Nehru už- 

v . » „ , vakar atmete kiniečių komunis-savo žmonių uz 3 milijonus ber- , . . , ,, . v. „ tų pasienio karo paliaubų sąly-
lymecių. Tačiau Amerika, zmo- gag jr apkaltino Peipingą, kad 
dama, kad nuolaidomis neįma- j jįs kando pagrobti indų teritori- 
noma diktatorių agresijos ap- j„prisidengęs parengtiniu ka

rinių paliaubų sutvarkymu”.
Tai Nehru pareiškė savo laiš

ke, pasiųstame raudonosios Ki
nijos premjerui Chou En-lai. Jis 
atsakė į Chou En-lai lapkričio 
28 d. notą, įspėjančią, jei indų 
kariniai daliniai nebus atitrauk
ti, kaip reikalauja Peipingas, 
pasienyje vėl kova užvirs. Už
vakar dienos duomenys rodė, 
kad gali atsinaujinti karas.

Kinija teigia, jog ji savo ka
rines jėgas atitrauksianti ry
šium su paskelbtomis paliaubo
mis. Bet indų kariniai daliniai 
palei šiaurės rytų pasienį nema
tė kiniečių kareivių pasitrauki
mo.

maldyti, yra viskam pasiryžus, 
ir tai kaip tik gali Sovietus su
laikyti nuo aiškios rizikos.

Pasikalbėjime su “Post” žur
nalo atstovu Alsopu JAV gyny
bos. sekr. McNamara pareiškė,

KALENDORIUS

Gruodžio 3 d.: šv. Pranciškus 
Ksaveras, Lapūnė.

Gruodžio 4 d.: šv. Barbora, 
žvaigždikis, Ermė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 50 laipsn,, galimas lietus; 
rytoj — galimas lietus, truputį 
pasikeis oro temperatūra.

KARINIŲ VADŲ NUOMONĖ 
Pasak pranešimo iš Tezpuro,

Assame, kariniai vadai įsitikinę, 
kad Peipingo paliaubos ir pasi-

politiniams' ir kariniams tiks
lams.

Kinijos komunistai statą pa-

Nehru laiškas buvo įteiktas 
kiniečių charge d’affaires ir pa-l 
skelbtas 10:30 vai. vakare - 

baubų sąlygą, kad abiejose pu- praslinkus 24 valandom po pra-
sėse būtų pasitraukta 12% nai. 
už “aktualios kontrolės linijos”, 
kuri įsigaliojusi 1959 m. lap
kričio 7 d. Jei šis atsitraukimas 
būtų įvykdytas, Indijos tūks-

dėjimo vykdyti atsitraukimo 
planus.

Ladakhe, — pareiškė jis, — 
kiniečių linija “buvo tik eilė 
izoliuotų karinių postų” 1959

tančiai kvadratinių mylių teri- na. ir Barahoti tarpeklis vidurio 
torijos patektų į kiniečių ran- paesienyje — dabar užimtas ki- 
k&s. Indija įtaigoja kiniečius niečių — niekada nebuvo kinie- 
pasitraukti už 1962 metų rugsė
jo 8 dienos kontrolės punktų,
kiniečiams tą dieną pradėjus 
invaziją.

Nehru pabrėžė, kad kiniečiai 
aktualios kontrolės linijos ver
sija nori pasilaikyti pasigrobtą 
indų teritoriją.

Kiniečių pasiūlymas lapkričio 
27 d. paliaubų turi tikslą valdy
ti tas indų apylinkes, kurios ne
buvo kiniečių administratyvinė- 
je kontrolėje nei 1959 m. lapkri
čio 7 d., nei prieš 1962 m. rug
sėjo 8 d., — pareiškė Nehru.

čių kontrolėje.
Nehru reikalauja, kad Kini

jos kariniai daliniai apleistų In
diją.

Mirė muz. Z. Skirgaila
OKUP LIETUVA. — Kaune 

lapkričio 1 d. mirė muzikas Z. 
Skirgaila, sulaukęs 80 m. Nepri
klausomybės metu buvo Kudir
kos Naumiesčio burmistru, pa
sirūpino, kad būtų pastatytas 
V. Kudirkai paminklas. Vėliau 
buvo Kauno katedros vargoni
ninkas.

litinių įvykių kritikas F. Kuh I tą pat Rytų Europoje. Apie to- 
iškelia faktą ir jį komentuoja, I kius pažadus tačiau net neužsi- 
kad praėjusios savaitės gale menama. Rusija turi savo Mon- 

ingtone tebedaromos rimtos pa- Valstybės sekretorius Dean roe doktriną Rytų Europoje už 
Rusk ir Sovietų Sąjungos vice-' vadinamos Geležinės uždangos, 
premjeras A. Mikojanas tarp Ten Vakarų sąjungininkai ne- 
kitų klausimų svarstė ir Pietų' turi jokių teisių ir jokių paža- 
Amerikos išskyrimą atominiame dų. Saikas tad nelygus... 
apginklavime. Jungtinėse Tau- Jungtinių Amerikos Vaisty
tose Brazilija pasiūlė, o Jungti- bių oficialūs pareigūnai šį aiški
nęs Amerikos Valstybės pritarė nimą sušvelnina: pažadas ne- 
tai nuomonei, kad Pietų Ameri- okupuoti Kubos bus duodamas 
kos valstybėms nebūtų duodami tik tada, jei Sovietų Rusija pil- 
atominiai ginklai. nai išpildys savo pažadą visiš-

Tarp politinių ekspertų yra : kai išvežti ofenzyvinius ginklus 
nepritariančių šiam planui. Jie iš Kubos. (Sunku patikėti Mask-

Tas pakomitetis nenorėjo atsi
sakyti savo teisių.

Laimėjus pušį kovos, Wash-

Kai Vokietijoje
daužomas1 veidrodis
PAVERGTA LIETUVA — 

Fed. Vokietijoje kilusią savait
raščio “Der Spiegei” skandalą 
palietė M. Jackevičius “Tieso
je” (266 nr.) pripažinęs, kad 
žurnalas “toli gražu nesąs pa
žangus”, tačiau jis skelbęs Vak.
Vbkietijos opozicinių sluoksnių kritikuoja ir Valstybės sekreto-, vos ponų pažadais. Vengrų re. 
mintis Girdi, Fed. Vokietijos riaus Rusko laikyseną susitiki- voliucijos metu — 1956 m. — 

me ir diskusijose su Mikojanu. Chruščiovas pažadėjo išvesti sa- 
Rusijai, žinoma, labai patiktų, vo dalinius iš vengrų žemės. O 
jei Jungtinės Amerikos Valsty- ar išvedė? Ne. Ne tik pažado 
bės duotų pažadą Pietų Ameri- neišpildė, bet dar klastingai už- 
kos valstybes palikti be moder- gniaužė vengrų sukilimą prieš

agresyvus sluoksniai veidrodį 
daužą vien todėl, kad jame at
sispindi šlykštus tų sluoksnių 
veidas. Pakartota sena sovieti
nės propagandos tezė, kad, gir
di, vokiečių revanšistai ir fašis
tai ruošiasi įvesti griežtą dikta
tūrą...

— Sovietų vicepremjeras Mi
kojanas užvakar iš New Yorko 
išskrido į Maskvą pranešti 
Chruščiovui apie savo pasikal
bėjimus su prezidentu Kenne-

niųjų atominių ginklų. Šios po
litikos kritikai tokias nuolaidas 
Rusijai vadina tiesiog Monroe 
doktrinos laidotuvėmis. Jei Ru
sijai bus pažadėta, jog Pietų 
Amerika padaroma neutralia 
sfera atominiam psiginklavimui,

sovietinį režimą). Dėl atominių 
ginklų kontrolės gi atsakingos 
yra Sovietų Rusija ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Pasak poli
tinių įvykių aiškintojo Kuh, už
tat ir Pietų Amerikos valstybė
se atominių ginklų kontrolė pri-

tuo pačiu pripažįstama teisė 
džiu ir valstybės sekretorium ■ Rusijai kištis į šių dviejų kon- 
Rusku. i tinentų santykius, kas priešta-

kad Kubon nebus invazijos — klausanti Sovietų Rusijai ir
šiam kraštui, kaip dviem di
džiausiom ir galingiausiom val
stybėm.
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IALINIS DRAUDIMAS

f R D A R B A S
TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

Išsiimkite soc. draudimo 
korteles

Patariama tiems studentams, 
šeimininkėms ir' kt., kurie nu
mato gauti ekstra uždarbius, 
dirbant prieš Kalėdų šventes, 
neatidėliokite išimti dabar so
cialinio draudimo kortelės nu
merį.

Mr. Marjan P. Staniee, South 
Side sočiai, draudimo distrikte 
įstaigos vedėjas, primena stu
dentams, kurie niekad neturėjo 
sočiai, dr. kortelės, kreiptis ibe 
atidėliojimo į artimiausią so
čia!. draudimo įstaigą.

Šeimininkės turėtų patikrinti 
savo sočiai draudimo kortelę, 
kad ji būtų perrašyta jos vyro 
pavarde. Jeigu kortelė dar yra 
namų šeimininkės mergautine 
pavarde, turėtumėt dėl to pa
duoti aplikaciją, kad kortelę 
pakeistų, pareiškė Mr. Staniee.

— Socialinio draudimo kor
telė, tai pagrindas, kuria remia 
si darbininko-kės pensija, pa
šalpa, nedarbingumo išmokėji
mai. Kiekvienas asmuo, norįs 
gauti kortelę, turi kreiptis į 
artimiausią socialinio draudimo 
įstaigą arba pašto įstaigą. 
Nauja socialinio draudimo kor
telė turi turėti tą patį nume
rį, kaip originalinė kortelė, ku
rią anksčiau darbininkas-kė 
buvo išsiėmusi, pareiškė vedė
jas. pr. šul.

ŠEIMOS BIUDŽETAS• v-.. -.-u
Dauguma amerikiečių randa 

būtiną ar patartina daryti biu
džetai planus,„kad juo galėtų va 
dovautiš darydami išlaidas, bet 
labai: mažas jų skaičius laikosi 
to biudžeto. Šeimos galvos gal
būt per daug' nesirūpina laiky
tis nustatyto biudžeto todėl, 
kad pagal patyrimą daugumoje 
atvejų šeimos biudžetą prakti
koje sunku išlaikyti.

Netikėtų išlaidų visada atsi
randa ir jos beveik visada pri
verčia šeimos galvą, trumpai 
sakant, mesti biudžetą pro lan
gą. Žinoma, kiekviena šeimos 
galva sudaro sau tam tikrą Ibiu 
džetą nuolatinių išlaidų paden
gimui, kaip pvz. nuomą, mokė
jimus už namus, už reikalingus 
kreditan įsigytus daiktus ir t.t. 
Likusieji uždirbti pinigai papra 
štai išleidžiami pagal atsiradu
sį būtinumą.

Tokia padėtis susidarė dėl 
tiesiog ■ neįtikėtino Amerikos 
ekonomijos išsiplėtimo per pa
skutinius dešimtmečius. Su pro 
dukcija, didesne negu tauta ga
li sunaudoti, vidutinis amerikie 
tis nesijaučia, kad turi įsikabi
nęs laikytis biudžeto. Jam rei
kia įplaukų biudžeto tik to
kiems reikalams, kaip mėnesi
niams mokėjimams už jau įsi
gytus dalykus kreditan.

Tačiau, tegu šie faktai nebū
na klaidinantys. Yra dar daug 
šeimų, kurios daro savo įplau
kų biudžetus.ir tvirtai jų laiko
si, if tokioms šeimoms patari
mai yra lengvai pasiekiami. 
Daugumoje miestų yra biudže
tų patarėjų.

Federalinės ir valstybinės vai 
džios teikia šia prasme patari
mų per Apylinkės Namų Pata
rėją . (Gounty Home Adviser) 
ar Namų Demonstravimo Agen 
tus (Home Demonstration A- 
gents) . kuriuos galima rasti že
mės ūkio srityse. Šalia asme
ninės pagalbos jie leidžia visą 
seriją leidinių, kurie gali pa
gelbėti darant šeimos biudžetą. 
Gal ’ būt daugiausia žinoma iš 
šių leidinių yra brošiūra “Help- 
ing Families Make Spending

Plans”. Ją leidžia JAV-ių Agri
kultūros departamentas.

Dauguma moterų žurnalų ar 
vartotojų leidinių dažnai spau 
sdina patarimus šeimos biudže
to atžvilgiu, kaip padalinti įp
laukas tokiu būdu, kad jos pa
dengtų kiekvieną pasitaikiusią 

i išlaidą ir jų užtektų taupymui 
ir nenumatytoms išlaidoms. Ta
čiau kaip anksčiau minėjome, 
dauguma Amerikos šeimų gal
vų vadovaujasi pinigų leidime 
ne šeimos biudžetais, bet pagal 
būtinus šeimos reikalavimus.

Am. Coun.
Į
Dar dėl nuo nacių nukentė

jusių aplikacijų reikalu
Dėl pačių nuo nacių nuken

tėjusiu asmenų interesų, jei jų 
pretenzijų prašymai anksčiau 
buvo atmesti, arba jei jų pre
tenzijos dar svarstomos, arba 
kurių prašymai patenkinti, bet 
jie gauna mažus išmokėjimus, 
jie skubiai prašomi naujai pa
duoti pretenzijų prašymus tam 
pačiam Bundesvervvaltungsamt 
(Hochhaus, Cologne, Germa
ny). Atsiminkite, kad laiko li
ko nedaug — iki š. m. gruo
džio 31 d.

Jungt. Tautų Aukšt. Komisa- 
jro Pabėgėlių reikalams įstaiga 
įspėja, kad nurodytas terminas 

J yra paskutinė data ir ji nebus 
’ prailginta.

Pašalpą duoda ir amer. 
labdaros organizacijos
Kaip teko patirti iš kai ku

rių lietuvių labdaringų organi
zacijų, kurios rūpinasi į vargą 
Chicagoje patekusiais tautie
čiais, neturį iš ko gyventi be
turčiai gauną iš miesto Welfare 
įstaigos mėnesines pašalpas, 
gali gauti iš tam tikrų amer. 
labdaros organizacijų rūbus ir 
apavą (tą reikalą žino Liet. 
Dukterų sąjunga.). Be to pagal 
Kerr įstatymą, beturčiai gydo
mi ligoninėse, daromos opera
cijos, apmokami gydytojai, bet 
už vaistus reikią mokėti. Kam 
pripažintą iš Welfare įstaigos 
pašalpa, tas gauna raštą, su 
kuriuo gali kreiptis į gydyto
jus ir ligonines. Tačiau prieš 
tai reikia atlikti nemaža for
malumų.

Geriau būtų, jei kiekvienas 
galėtų gauti nemokamai pašal
pą iš socialinio draudimo, kaip 
yra numatęs prez. Kennedy 
Medicare įstatymo projektas, i 

A. Č. i 
i

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Kam atlygins karę nuostolius ? i
Kl. Kuriems asmenims bus * 

atlyginti karo nuostoliai pagal 
neseniai paskelbtą World War 
II Claims bilių? J. B.

Ats. J. B. Pagal mums pri
siųstą informaciją, remiantis 
World War II Claims bilių, ka
ro nuostoliai (turtą sunaikinus, 
žmogų sužeidus), gali būti at
lyginti tik tiems asmenims, ku
rie valdė tą turtą tiesioginiai 
arba netiesioginiai, tuo* laiku 
buvę JAV piliečiais, pr. šul,

Kl. Esu pensininkas kaip ne
darbingas ir turiu dar iš ankš
čiau uždirbtų pinigų. Ar aš ga- 
lių reikalauti savo priklausan- 

(' čią kompensaciją? M. S.
Ats, M. S. NelaJbąi aišku apie 

kokią kompensaciją jūs klaii- 
! siate. Jei tai liestų nedarbe 
kompensaciją, tektų pasakyti, 
nors šią kompensaciją gal ir 
galėtumėte gauti, bet galite su
eiti j konfliktą su nedarbo pa
šalpą mokančia įstaiga, kuri

Kaip dirbami pinigai. Vaizdely matyti, kaip liejami kvoteriai. Darbi
ninkai dirba antvalandžius JAV liejykloj Philadelphijo.i, kad paten
kintų dalį smulkių pinigų pareikalavimo. Pinigų liejykla veikia ir 
Denvęr, Colorado.

^Dflinn ELECTROniCS
TV-RAOIOAI -OUOST. REKORDERIAI

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS--------- ------------ . _ANTENOS-BATERIOOS 

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Viskam tamlauslos kainos Ir garantija

LEMPUTES 
ožį

3321 S.Halsted St-CLiffside4-5665

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III.

P. ŠILEIKIS, 0. P
Orthopedas. Protezistas. 

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

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084
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s • Redakcija straipsnius tal- 
s so savo nuožiūra. Nesunau- 
s dotų straipsnių nesaugo, juos 
s grąžina tik iš anksto susita- 
— rus. Redakcija už skelbimų 
£ turini neatsako. Skelbimų 
s kaino- prisiunčiamos, gavus 5 prašymus.

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

■a
• Administracija dirba kas §

dien 8:30 — 5:00, šeštadie- £ 
niais — 8:30 — 12:Oe E

pašalpą moka tik visai nedar- Training programą. Mokykla 
bingiems asmenims, gi nedarbo yra 40 W. Adams st., Chiea- 
kompensacija mokama tokiems go, III.
asmenims, kurie yra bedarbiais, 
ieško darbo ir yra darbingi, š.

Turto pasidalinimo 
reikalais

Kl. Buvo du žmonės — vy
ras ir moteris. Moteris mirė 
pirma, o vyras paskiau. Vy
ras turėjo pusbrolį, o moteris 
— tikrą seserį. Pusbrolis paga
vo visą turtą. Moteris turėjo 
tris krikštądųkrąs. At gali 
paduoti prašymą? J. S.

Ats. J. S. Iš jūsų pateikto 
klausimo nėra aišku kokį turtą 
turėjo mirę vyras ir žmona, 
be to, kaip galėjo pusbrolis vi
są turtą “pagauti”? Geriausia

— Asmens, tarnavę Aliantų 
sargybų kuopose, neturintieji 
apie tai pažymėjimų (atleidimo Val 
kortelių) gali juos įsigyti, krei ffiį 
piantis į Mr. K. Elzanotvski,
1505 W. Thomas, Chicago, III.

— Jungtinės Tautos ir kaip 
jos dirba (The United Nations

DR. J. a K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D51 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO ARINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3228. 
Rėz. telef. VVAlbrook 5-507(1

Rez. HE 6-1070.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

and How it Works) knygelę 6449 So. p„iaSki (Crawford
anglų kalba nemokamai galite Medical Bnilding), tei. LU 5-6446 
gauti parašius laiškutį 'SSlK “
adresu: U. S. Committee for i

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

Rezid.: 3241 West 66th Place

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 IVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas:. GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
2422 VVest Marąuette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
I susitarimą, išskyrus trečiadienius, už-
j daryta.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

756 VVest 35th Street
(Kamp. 35-ta ir Halsted) 

Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p. 
Treč. susitarus.

Ofiso tei. Bl 7-0400 
Dienos metn tel. CA 5-5010

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

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

Telef. REoublic 7-2290.

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

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

the UN, 375 Park Avė., New 
York 22, New York.

— Amerikiečių šeimos pra
gyvenimo išlaidos padidėjo, — 
sako Darbo sekr. Williard 
Wirtz. Išlaidos padidėjo maisto

bus, kad kreiptumėtės pas vie- Į Produktams, butui, aprangai ir 
tos lietuvį advokatą, kuris iš-i^ymo išlaidoms.

— Kolilerio komp. streikas, 
užsitęsęs 8 metus, oficialiai už 
sibaigė, pasirašius vienerių me
tų kolektyvinę sutartį su auto 
mobilių darbininkų unijos loka
lu 833, kuris pasisakė už 411 
balsais, o prieš — 45. Nauja

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. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 \V. «3rd Street 
Kampas 68-čios ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį.
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. IVAlbrook 5-3048

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p„ 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

aiškins ir, reikalui esant, už- 
ves turto pasidalinimo bylą tei
sme.

Dšl liet. pensininkų 
organizacijos

Nemaža pensininkų pritaria
savo organizacijos reikalingu- S sutartimi pripažįstama 2.5 me
nini ir laiškais pavieniai ar gru semoritetas, 7 apmokamos 
pėmis entuziastiškai sveikina šventės’ Pagerinta atostogų len 
iniciatorius dėl to sumanymo ne telė’ -eresnė transportacija ir 
tik iš Chicagos, bet ir iš kitų kt Pagerinimai. Kohler’io kom. 
JAV vietovių. 'Pvz. iš Stam- su um> derybas^ pradėjo po 
ford, Conn., net siūloma atsių- to’ ka^ -^-u^šč. teismas at-
sti busimųjų narių sąrašą. Kol 
pačioje Chicagoje, kur yra be
ne daugiausia pensininkų, nėra 
sudaryta organ. užuomazga, ne 
galima galvoti apie skyrių stei
gimą. Cicero, III., galėtų susi
daryti pensininkų klubas. Jei 
tokie klubai būtų jau įsisteigę, 
prašoma atsiųsti informacijų, 
nurodant kiek narių turima. Gi 
visus pensininkus prašome sku 
biai užsiregistruoti raštu, kad 
sušauktume į steigiamąjį susi
rinkimą. Rašyti adresu: 3548 
S. Emerald Av., Chicago 9, III.

Įsteigus Chicagoje organiza
cijos Centrą, prie jo vėliau ga
lėtų prisidėti skyriai. A. Č.

TRUMPAI
— Bedarbius nuo 17 iki 55 

m. amžiaus mokys mašinraščio 
pagal Manpower Development

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

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagai sutartį, 
sekm. uždaryta.

metė prašymą peržiūrėti kom
panijos apkaltinimą dėl netei
singos (unfair) praktikos ir ------ —----------------------------------
įsakymą gražinti i darbą dau- nR - . M RlinnV» 
gelį steikuotojų su nedamokėtu

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

--- IŠ viso 10,601 bedarbių ir Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarlma.

(toack pay) uždarbiu.

nepilną laiką dirbančių darbi
ninkų yra įstoję į pasitobulini
mo kursus. Projektus turi įsi- T®1- oflso 247‘£002į_^^j1”i.JlR s-®98# 
vedę 36 steitai 82 įvairiems 
užsiėmimams. Yra iš viso pa
siūlyta 408 MDTA bandymų 
projektų Darbo departamentui 
iš 44 steitų. Šie pasiūlyti pro
jektai numato apmokėti 18,096 
asmenų iš 99 įvairių užsiėmi
mų. Iš viso numatytas 279 
projektams biudžetas, kuris 
yra patvirtintas sumoje $12,- 
961,756, iš kurių $5,162,766 ap
mokymo išlaidoms ir $7,798,- 
990 besimokantiems.

MARQUETTE NATIONAL BANK
WILL PAY THE MAKIMUM

O
INTEREST

0N SAVINGS CERTIFICATES 0F DEPOSIT
AND

3W

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBS — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenne 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarlma. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija Ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vidaus Ir valkų ligos 
2737 VVest 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus; 

Tel. ofiso Ir rez. WA 5.2017

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 4938 VV. 15th Street, Cicero

I Kasdien 1- — S vai. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
_GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 So. Archer Avenne
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—S vai. 
vak., pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 Sonth VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki S vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

drTmarija linas
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p.
tntrad. ir penktad. 6-8 v. v.

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibum
Inkstu. pūslės ir šlapumo 

chirurgija
Ofisak 7958 S. Western Avė tel n ' 8t-®09Į: 392E. i59th St“ H’arv™; 
Iii., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764

Valandos pagal susitarimą

DR ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
„ £lllaski Rd. Tel. LU 2-5778 

arba 15o42 S. Cicero. Oak Forest, RI.
Telef. FU 5-2020.

Valandos pagal susitarimų. Jeigu 
neatsiliepia skambinti TE 9-1071. .

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos: 1-3 p. m. ,r 6_g p m
m 1--- 3 D. p.
Trečiad. Ir šeštad, pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRIST©

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

visual Training — Contact Lenscs 
Pirmad., ketv. 10:30 v. r — 7 d d 
antrad.. penkt. 10:30 v. r — 6 n n ■

šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p.
Treč. uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3090

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dienų 2 — 4 Ir 

vak- Treeiadienlais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimų. šeštadieniais nuo 2
v. iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
STOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS V

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

Sešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą,.

ON REGULAR
SAVINGS PASSBOOK ACCOUms

(EFFECTIVE JANUARY 1, 1962)

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

Mcmber: Federal Reserve System Federal Deposit Insurance Corp-

f

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

Vėžio ir leukemijos chemine tera
pija, Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 

p. p. WA 5-3388.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki 

6: antrad. ir penktad. nuo 4 iki S; 
šešt, nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė ■— vidaus Ilgos 
2454 VVest 71 g t Street 

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

DR. JULIA MONSTAVIčlŪŠ
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, m. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEveriy 8-3946 

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

Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Ofisas 2659 VV. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. t- 6-8 p.p 
šeštadieniais 10-12 valandos.

Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

dr; AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sci. Kedzie Avenne 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak.
Treč. ir ■ekmad. tik euzit&ruz.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6198

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis paga! susitarimų. 

D51 valandos skambinti tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas- 
dien, išskyrus trečiad. Ir šeštad.

Telefonas — GRovehUI 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 lkl 4 Ir 6 lkl 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR. CHIRURGE 

8248 South Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųnette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. Ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Sonth Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257 rez. PR.6-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

V



Kaip stiprūs yra

AMERIKOS LENKAI
Savo laiku buvo rašyta apie 

Amerikos airių ir žydų orga
nizuotumą, veiklą ir jų didelę 
įtaką į šio krašto politinį, eko
nominį ir kultūrinį gyvenimą. 
Gyvais pavyzdžiais buvo įro
doma, kad jų įtaka visur yra 
didelė. Buvo nurodytos ir prie
monės, kurias naudodami, jie 
to pasiekė.

Pravartu būtų šį tą pasaky
ti ir apie kitų tautų ateivi ją 
Amerikoje. Negalima praeiti 
pro lenkus, kurių Amerikoje 
esama tarp šešių ir septynių 
milijonų. Jų ypač yra daug 
Chicagoje, Detroite, Buffalo, 
Milvvaukee ir kai kuriuose ki
tuose didesniuose miestuose. 
Nesakytume, kad jie pagal sa
vo skaičių būtų taip jau la
bai toli pažengę šio krašto gy
venime. Tuo tarpu jie dar ne
gali prilygti nė žydams, nė 
airiams. Jie yra veržlūs, bet 
vis tik ne taip, kaip airiai ir 
žydai. Pastarieji pirmauja sa
vo prekybiniais sugebėjimais. 
Šioje srityje nedaug konkuren
tų jie teturi.

jei jie būti) taip susiskaidę ir 
vis dar skaldytus! į mažas 
draugijėles, kaip mes kad da
rome, Amerikos lenkai tikrai 
nebūtų pasiekę to, ko yra da
bar pasiekę.

Praėjusią vasarą lenkų ka
talikų susivienijimas turėjo 
savo seimą. Jis buvo Baltimo
rėje, Md. Seime dalyvavo sep
tyni šimtai skyrių atstovų. Jų 
tarpe keturi lenkai vyskupai, 
vienas arkivyskupas ir apie 
šimtas kunigų. Taip pat daug 
lenkų teisėjų, kongresmanų ir 
kitų aukštų valdžios pareigū
nų. Jie dalyvavo, kaip tos or
ganizacijos nariai, skyrių at
stovai. Šis faktas parodė, kad 
toji organizacija turi lenkų 
dvasiškijos ir lenkų politikų 
stiprią paramą. Pastarieji la
bai gerai nusimano, kad toks 
susivienijimas jiems yra rei
kalingas ne tik apdraudos iš
skaičiavimais, bet ir kaip jų 
rėmėjas siekti politikos gyve
nimo aukštumų.

Nepaprasta komunistinio bloko taktika
Jtfū S. TA.iLTE.TjS

Maskvos nusileidimas Ku- paremti veiksmais; 3, pade- 
bos krizėje mažiau turi pa- mon str avimas, kad Kinija ne- 
slapčių, kaip Peipingo pasiū- siekia svetimos teritorijos už-
lymas sustabdyti kautynes ir 
pasitraukti į tas vietas, iš ku
rių kilo kariniai veiksmai su 
Indija dėl ginčijamos pasienio 
teritorijos prie Tibeto ir Kaš-

dymus — patikrinimą, kaip re
aguos kapitalistai. Jų reakcija 
nepalanki ir komunizmui Kini
joje pavojinga. Dėl to ir pada
rė , neįprastus pasiūlymus to- 
kiuo metu, kuris komunizmo

imti jėga, bet neatsisako jai pri 
klausančių plotų, tik jų atgavi
mo siekia taikiomis derybomis;
4. įrodymas, kad kapitalistų iš- ! rėžimui Kinijoje nepakenks, o 
vestų teritorinių rubežių Kini- j laisvajam pasauliui sudarys

miro. JAV parodyti veiksmai jos liaudies valdžia nepripažįs- j apie save gerą nuomonę. Lais- 
įtikino .Maskvą, kad Kubos ; ta. Žinoma, ji pripažįsta tik jos ' vasis pasaulis laikinai galės at-
krizėje JAV nusistatė pavar
toti jėgą ir turės valios tai

atstovų išvestas linijas. McMa- [ sikvėpti. Amerikoje padėkos 
hon išvesta rubežiaus siena ! diena buvo švenčiama su links- 

padaryti. Chruščiovas pamatė, tarp Tibeto ir Indijos 1914 m. mesniais veidais. Taika ir ra- 
kad Amerikos erzinimas Kubo- lapkričio mėnesyje neatitiko tei mybė laikinai lyg dar nepraras 
je yra pavojingas, komunizmui singumui, nes 40,000 kv. kl. Ki- ta. JAV prestižas, ypatingai jos 
tragiškas, nes JAV veiksmus ir nijos teritorijos plotas buvo prezidento žodžių ir veiksmų su 
priemones vieningai remia lais-' paskirtas Indijai neteisėtai. Tas derinimas ir pasipriešinimas ko 
vasis pasaulis ir Amerikos vi-! pats ir Kašmire Ladakh srity- muriizmui, laisvajame pasauly-
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Kasdienybes kronikos

sovii prekyba
KĘSTUTIS G AIBŽICNAS

Japonų prekyba su komunis
tinio bloko kraštais sparčiai au
ga. Ši prekyba per pirmą 1962 
metų pusmetį prilygs visų pra
eitų metų prekybai.

davė $32,000,000 vertės popie
riaus gaminimo fabrikams įren
gimų. Fabrįkų įrengimų ekspor 
tai komunistų kraštams šiais 
metais sieks virš $100,000,000.

Sovietų Sąjunga užėmė be- Nors prekyba su sovietinio
veik visą Japonijos prekybą su ' bloko kraštais sparčiai auga, ji 
komunistiniu bloku. Prekyba i tesudaro tik 3% viso japonų 
tarp šių valstybių pašoko nuo • eksporto. Gal ir todėl japonai
$62,000,000 1959 metais iki
$210,000,000 1961 metais ir dar 
vis kasdien didėja.

taip džiaugiasi sėkmingai padi
dinę šį gana mažą eksporto pro 
centą.

Kiek daug yra pralenkę mus 
lenkai, nelengva būtų tiksliai 
pasakyti. Suprantama, reikia 
turėti galvoje, skaičius. Jų yra 
bent pusseptinto karto dau
giau, negu lietuviu. Jie pir
miau pradėjo kurtis Jungtinė
se Valstybėse. Pačioje savo 
kūrimosi pradžioje šiame 
krašte lenkai ir lietuvius sa- 
vinosi. Net bendras parapijas 
organizavo. Nemažas lietuvių 
skaičius ir prie lenkų organi
zacijų prisidėjo. Kai kurioms 
jų lietuviai net vadovavo. Vie
nas jų buvo Rimaškevičius, 
daug metų pirmininkavęs gau
singam lenkų katalikų susi
vienijimui (Polish Roman Ca
tholic Union, of America).

Lenkų susivienijimai pir
mauja ir jų pastangose atko
voti Lenkijai laisvę. Lenkijos 
išlaisvinimo ir šalpos veiks
nius sudaro ne kas kitas, kaip 
tik jų susivienijimai.

Lenkų katalikų susivieniji
mas turi porą šimtų tūkstan
čių narių ir keliasdešimt mili
jonų • dolerių turto. Turėdami 
tiek narių, jie gali išlaikyti vi
są eilę savų kultūrinių ir ki
tokių įstaigų. Lenkų vadina
mas tautinis susivienijimas 
(Polish National Alliance) tu
ri dar daugiau narių ir dar di
desnį kapitalą. Jis leidiža len
kų dienraštį Chicagoje ir taip 
pat savaitraštį.

so žemyno tautos. Teliko du ke 
liai — kautis ar atsitraukti, 
vykdant JAV pastatytus reika
lavimus. Diktatorius pasirinko 
atsitraukimą, pridengdamas jį 
“taikos meilės” vardu. Kitas 
reikalas raudonosios Kinijos pa 
skelbimas nutraukti kovos 
veiksmus. Kinijos pradėtoji 
ofenzyva Tibeto pasienyje, Kaš 
mirė prie Ladakh lapkričio 8 d. i 
baigėsi nepaprasta pergale. In- J

je. Ten Indija savinasi Kinijos je dar jaučiamas. Bet ar ilgai? 
žemės 12,000 kv. kl. Ladakh te -------------- -
rito rijos atgavimas Kinijai yra 
nepaprastai svarbus. Ji apsi
draudžia naujai pastatytą per 
Ladakh teritoriją didįjį kelią, 
kuris jungia Sinkiango provin
ciją su Tibetu.

Praeitą mėnesį Maskvą lan
kiusi japonų prekybos misija 
grįžo su $100,000,000 vertės lai
vų užsakymais. Tai sukėlė tik-

Vienuolius baudžia už 
tikybos mokymą

ordinų vienuoliai rą sensaciją Japonijos pramo-Krokuvos

Priešingi išvedžiojimai

Faktiškai Kinijos

Lenkijos valdžios yra nubaus
ti piniginėmis baudomis po 5,- 
000 zlotų už tai, kad vaikus 
mokė religijos. Esą ne vienuo
liai, o tik kunigai tegali dėsty-

nes virsunese.

ti, nes jie komunistinės Lenki- 
siekiai ir jQg yypįaugybės turi tam reika- 

dijos gynybos linija buvo su- planai yra gili paslaptis. Gali- ■ leidimų
laužyta, strateginės vietos už- ma spėlioti ir tvirtinti įvairiai. |
imtos, jos armija išblaškyta, j Tikroji paslaptis pasirodys vė- 
apgynimas Assam lygumos, 'liau. šiuo metu diplomatai ir
kurioje yra. Indijos anglies ir 
alyvos aruodas, neįmanomas. 
Bet kinai čia panaudojo sveti
mą, paslaptingą, neįprastą tak
tiką, davė pasiūlymą sustabdy
ti karinius veiksmus, atsitrauk-

politikai sako, kad komunisti
nis blokas pergyvena nepapras 
tų ūkinių ir vidaus politinių sun 
kūmų momentą, kuris verčia 
siekti ramybės laikotarpio. Nei 
Maskva nei Peipingas nepakei-

Baimes akys didelės
Kai prez. Kennedy paskelbė 

Kubos blokadą, tai visi Det- 
inoldo miesto gyventojai (šiau
rės Vokietijoj), išgirdę Britų 
kariuomenės sirenas, nuėjo į

Japonijos prekyba su raudo
nąja Kinija praeitais metais šie 
kė tik $47,500,000 — daug ma
žiau kaip su tautine Kinija.

Daug japonų pramonės aukš
tų pareigūnų šiltai sutiko šį 
prekybos augimą. Jau renkamos 
naujos prekybos misijos, turint 
vilčių Japonijon grįžti su nema
žesnėm prekybos sutartim.

įvairūs fabrikų įrengimai ir 
mašinos dominuoja japonų eks

Eilė faktorių neleidžia sovie
tų - japonų prekybai klestėti. 
Japonijai už savo pagamintas 
prekes apmokama sovietų žalia
vomis. O Japonija pajėgia su
naudoti tik ribotus sovietų aly
vos, anglies ir geležies kiekius. 
Rusija siūlo Japonijai pirkti 
10,000,000 tonų alyvos, bet ja
ponų pramonei tai labai per di
delis kiekis.

Kitas svarus stabdis yra pa
grįsta japonų baimė, kad padi
dėjusi prekyba su sovietais gali 
pažeisti pelningą prekybą su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybė 
mis.

Didžioji dauguma Japonijos
slėptuves, o tų sirenų kauki- pertus sovietams. Neseniai Mit- didžiųjų gamintojų ir prekybi-
mas tebuvo bandomas. subishi įmonė Sov. Rusijai par-

Kai kuriais požvilgiais len
kai mus bus pralenkę, fr lai 
ne vien todėl, kad yra gau- 
singesni. Svarbiausia dėl to, 
kar jie stipriai palaikė ir pa
laiko savo organizacijas, kad 
jie jų perdaug nekūrė, kad ne- 
siskaldė, nesismulkino, kaip 
mes. Vietoje steigti parapijose 
daugybę vadinamųjų savišal
pos draugijų ir draugijėlių, 
kaip mes kad darėme, jie dė
josi prie didžiųjų fraternalinių 
apdraudos organizacijų, kaip 
lenkų katalikų susivienijimas 
ir lenkų tautinis susivieniji
mas (Polish National Allian
ce). Jų susivienijimai ne tik 
apdrauda ir pašalpa rūpinasi, 
bet jie plačiu mastu dirba 
kultūrinį darbą, stipriai deda
si prie išlaikymo lenkų kal
bos, tradicijų ir papročių. Jie 
yra pajėgūs ir lenkų kolegiją 
išlaikyti, lenkų muziejus ir 
bibliotekas įsteigti ir išlaiky
ti. Jų plati veikla daro teigia
mos įtakos ir į šio krašto re
liginį ir politinį gyvenimą. Jei 
ne tos jų gausingos fraterna- 
linės apdraudos organizacijos,

Lenkų organizacijoms, jų 
tautinei veiklai, jų bizniui ir 
politikams labai daug pade
da jų stiprios parapijos ir pa
tys lenkai, kurie laikosi savo 
kolonijų, savo parapijų, kurie 
savo vaikus leidžia tik į len
kiškas mokyklas. Tuo būdu 
jie gali platesniu mastu veik
ti, įstaigas plėsti, biznį stip
rinti ir šio krašto politikoje 
prasimušti.

Labai gaila, kad mes, lietu
viai, kaip seniau, taip ir da
bar permažai kreipiame dėme
sio į savo senąsias centrines 
organizacijas, kad mes kata
likai nebesidomime tokia se
na, puikiai sutvarkyta ir fi
nansiniai stipria organizacija, 
kaip Lietuvių R. K. Susivieni
jimas Amerikoje. Labai gai
la, kad ir dabar dar smulkina
me savo veiklą, steigdami dau
gybę draugijų ir draugijėlių. 
Taip pat gaila, kad mes beveik 
jau masiniai bėgame iš lietu
viškųjų kolonijų, toliau nuo 
lietuvių parapijų. Toks reiški
nys tikrai nepadės lietuvių 
tautiniam stiprėjimui.

Katalikų pasauly

JONAS XXIII SKATINA 
MUZIKĄ

Jungt. Tautų Švietimo, Moks
lo ir Kultūros organizacija bu
vo sušaukusi tarptautinį muzi
kos kongresą, kurio 150 dele
gatų aplankė popiežių. Šv. Tė
vas Jonas XXIII į juos prabilo 
prancūziškai, tardamas

— Tarp žmogiškųjų priemo
nių, kurias Apvaizda suteikė 
žmonėms, kad jie darytųsi skai 
dresni, pakilesni dvasioje, pa
bėgtų nuo savimylos ir pasuk
tų į visuotiniuosius horizontus, 
muzika tikrai užima pirmą ir 
aukščiausią vietą. Skatinkite 
jaunimą pamilti muziką ir tuo 
brandinsite savo darbo vaisius, 
tikrai praturtindami ir aukštyn 
keldami žmonių sielas. Tegu mu 
zika žmones padaro nuolankes
niais, kilnesniais ir tegu juose 
skiepija didįjį brolybės idealą.

Lai dabarties laikais kuriamoji 
muzika toliau tęsia įkvėpimo' 
suradimą didžiosiose temose, ku 
rių dėka žmogus pažįsta save, 
kas jis yra, ir siekia tapti Die
vo vaiku.

RAUDONIEJI ŽUDO LIGONIŲ 
GLOBĖJUS

Komunistų partizanai Ben Sa- 
no katalikų ligoninėje, Viet Na
me, nužudė šešis žmones. Ligo
ninė skirta raupsuotiesiems gy
dyti ir globoti. Užpuolėjai smar
kiai nukentėjo nuo išstatytų sar 

Į gybų, bet įstengė pagrobti vais 
I tų, maisto. Raudonųjų partiza
nai jau trečiu kartu apiplėšė tą 
ligoninę, pagrobdami raupsuo
tiesiems skirtus vaistus.

HELIKOPTERIS Į FATIMĄ

Ateinančią vasarą maldinin
kus iš Lisabonos į Fatimą ga
bens ir helikopteriais. Traukiniu 
kelionė užima tris valandas.

ti į senas pozicijas ir pradėti ■ tė savo nuomonės užvaldyti pa- 
ginčą rišti derybomis. Kinijos šaulį. Tik jie jaučiasi, kad šiuo i 
pasiūlymas įsigaliojo XI. 21 d. metu jų jėgos per mažos, nes 
Kinija kariniais veiksmais buvo laisvojo pasaulio pastatytos 
paėmusi Tibeto pasienyje 40,- kliūtys jiems neįveikiamos, sun 
000 kv. kil. ir Ladakh — 12,000 kios ir būtų tragiškos. Tarp 
kv. kil. Tokį teritorijos plotą, Maskvos ir Peipingo. komunis- 
kokio ir reikalavo Kinija iš In- tų vadų nėra nuoširdaus vienin- 
dijos. gurno, vyksta neviešas trynima

sis, vieni kitus įtarinėja nepasi- 
Baug klaustukų ir paslapčių į tikėjimu.

r
Raudonosios Kinijos elgesys. Indijos užpuolimas tą plyšį 

ir pasiūlymas sustabdyti kari- dar labiau išplėtė. Maskva bijo 
nius veiksmus tuo metu, kada Į kinų pasistūmėjimo į tuščius 
jos armijos sulaužė Indijos pa-: Sibiro laukus. Peipingas nepa- 
sipriešinimo frontą ir nesulai- sitiki ir bijo, kad Maskva nepa- 
komos žygiavo į Assamo ang- naudotų liberališkesnės dikta- 
lies ir alyvos laukus, kelia daug tūros ir nepereitų į titoizmo po 
klaustukų, dar daugiau paslap- litiką. JAV ir Britanijai pradė- 
čių ir fantastiškų spėliojimų, jus rimtai remti Indiją gink- 
Ar tik nebus tai: 1. parodymas lais, išsiplėtus karo veiksmams 
Indijai, kad ji derybose būtų ir karinėms jėgoms, Kinijai pa- 
nuo’aidesnė, nes Kinija gali ■ sidarytų rimtas pavojus. For- 
lengvai paimti viską ir be dery- |mozos karinės 3ė^os tuo>us 
bų, karinėmis jėgomis; 2. paro- atidar^ antr^'i fron^- lo
dymas Azijai, kad Kinijos žo- limasis * rimtą kar^ KiniJai So
džiai turi būti rimtai apsvars- j ^ūti pražūtingas, 
tomi, nes ji turi priemonių juos' Ji padarė tik atsargius ban-

Tokio mieste, Japonijoj, berniukas žiūri į Kalėdų senelį. Japonijoj 
gruodžio 25 d. yra tik dovanom pasikeitimo diena, ne krikščionys 
apie Kalėdų religinę prasmę nieko nežino.

ninku neigiamai nusiteikę japo
nų - sovietų prekybos atžvilgiu. 
Kai kurie net atsisakė įsijungti 
į praeito mėnesio prekybos mi
siją, teigdami, kad komunistais 
negalima pasitikėti.

AUKŠČIAUSIA UŽTVANKA 
AMERIKOJE

Manicouagan upės vagoje, 
Quebeco provincijoje, statoma 
užtvanka, kuri turės 745 pėdas 
ir bus aukščiausia visoj šiau
rės Amerikoj. Ji bus baigta 
1968 metais. Ji kamuos $2 bili
jonus. Iš jos bus gaunama 2,- 
400,000 kilowatų elektros jė
gos.

MAGNETINIAI LAUKAI 
TOLIMOSE ERDVĖSE

Panaudodami didžiausią ra
dioteleskopą Australijoje, mo
kslininkai, priklausą Australian 
Brian Cooper ir American Mar- 
cus Price įstaigoms, susekė 
magnetinius laukus ties Centau 
rus A žvaigžde, už 20 milijonų 
šviesmečių nuo Žemės.

ROMULO GALLEGOS

LAUKINĖ MOTERIS
Išvertė P. Gaučys

Antroji dalis

Pagaliau vieną popietę Jonas Primitas sušuko:
— Jau čia skrenda vydragos! Sveika Marija, 

malonės pilnoji! Žiūrėkite, vyručiai, kaip atlekia ta
sai juodų paukščių būrys, užtemdydamas padangę.

Bet žinojusieji paslaptį suprato, kad ne į pa
dangę reikėjo žiūrėti, o į donjos Barboros veidą, ku
ri grįžo iš miestelio su žiauriai surauktais antakiais.

Nuo tos akimirkos keletą dienų Jonas Primitas 
leido laiką — pranašaudamas savo pakvaišime ar sa
vo klastingume, jis pats nebūtų galėjęs pasakyti, kur 
baigiasi vienas ir prasideda kitas, — bežiūrėdamas 
į nelemtų fantastinių paukščių skridimą, norėdamas 
atspėti koks troškulys juos kankino, idiotiškai žval
gydamas padangę ir kas kartą žvairomis dirstelėda
mas į donją Barborą.

— Nejaugi alyvą ir actą norėtų gerti tie paukš- 
tapalaikiai? Neatrodo, nes, jeigu kvepia bylinėjimusi, 
tuoj prasideda popierių vartaliojimas. Tas skridimas ; 
man labai įtartinas... Ar tik jie medaus ir tulžies ne
ieško ? Bet, jeigu taip būtų, matytume patenkintą 
plasnojimą, o tos vydragos skrenda labai tyliai... Hm! 
Kad tik nebūtų kraujas, kurio skrenda beieškodamos!

Ir taip praėjo keletas dienų, numalšinančiom lėk
štelėm neturint poilsio — čia jis jas papildė iš ūkio 
reikalams skerdžiamų gyvulių latako kraujo, čia iš 
korių spaudė laukinių bičių medų, čia lakstė į krau-' 
tuvę alyvos ir acto. Pagal tai, kaip slinko dienos, o! 
neatsileido donjos Barboros suraukti antakiai, Jono

Primito idiotiška manija pavirto ištisiniu pamišimu.
Panašus įniršimas pradėjo apvaldyti ir donjos 

Barboros sielą, baisus apmaudas nepavykus ant visa
dos nutildyti tą burną, pirmą kartą ištarusią jai gir
dimą grasymą: “jeigu ponia nesutiks su tuo, ko rei
kalauju, po aštuonių dienų ją patrauksiu į teismą”.

Dienomis karštligiškai judėjo, raita ant arklio, 
šlykšti amazonė vyriškose kelnėse, ligi pat kulnų nu- 
tysusiose, sijono galą užmetusi ant balno apkabos, su 
lasso rankoje, iš paskos lakstė Altamiros galvijams, 
besiganiusiems jos stepėse, įžeidinėdama kumečiams 
už menkiausią apsileidimą, ir pentinais raižydama 
arklio paslėpsnius, o naktimis užsidarydama pasitari
mams su “Bendrininku” kambaryje ir ten išbudėda- 
vo ligi pirmųjų gaidžių.

— Pažiūrėsime, ar išdrįs — dažnai kartojo per 
ilgus pokalbius su savim pačia, bevaikščiodama iš 
vieno kambario galo į kitą, o už durų beveik visada 
stovinėjo Jonas Primitas besiklausydamas. Jis tvirti
no girdėjęs keletą kartų “Bendrininką” atsakant po
sakiu: “Išdrįs”.

Nepaisant visko, ji buvo giliai įsitikinusi ir kur
čiu, bejėgiško pykčio balsu pareiškusi, kad Santas 
Luzardas savo žodį ištesės.

Jau ėjo galop paskutinė termino diena, kai ji 
pasišaukė pasiuntinį.

— Ponia, tamsta liepk — tarė Jonas Primitas, 
atsistodamas priešais ją su šypsniu, kuris prabėgo 
jo pakvaišėlio veidu iš prietaringos baimės ir besąly
ginio klusnumo, tuo pačiu metu juodo nago kapliu 
kasydamas nešvankią barzdą.

— Tuojau vyksi į Altamirą. Susirasi daktarą Lu- 
zardą ir mano vardu jam pasakysi, kad, kada pano
rės, gali pradėti savo gyvulių gaudymą ir kad man 
praneštų laiką ir vietą, jog galėčiau pasiųsti savo 
vyrus.

Jonas Primitas pamatė jos juoduose vyzdžiuose

nelemtą ketinimą ir prieš išjodamas, paskubomis pri
pildė savo lėkšteles krauju iš skerdyklos latako ir 
jas uždėjo ant lūšnų stogų murmėdamas :

— Tai kraujo jie troško! Gerkit, nenaudėliai! 
Prisisotinkite ir palikite krikščionį ramybėje!

Niekas nesugebėjo taip ryti mylias belėkdamas 
skubiais šuoliais, kaip Jonas Primitas, kiekvienu mo
mentu pasukdamas galvą atgal, lyg jausdamasis esąs 
persekiojamas, ir šnabždėdamas:

— Moterys —- tai velnio padarai!
Bet, taip burnodamas, neturėjo galvoje vien don

jos Barboros, nei pyko dėl jos suteikto pavedimo, bet 
iš viso moterį, buvusią jo keisto persekiojimo maniją, 
kuri vis labiau jį apėmė, jam bejojant per tuščią 
stepę.

Tą popietę, be to, jį dilgino noras pamatyti Ma- 
riselę.

Jam nebuvo didesnio malonumo, kaip pasikalbėti 
su Marisele, jo vienintele paprastuoliškos sielos meile 
— vien tik jai teparodydavo savo nepakvaišusios bū
tybės dalį, kartėlį žmogaus, buvusį kvaišo viduje. Ją 
buvo matęs gimstant; jo pasiūlymu jai buvo suteiktas 
jos turimas vardas; savo rankomis, motinai panieki
nus ir abuojiškai nusiteikus tėvui, švelnaus pamišimo 
prietaringumu pavirtęs paslaugia aukle, ją supo ir 
globojo. Ir, jeigu kada Mariselė girdėjo meilius žo
džius, tai buvo tie, kuriuos jis ištardavo kreipdamasis 
į ją: “Mano akių šviesa”. Jie išeidavo iš jo storų lū
pų, pro šlykščiai susivėlusius ūsus, kaip laukinių bi
čių medus iš juodų korių. Bet koks Jonui Primitui pa
tekęs į rankas pinigas visada atsidurdavo pro ūkį pra
einantiems pardavėjams už kokį blizgutį savo “akių 
šviesai”, o paskui, išmetus Lauryną Barkerą iš na
mų ir jam atsidūrus palmyno lūšnoje bei pradėjus 
negyvai nusigerti, jeigu dauguma dienų ji nebadavo, 
tai tik dėl to, kad jis kasdien jai nugabendavo “Bai
mės” kumečių valgio likučius.

(Bus daugiau) ______



CLASSIFIED AND HELP WANTED ADSDRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 3 222 PASUKO Į SEMINARIJAS 
IR VIENUOLYNUS 

Net 222 jaunuoliai ir jaunuo
lės, pavasarį baigę šiaurinės 
New Jersey valstybės' dalies 
katalikiškas mokyklas, įstojo 
į kunigų seminarijas ar į vienuo 
lynus.

KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont.

REAL ESTATE

Juozapavičiui tarus padėkos žo
dį programos išpildytojams ir 
visiems prisidėjusiems prie mi
nėjimo surengimo, sugiedotas 

šiemet paminėta 44-tosios me TaŲtog himnas
Chorui dirigavo ir solistei a-

PAGEKBEM KARIUOMENĘ
VALYMAS

KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Sienos valomos ir 

dažomos — J. Rudis
Tet CLiffside 4-1050

tinės nuo musų kariuomenės
atsikūrimo. Toronte tbji sukak- komp” ~avĮ muz. st Gailevi. 
tis paminėta lapkričio 25 d. baž čiug> Q chorui akomponavo _ 
nyčiose pamaldomis (organizuo muz D Skrinskaitė.
tai dalyvaujant šauliams, sava- j Minėjimą bendrai surengė L -------------------------------------------
neriams- kūrėjams ir skautams B.nėg apylinkė> kūrėjai.savano*****— 
su vėliavomis), o 5 vai. p.p. Pri rįai jr gaulių putvio yardo kp J

Pr. Alšėnassikėlimo parapijos salėje įvyko 
bendras minėjimas su oficialia 
ir menine dalimis.

Minėjimą atidarė J. Preikšai-1 
tis, Toronto Putvio šaulių kuo
pos pirm. (vėliau — jis ir vi
sai programai konferavo). In- 
vokaciją perskaitė kapel. kun. 
B. Pacevičius.

Po choro “Varpo” žuvusių
jų pagerbimui sugiedotos “Ko
voje jūs žuvot, mielieji drau
gai”, paskaitą skaitė J. Jankai
tis.

Meninėj daly turėjome progą 
išklausyti turiningą programą. 
Joje žavingai pasirodė hamilto- 
nietė sol. L. Šukytė, kurios bal
so tembras, laikysena scenoj, 
o ypatingai — graži lietuviška 
tarsena tikrai užimponavo au
ditoriją. Solistė padainavo St. 
Šimkaus, A. Kačanausko, Tal- 
lat-Kelpšos kompozicijas ir Puc- 
cini ariją iš op. “Suor Ange- 
lica”. Viešnia dainininkė mažos 
mergytės buvo apdovanota rau
donų rožių puokšte.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

1 KĄ ŽINAU APIE PAVERGTA 
LIETUVA

“Tėvynės Balsas’’ lietuviams

SGPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 va.1. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

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

Chicago 29, UI.

į vergiją vilioti leidžiamas ko
munistų laikraštis paskelbė kon 
kursą “Ką jūs žinote apie Ta
rybų Lietuvą”.

Aš žinau, kai rusai atėjo į 
Lietuvą tuoj pradėjo areštus. 
Žinau, kad 1941 m. birželio 14- 
15 d. vykdė baisius, žiaurius ! 
trėmimus į Sibirą. Žinau, kad 
gyventojus komunistai pavertė 
vergais ir suvarė į baudžiavos 
dvarus.

Žinau, kad buvo balsavimai 
panašūs į cirką, nes išstatytas 
tik vienas kandidatas.

Žinau tardymo metodus, ka
da žmogus pakabinamas ant 
rankų, žinau, kaip žmonės žu-

Akt. Stp. Ramanauskas pa- domį kalėjimuose ir masiškai.
deklamavo 
liaus Telio.

fragmentą iš Vi-

Men inės programos įtarpoje 
ats. maj. Asevičius perskaitė 
gautą ilgesnį sveikinimą iš se
no kario pik. Prano Saladžiaus.

Po to — -kaip visuomet — 
su nuoširdžiu entuziazmu iš
klausėm savąjį pažibą (kurį ne 
tik mes mėgstame) chorą “Var
pą”. Jis išpildė trejetą savųjų 
muzikų harmonizacijų — J. 
Dambrausko, B. Budriūno, J. 
Balazaro (pastarojo harmoni
zuotoji daina — ypatingai nuo
taikinga žodžiuose) ir G. Verdi 
“Vergų dainą” bei Maršą iš op. 
“Aida”. Virš programos padai
nuota “Kur girios žaliuoja”.

Pavaduojančiam KLB Toron
to Apyl. pirm. J. Simanavičių 
(išvykęs į Kult. kongresą) S.

SMARTTVBUYI

£3” tube (overall diagjl 
£82 są. in. pieture

RCAVICTOR
JfarViAto. TV

• Economy-priced Lovvboy 
Console

• Super-powerful “New Vista* 
Tuner

• 22,500 Votis of PIcture Power 
(desian average) §218 88

Tokius ir kitus pačių garsiau
sių išdirbyseių' TV ir radijo 
aparatus galite gauti

Frank’s TV & Radio, Ine.
3240 So. Halsted Street 
Telef. CAlumet 5-7252

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
Ant kampo mųras. 2 butai ir 3 

kamb. beismente. Gazu šild. Garažas. 
$27,600.

Gražus med. 5 kamb.. Alumin. 
langai. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. $12,900.

Prie Jaunimo Centro — 3 butai. 
Atskiri šildymai, šalia tuščias lo
tas. $19,800.

I 1 y2 aukšto mūras. S metų. 4 ir 3 
kamb. butai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. $24,600

2 butu mūras. 5 ir G kamb. Alyva 
šildymas. Reikia pigiai parduoti. 
$26,500.

10 metų mūras. 5 ir 4 kamb. 3 
ir 2 mieg. Apie 50 p. lotas. Gara
žas. Derėti nuo $32.700.

Elegantiškas randi. Arti parko 7 
’kamb. įrengti plač. gyventi. $35,000. 
i Didelis bungaloiv arti 63-os ir Ca
lifornia. ' Išpuoštas rūsys. Alyva šil- 
dym. $19,900._

5 butų mūras. $5.000 nuomos. 
Naujas alyva šildymas. Garažas. 
$44,900.

Naujas mūras. 5Į£ kamb. Tuoj ga
lima užimti. Prašo. $18,500.

G kamb. bungaknv. Keli blokai 
nuo mūsų naujo ofiso. $13,700.

2-jų aukštų mūras, šviesūs, dideli 
2 butai. Naujas gazu šildymas. Ga
ražas. $24,500.

KALĖDINĖS korteles
Christmas Garės

“Drauge” jau galima gauti Įvai
rių kalėdinių kortelių. Dabar jau 
pats laikas siųsti užsakymus, nes 
nuo užsakymo iki gavimo praeina 
apie dvi savaites laiko. Gi prieš Ka
lėdas paštas būna labai apkrautas, 
todėl galima pavėluoti su prisiunti- 
niu.

RINKINYS NR. 1
A. Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

Kalėdų vaizdai su naujais lietuviš
kais svpiklnimo tekstais, kuriuos spe
cialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kazys Rradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortelė. Kaina $1.50

C. Lietuvių dailininkų: p. Augiaus. 
V. K. Jonyno. P. Kiaulėno, J. Pau- 
tieniaus. J.' Steponavičiaus ir T. Va
liaus. seniau išleistų 16 sveikinimo 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. 2
Naujos V. Tubelienes Kalėdinės 

kortelės specialiai šilko spausdinimo 
būdu pagamintos su lietuviškais pie
šiniais ir sveikinimais. Dėžutėje 10 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. S
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasauliniu meni

ninkų - klasikų Madona su Kūdikiu 
reprodukcijos. Dėžutėje 12 kortelių. 
Kaina $2.00.
_ 2) Naujos. Jos pačios pieštas “Ka

lėdų Senelis” su dovanomis. Dėžu
tėje 12 Kortelių. Kaina §2.00.

3) Lkitlivos mieštų herbai. Seniau

Žinau kaip jie cenzūruoja 
spaudą.

Žinau, kaip jie mus nori ap
gauti savo propaganda.

Žinau, kad žmonės jų spauda
netiki, nes propaganda įgriso jiesot,os' D6žutg-ie s korteles. Kaina 
iki kaulų.

Žinau, visi žmonės laukia, 
kad kas nors išlaisvintų ir ko
munistų jungo.

Žinau, pasauly nėra baisesnio 
dalyko, kaip komunizmas.

Malonu, kad už gerą žinoji
mą galiu laimėti konkursą ir 
gauti Lenino ordiną.

Tėvynės sūnus.

RINKINYS NR. 4
Nauji įvairūs gražūs religiniai Ka

lėdų vaizdai su angliškais sveikini
mų tekstais: Madona, Holy Family, 
Little Angels, Cherub Christmas etc. 
Dėžutėje 21 kortele. Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti:

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

f

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto bldu& j 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 Pi. Wfi 5-8063

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
Chicago 4 2, Illinois 

Tel. GA 1-8654 ir GR 6-1339

Gardaus maisto siuntiniai į visus 
kraštus. Pristatoma per 3-4 sa
vaites. Pilnai garantuota. Prašy
kite sąrašų ir kainoraščių.

GRAMERCY
SHIPPING C0.
118 E. 28th Street 

Netv York 16, N. Y.
Tel. MU 9-0598

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

6312 S. TVcstem GR 6-6592 
Atdara 11-4 ir 6-8

current dividend on investment bontu
4U% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame .4%% dividendų kaspusmetĮir

dar išmokėsime po y2% nž kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:3 0 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r, — 8 p. p.

Bizniui — ofisui patalpa ir mo
dern. 6 kamb. butas. 2-jų aukštų 
mūras. Nauja statyba. $31,000.

Mūr. bungaknv. 2 butai po 5 kamb. 
ant 50 p. loto. $1 9,500.

Biznis ir 3 butai. Geras namas; 
geroj vietoj. Garažas. $38,800.

3 butų medinis. Arti mūsų apie 
$200 nuomos. Alyva šildym. 18.000.

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro namas, 
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15,000 gryno pelno. Sumanus ir 
energingas lietuvis gali viską nu
pirkti įmokėjęs $20,000 ar mažiau.

6 butų mūras. .Apie $7,000 nuo

REAL ESTATE

Mur. I kamb., 10 metų, garažas, Med. 4 kamb., 33 p. lotas, gazo 
30 p. lotas. M. p. $18,500. šildymas. M. p. $ 10,250.

Mur. G knmb., 4 mieg.. 10 metų, Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
garažas, 71 ir California, $20.800. ■ priedų. M. p. 'Pik $20,600.

Mur. (> kiliui).. 3 dideli mieg. Ga- Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas 
ražas, 65 ir Eairfield. 1 šildymas. M. p. $16.800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 65th St., HE 6-5151
2 butų 6 ir 6 kamb,, gazu šild., : 2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33

garažas. Bright. Pk. skubiam par- j p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy- 
davimui. $19,900. mas. Gera proga giminingai šeimai

G butų mūr. po 5 kamb., 60 p. I turėti 2 virtuves pirmame aukšte,
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan 
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59,900.

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb. Arti 
55-os ir Kedvale. Dideli kamb. Kernos. Naujas šildymas, stogas, elek- 11 -*4,ędvale. Dideli kamb. Ke-

tra, “tuckpointing”. Visi butai po 4 J ???1™ A XX?'-kaL’š'
kamb. Parduoda dėl lieps už $49.500. .van(f- šildymas. Garažas $ 2 o 0 rrięn.kamb. Parduoda dėl ligos už $49,500.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažas. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $49,500.

2 butų 7 metų mūras arti parko, 
dideli modernūs kamb., alum. lan
gai, garažas. $41,000.

Pajamų bungalow, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19,500.

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū
ro namo, kurio kaina tik $19,950.

pajamų. Savininkas apleidžia miestą, 
$31,900.

G kamb. medinis. Nauja gazu šilu-

kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik $17.900.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Arti 66-os ir Mapio- 
wood. Tič $17,000.

i % ankšto mūr. 5 ir 4 kamb. 
Modern. vonios. Gazu karštu vand. 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie. $21,500.

3 būt. mūrin. 4—5—8, nauj. at

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 VVest 69th Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

ara kartšu vandeniu. Alumin. langai, rem., atskira gazu šiluma, garaž., 
Arti 59-os ir Pulaski. $ 13,900. Skani- arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina, 
binti poniai Jakubėnienei $24,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
i. BACEVIČIUS

B E L L-VA R P A S 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

G % kamb. visai naujas mūr., 2 
vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šild. gazu. $22,450.

5 kamb. mūras, nauja šiluma ga
zu. plytelių vonia, susaugotas nuo 
potvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
musų įstaigos. Tik $1 6,400.

2 a. apartmentinis. nauja šilima 
gazu, 2 a. garažas, pajamų apie 
$14,000, M. pke. Tik $S9,000.

2 butų imi 3 m‘-ig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26,400.

5 imtai ir biznis. Labai geroj vie
loj, M. Pke. įmokėti tik $15,000.

Graži 6 kamb. mūro rezid., kaip 
nauja. 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas, $21,500.

3 mieg., 3 metu mūras. Brighton 
p. Tik $21,800.

2 x 5 ir 3 rūsy. iškelti vamzdžiai 
30 p. sklypas, 2 a. garažas, prie 
Maria II. S. Vertas prašomos kainos.

2 butų mūras. Geros pajamos, 
Gage p. $19,000.

Liuksus G kamb., 5 metų mūro 
ranch rezid.. 1 jį vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32,500.

Gražus butas ir taverna su visais 
įrenginiais, geras biznis, M. pk. Tik 
$24,900.

Visai nauji mūr. modernūs na
mai po S Ir 4 mieg. Nuo $17,000 
Iki $22,500.

Mūr. 4 kamb.. 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po G, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,900. 
Mūr. 3 metų, 2 po Bįį kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir G kamb. Brighton Parke. 

$22,500.

CICERO—BERWYN
2 butai — 4 ir 2 kamb. Gazo ši

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $25,509. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

seboard šilima. Apsauga nuo potvy
nio. $21,500.

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321

CICERO — GRAŽUS 5 KAMB. 
NAMAS

Rūsys. Postogė. Garažas. Auto- 
mat. šildymas. Savininkas išsikėlė 
iš miesto. Tuoj pat galite užimti. 
Pilna kaina tik $15,500. OL 2-8907 
arba OL 6-2233.

PASINAUDOKIT PROGA 
Tik $500 įmokėti. Už skolą atim

tas mūr. 5 kamb., 3 miegamų, 4 
metų senumo namas. Platus skly
pas. Nauja apylinkė. 174-ta g-vė 
ir Harlem Avė. 0L 2-8907 arba 
OL 6-2233.

Savininkas apleidžia miestą, tu
ri parduoti 2-jų butų namą, 5 ir 4 
kamb. 3 mieg. Karštu vand. apšil. 
Pilnas rūsys. Apylinkėje 28-os ir 
Keeler. Abu butai išnuomoti po 
$75 mėn. $14,900; įmokėti $2,500. 
SVOBODA, 3739 West 26th St.

LA 1-7038

Platinkite “Draugę”

Kas tik turi gėrę skonį 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURĖ CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 

2 2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 ,S. Western Avė. krautuvė.

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OP FREE PARKING

4
Naujas aukštas dividendas numatomas 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mfin. 1 d., 1982 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mfin. 1 r.
VAI mime* PIRM. Ir KETV............................... 9 v. r. iki g p. p.
VMLaRLlUd. ANTRAD. ir PENKT. ....... 9 ▼. r. iki 6 p. p.

Šeštad. 9 y. r. iki 13 v. d. Trefilad. uždaryta.

1% AUKŠTO—7 KAMBARIAI
i 3 metų namas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų -— šiuo me
tu 2% kamb. išnuomota už $80.00 į 
mėn. Kaina $19,000.

10 METŲ (MtIR. NAMAS
5 kamb. Marąuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20,500.
TAVERNA IR G KAMB. BETAS

Mūr. Gage Pk. Viskas naujai iš- 
dekoruota. Apsauga nuo potvynio. 2 
auto garažas. $29,500 arba geriausias 
pasiūlymas.

TIK $18,000
6 kamb. 16 metų mūr. ant 41 pė

dos sklypo ramioje Marąuette Pk. 
vietoje, šildymas gazu. Kilimai ir 
priedai. \

2x5 BRIGRTON PK.
Labai švarus mūr. namas prie lie

tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26.500.

5 IK 4 KAMB. MAKQUETTE PK.
,10 metų 1% aukšto aukšto 10 i 

metų mur. Nauja šildymo sistema.. Į 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdų sklypas. $35,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 st Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Marų. P. mūr. 2x4 ir 2 k., gar. $18,900 
Mūr. 2 po 5, 50 pėdų lotas $19,900. 
1 % aukšt. 5 ir 3 kam., gar. $10,900. 
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384

Savininkas išsikelia. į Europą. Rei
kalinga greit parduoti. Geras G
kamb.,
galoiv.
Daug
na.

3 mieg. modernizuotas bu.n- 
i’rię 6 2-os ir California. 

vertingų priedų. Žema kai-

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMA,

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

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, f 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-ailoy” rinas—“gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
Ir "galvanized”. Dažymas iš lauka 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktj bei sekmadia- 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Geras med. 2—4 ir 1—3 kamb. 
aukštos paj., centr. šild. gazu. Mar
ąuette parke. $17.S00.

Ten pat 6 kamb. tvirtas bung. 
$16,200

2—4 gerai užlaikytas med. Pilnas 
beism. centr. šild. gar. $18.700.

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 55 pėdij sklypo. Tautus 
butas — geros pajamos. $35.000. 
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

72-ra ir .Mozart, Mūr. bungalovv, 
5 kamb., garažas, $18,700.

Prie Marąuette P-ko naujas bun- 
galotv, 5 tį kamb. $17,300.

G butų mur. 2 metų Bargenas. 
$62,000.

Pajamų bungalotv. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $ i 8,900.

VAINA REALTY
2617 W. 71st St. RE 7-9515

MkSOS ir maisto krautuvė — ant 
63-čios St., labai geras biznis.

ltcstoranas 10 vienetų Motei & 6 
kamb. butas ant 95-tos St.

25 akrai ąžuolyno, su namais, kai
na tik $7.000, įmokėti $1,000.

Naujas 3 mieg. mūr. platus skly
pas. šild. gazu, $300 įmokėti.

P. ABROMAITIS REALTY
1065 Porter, Uemont, Hl., CIj 7-6675

Parduodamas 7 kambarių namas 
su 2 mašinų garažu, porčium. 2į4> 
ha. žemės su 140 vaismedžių, gra
ži vieta, geras pirkinys, išsikelia- 
me. .Sav. CL 7-2094.

Arti O’Hare Airport parduoda
mas “ranch” namas — 5 kamb. 
ir prijungtas garažas, “utility 
room”—sandėliukas (rūsio nėra). 
Parduos arba mainys į namą pie
tų Chicagoje. GL 6-4278.

Stankus!
CONSTRUCTION C0. 4

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 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

HEATING CONTRACTORS)
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius Ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Hlinols 
Ofiso tel, 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272

IŠNUOMOJAMA POR RENI

Išnuom. naujai atremontuotas 
6 kamb. apšild. butas 2-me aukš
te. Apžiūrėti po 5 v. v. 1521 So. 
49th Avė., Cicero je.

Išnuomojamas gražus kambarys, 
2259 S. Western Av-e. Vyrui ar 
moteriai.

PARDAVIMUI

CX><XXKX>000<X><><>0<XX><><XX>0<><>0

GARBĄGE DRUMS
AV1TH t X) VERS A HA N DI, ES 
30 & 55 gai. Pree delivery

1148 W. 63rd St. & 5622 S. Racine 
Tel. 434-3232 & 434-1113

'llllllllisilllllllliuillilllllllllllllllllllllllllt

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. Minktia. Biznio reika
lais kreiptis i Baltie Fiorists • 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Rroadtvay, So. Bostone. Telefonas
AN 8-0489. 
‘Draugas”.

Ten gaunamas ’i

Perskaitę "Draugą", duoki' 
te jį kitiems pasiskaityti.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Diktatui 

GA 5-5867

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau Be
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į nau
jus ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI, 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago 9, Hl.

Apsimoka skelbtis ‘^DRAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.



Chicagos parkų distriktas gruodžio mėnesio gėle parinko gėlę 
begoniją, ji paprastai auginama kambariuose, kadangi ilgai žydi 
ir lengvai auga. Už gėlės raudonų, baltų ir ružavų žiedų stovi 
Mary Earner.

ALRK FEDERACIJOS FINANSŲ I nūs jos šiame krašte vedamą
T r L Lietuvos laisvinimo darbą.

REIKALAI i
Netenka aiškinti, kad šios pa

Prieš porą savaičių įvyku- KF konstituciją priklausančius1 stangos pareikalavo iš ALRK 
šiam ALRK Federacijos Centro mokesčius. Pinigus siųsti C. V-j Federacijos vadovybes daug lai 
Valdybos posėdyje, šalia kitų bos iždininkei šiuo adresu: Mrs. , ko ir ligšiol trukdė tinkamai
federacijos veiklos problemų, Elena Juknevičius, 8741 So. , pasirūpinti 
buvo svarstomas ir lėšų klausi- Albany Avė., Chicago 42, III'.

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 3

A. -į- A.
JULIUS JASINSKIS

DAILĖS PARODĄ NORIMA KELTI 

Į NEW YORKĄ

Antrojo Kultūros kongreso 
metu suruoštoji dailės paroda 
sutraukė svečių ne tiktai iš ar
timųjų miestų — Detroito, Cle
velando ar New Yorko, Ibet jų 
buvo net.iš Montanos, Montre
alio, Californijos ir kt.

Besilankant Chicagoje New 
Yorko lietuvių kultūrininkams, 
iškilo klausimas šią rinktinę 
lietuvių dailės parodą perkelti 
j New Yorką. Tuo reikalu nese
niai buvo sušauktas specialus i

Su tokia dailės paroda mes 
be abejo padarytume didžiau
sią kultūrinę propagandą.

Jeigu viskas vyktų palankia 
prasme, tokion parodon turėtų 
būti pakviesti ir daugiau New 
Yorke gyvenančių menininkų, 
jau turinčių meno pripažini
mus.

Jau paaiškėjo, kad tokios 
reprezentacinės parodos papil
dymas naujais kūriniais, jos

vykdomojo parodai ruošti ko- pervežimas New Yorkan, nuo-
miteto posėdis, kur, dalyvau
jant Liet. Bendruomenės pirm. 
Jonui Jasaičiui svarstytos ga
limybės minėtai parodai perkel 
ti Į antrąjį pasaulio meno cen
trą — New Yorką.

Kadangi šiuo metu New Yorkas 
po 'Paryžiaus yra pirmutinis pa 
šaulio meno centras, kur susi
koncentravę įžymieji pasaulio 

1 tapytojai, grafikai, skulptoriai 
ir meno kritikai, tai ir numato- i 
moji lietuvių reprezentacinė Į 
dailės paroda turėtų būti labai i 
aukšto meninio lygio.

Kad toji paroda pilnai repre
zentuotų lietuvių kūrėjų pasiek 
tus aukščiausius meno laimėji
mus, tektų iš dabar vykstan
čios Chicagoje dailės parodos 
išskirti mažiausiai trečdalį kū
rinių, o jų vietoje papildyti dar 
bais tekių dailininkų, kurie jau 
turi neabejotinus tarptautinius 
pripažinimus, tokiais darbais, 
kurie puošė Clevelando, Detroi
to, Nevv Yorko, Chicagos, To
ronto ar net Paryžiaus muzie
jų ar galerijų sienas.

mas. Federacijos pirmininkas 
inž. A. Rudis pateikė valdybai 
savo labai originalaus, ligšiol 
federacijos veikloj nepanaudo
to, lėšų sutelkimo plano met
menis. Charakteringas to plano 
bruožas yra tas, kad jau jo vyk 
dymo stadijoj būtų tiesioginiai 
pasitarnauta ir gryniesiems ka
talikų akcijos tikslams. ALR
KF Centro Valdybos šis planas 
buvo vienbalsiai priimtas ir inž. 
A. Rudžiui pavesta atlikti pa
rengiamuosius darbus.

Svarstant dabartinius ALRKF 
veiklos reikalus ,buvo išaiškin
ta, kad šiuo metu ypatingai Fe 
deracijos iždo stovis yra ne
kokioje padėtyje, nes federaci
jos padalinių atsiskaitymas su 
Centro Valdyba ligšiol yra bu
vęs labai lėtas, kaip pranešė 
C. V-bos ižd. Elena Juknevičie
nė.

Paprastai, baigiantis metams, 
gruodžio arba sausio mėne
siais, ALRK Federacijai pri
klausančios organizacijos turi 
savo metinius susirinkimus, ku
rių metu priimamos apyskai
tos, nustatomos ateinančių me
tų veiklos gairės bei perrenka
mos valdybos. Todėl dabar bū
tų pats laikas, atsiskaityti su 

' C. iV-ba, pasiunčiant, be atski
rų paraginimų, jai pagal ALR-

muoju parodų komitetais ir 
Kultūros kongresui rengti va
dovybe kaip šią pertvarkytą 
dailės parodą būtų galima per
kelti į antrąjį pasaulio meno 
centrą Nevv Yorką. Ar šis pro-

savo pačių orga
nizaciniais reikalais. Todėl ti
kimės, kad ALRK Federacijos 
padaliniai įvertins padėtį ir 
jaus pareigą bent savo pinigi
nes prievoles atlikti už šiuos

Šiais metais ALRKF Centro 
Valdyba yra atlikusi dideli 
darbą, imantis iniciatyvos pra
vesti Amerikos Lietuvių Tary
boje seniai pribrendusius or
ganizacinius persitvarkymus,
kad sustiprintų Tarybos finan- mU iš ALRKF vadovybės pu
sinį pajėgumą ir suintensyvi- sės.

' metus be didesnių paskatini-

Velionis gyveno Trowbridge, Michigan.
Mirė lapkr. 30 d., 1962 m., 1:30 vai. popiet, sulaukęs 80 m.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona. Viola, duktė Anna Geis- 

ler, žentas Edvvard, sūnus Peter, marti Vera, 5 anūkai, brolis 
George ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko bro
lis Simonas.

Kūnas pašarvotas Lackavvicz koplyčioje, 2424 West 69th St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 3 dieną. Iš koplyčios 10 
valandą ryto bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka Žmona, duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai.
Laid. direktorius Steponas Lackawicz, Tel. RE 7-1213.

KETYERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

VINCENTAS KAMARAUSKAS
Gyveno 4435 South Wood Street

Jau suėjo keturi metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį, kurio netekome 1958 m. 
gruodžio 3 d. Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados nega
lėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
ramybę.

Už jo sielą užprašytos 3 šv. Mišios su egzekvijomis gruo
džio men. 4 d. 8 vai. ryto Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Vincento Kamarausko sielą.

Nuliūdę: Žmona Kotryna, sūnus kun. Vincentas, dukterys: 
Patricia ir Seselė M. Patrice, kazimierietė

J. F. EI IIEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

KOTRINA KISIELIENĖ
(Merga ulines Gritenaitč)

Gyveno 5905 Hnron Street,

Berkley. 111.
Belltvood, III.
111.

Gimusi Lietuvoje, Pane.vežio 
apsltr. Krekenavos valse., Pet- 
riškių kairnė. Amerikoje išgy- 
veno 5 9 m. Mirė- -gruodžio 
men. 1 d., 1 o vai. ryte, sulau
kusi 79 m. amž.

P.ri/klause šv. Pranciško tre
čio ordeno Melrose Park sky
riui.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnūs: Albertas ir .Tonas su šei
ma, 4 dukterys;" dvi vienuoles: 
sesuo Mary Clare ir sesuo Mary 
Pelice. Stanislava Ford ir Kot- 
rina Wade su šeimomis, brolis 
Juozas Gritenas, pusbrolis N. 
Pleštys.

Kūnas paSarvotas Rosewood 
Funcral Home. 400 St., Charles 
Road. Bel'ltvood. III.

Laidotuves Įvyks antradienį, 
gruodžio mėn. 4 d. Iš koplyčios 
bus atlydėta St. Komitllla 
bažnyčių,, I-Iillsidfi, kurioje }- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta i Mt. Carinei kapines.

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

Pirmiau gyveno 
ir Melro.se Park,

Nuliūdę: 
brolio ir kiti

sūnūs, dukterys1, 
gimines.

Laidotuvių direktorius: Peter 
E. Prigria.no. Tel f. T.inden 
4-6GG7.

ma — miesto geriausioj galeri
joj ir kt. išlaidos sudarytų apie 
3,000 dol. Apie 1,000 dol. būtų 
gauta už įėjimą ir katalogus, 
o 2,000 dol. tektų gauti iš me
cenatų ar visuomenės.

jektas galės būti realizuotas, 
Dabar aiškinamasi su daili- paaiškės kelių dienų laikotar- 

ninkais, organizaciniu ir vykdo Į py. A. G-s

A. A.
Bernice Chipas
(mergautinės pavardė 

Vidolytė)
Gyveno 10721 So. Tndiana.
Staiga mirė gruodžio t d. 

7:05 vai. vakare, 19G2 m., su
laukusi puses amžiaus. Gimė 
Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio ap
skričio, Panemunes parapijos, 
Ramanauškių kaimo. Ameriko
je išgyveno 49 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras Andriejus, dvi duk
terys: Bernice Siska ir žentas 
Steve, Moldred Keller ir žen
tas Gerald, sūnus Edtvard 
Chipas ir marti Josephine, 
septyni anūkai: Carol, Shirlėy 
ir Joan Siska, Geraldine Uo
lia. Ronne ir Erica Keller, 
sesuo Karolina Bitinas ir jos 
šeima, švogeris Antanas eki
pas 1 r jo žmona PetnonelC ir 
jų šeima, kiti giminės, drau
gai bei pažįstami. Lietuvoje 
liko sesuo ir brolis.

Kūnas pašarvotas Leonard 
Bukausko koplyčioje, 4821 So. 
Michigan.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
gruodžio 5 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Vi.sų šventųjų parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, draugus ir pažįstamus
lalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, vaikai ir
kiti giminės.
Laid. direkt. Leonard Bu
kausko. Telef. CO 4-2228.

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po plet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visų dienų. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po piet 

» 9 „ 8 ,, ,,
9 12:X0

Penktad.
Žeštad.

Pirkite JAV Apsaugos , 
B o n u s I

TĖVAS IR SŪNUS X 
MARQUETTE FUNERAL HOME S£_L1_1£. 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. -(- A.
Vincas Ausiukaitis

Gyv. 4323 . S. Fairfield.
Mirė gruod. 2, 1962 m., 11 

v. ryto, sulaukęs 56 m. amž.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Jur

barko parap., Dainių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 11 metų.

Pasiliko dideliame1 nuliūdi
me žmona Malvina (po tėvais 
Korsakaitė), duktė Irena Ke
relis, žentas Albertas, anū
kai Jovita ir Gintarė, 2 sese
rys Petronėlė Vadaišienė ir 
jos šeima: Viktoras, Vincas 
ir jo žmona' Alina ir jų šei
ma ir Algirdas; Marcelė Kna- 
tainienė ir jos duktė Ona 
Laurenaitienė ir jos vyras 
Antanas, ir daug kitų gimi
nių, _ draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas šiandien 
3 vai. p.p. P. Bieliūno kopi.. 
4348 S. California. Laidotu
vės įvyks trečiad.. gruod. 5 
d. Iš kopi. bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, 
kurioj įvyks ged. pamaldos 
už velionio sielą.' Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines ir draugus dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė ir 
visi kiti giminės.

Laid. direkt. P. Bieliūnas, 
Tel. LAfavette 3-3572.

A. “j“ A.
Polit. ekonomistas, pulkininkas

VIKTORAS STRIMAVIčIUS
Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad Škotijoje-Anglija, 

EDINBURGO ligoninėje š. m. rugpiūčio men. 26 d., 2-3 vai. 
nakties nuo sklerozės ir širdies smūgio, nelauktai, mirė mūsų 
mylimas BROLIS, švogeris ir dėdė polit. ekonomistas, pulki
ninkas VIKTORAS STRIMAVIČIUS, eidamas 69 metus amž. 
Gimė aps. mieste ŠAKIUOSE. Sūnus Simano ir Sofijos Stri- 
mavičių. Buvo tvirtų įsitikinimų katalikas. Palaidotas š. m. 
rugsėjo mėn. 3 d. LEICEST.ERIO kapuose, 95 mylios nuo 
LONDONO.

Liko žmona IRENA ir sūnus elektron. inž. JURGIS STRI- 
MAVICIUS su šeima.

BROLIS JUOZAS su šeima: žmona Albina, 
sūnus Vygandas ir duktė Danutė 
STRIMAVICIAI, Spring'dale, Conn., U.S.A.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WĘSTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A. -Į-
KAZIMIERAS

A.
VAIKASAS

STEPONAS C. LACKAWICZ
W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

Gyveno 1741 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Mirė lapkričio men. 30 d., 1962 m., 7:55 vai. ryte, su
laukęs 51 metų amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Marijona, broliai: 

Frank ir jo žmona Jean, Stanley ir jo žmona Mildred, ir jų 
šeimos, taipgi kiti g minės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo vyras mirusios jo žmonos Junc.
Kūnas pašarvotas Petro Gurskio koplyčioje, 718 Wcst 18th 

Street. Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio mėn. 4 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaidos para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Motina, broliai ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Petras Gurskis, Telefonas SEe- 

ley 3-5711.

S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

3307 LITUANICA AVĖ.

3354 S. IIALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

LAfayette 3-3572

Tel. YArds 7-3401

Tel. YArds 7-1911

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

3319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUDMIN

Tel. YArds 7-1138—1139

VASARIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tei. OLympic 2-1003

anticipated dividend 
on investment aceounts 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.

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N ELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO*
3914 West Hitu Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Melro.se
Prigria.no


DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gruodžio mėn.

X Prel. Ig. Albavičiaus jubi
liejiniame bankete dalyvavo A. 
L.R.K. Moterų s-gos Centro 
Valdybos narės — Viktorija 
Leonė — sekr., Natalija šatū- 
nienė — ižd., Marija Drukte- 
nis — iždo globėja, Marijona 
šrupšienė, Illinois direktorė. 
Buvo jubiliatui įteikta, simboli-

X LB Gage Parko apylinkė 
gruodžio 9 d., sekmadienį, 11 
vai, Jaunimo Centro patalpose 
šaukia visuotinį - metinį narių 
susirinkimą. Į susirinkimą kvie 
čiame visus, kas tik norėtų mū 
sų apylinkės gyvenime daly
vauti.

Darbotvarkėje be įprastų me 
tinio susirinkimo punktų bus 
pranešimas apie naujai įsteigtą 
Dariaus ir Girėno šeštadieninę 
pr. mokyklą ir P. Vėbros, Chi
cagos apygardos pirm., žodis.

X Aleksandra Naujokienė, 
po 5 metų pertraukos, vėl grį
žo į tavernos biznį ir labai

nė dovana: “Garbingąjam Baž- gražiai atremontavo ir išdeko- 
nyčios ir Lietuvių Tautos sūnui ravo Europa Inu - užeigą, 3529 
bei A.L.R.K. Moterų sąjungos I S. Halsted St.
prieteliui, Jo Prakilnybei Prel. i x Pranas Bastys, Alto iž- 
I. Albavičiui minint savo 50 me- Jininko Miko Vaidylos lydimas, 

aplankė “Draugo” redakciją ir 
Alto pirmininką. Jisai yra uo
lus Alto ir kitų lietuvių orga-

Liet. Stud. Med. ir Odont. Draugijos įsteigimo akto pasirašymo dalyviai ir svečiai: sėdi — S. 
Norkutė, P. Petrauskaitė, M. Gumbinaitė, D. Maciūnaitė, V. žerolytė ir A. Bulikaitė; stovi — S. 
Babušis, R. Petkus, š. Tauras, A. Bartkus,, A. Tauras, V. Mockus, dr. V. Tauras, M. Vygantas, 
L. Kaufmanaitė, A. Alekna, A. Koncė, V. Alekna. R. Plėnys, dr. Ringus ir dr. A. Maciūnas.

Nuotr. P. Petračic

STUDENTŲ MEDIKŲ DRAUGIJA

tų kunigystės sukaktį, dėkinga 
Amerikos Lietuvių Katalikių 
Moterų sąjunga reiškia pagar
bą, prašydama Visagalio užlai-1 nizacijų rėmėjas. Jau visa eilė 
kyti jį gyvą ir sveiką, kad dar metų kaį jisai yra savininkas 
ilgai šviestų visiems lietu- gražaus Lake Side klubo, Pe- 
viams savo pavyzdžiu, darbštų- j waukee, Wisc., su golfo lauku, 
mu ir taurumu.” j saie įr restoranu. Jo sūnus Pra

X Josephine Perry, 5836 S. j nas baigia Arizonos universite- 
Artesian, buvo išvykusi pasi-|tą, elektros inžinerijos skyrių.

IŠ ARTI IR TOLI

Lietuvių Studentų Medikų ir 
Gdontoiogų draugija įkurta spa.1 
iio 21 d., patvirtinti įstatai ir | 
išrinkta valdyba iš pirm, A. i 
Tauro, vicepirm. - iždininko A. 
Aleknos ir sekretorės L. Kauf- 
manaitės. Revizijos komisijon 
išrinkti A. Koncė ir š. Tauras.

Lapkričio 22 d. dr. Maciūno i 
rezidencijoj įvyko minėtos d-jos ’ 
įkūrimo pasirašymo pobūvis. 
Draugijos kūrėjai pasirašė ak
tą, išrinko draugijos krikšto 
tėvus d-rus G. ir A. Maciūnus, 
kurie prie paruoštų vaišių sta
lų atnešė šampano, krikšto ce
remonijoms atlikti.

Įsikūrusią d-ją sveikino dr. 
V. Tauras, Amer. Liet. Gyd. Į 
sąjungos vardu, dr. E. Ringus, i 
III. Liet. Gyd. draugijos vardu, 1 
ir kol. A. Barkus, J.A.V. Liet. 
iStud. sąjungos vardu. Krikšto 
tėvai pakvietė studentus šį pa
vasarį į jų Mishiana Shores va
sarnamį, atšvęsti mokslo pa
baigą — finis semestri.

Baigiantis pobūviui kol. A.

Tauras dėkojo d-rams Maciū
nams už surengimą vaišių ir 
dr, E. Ringui, dr. V. Taurui ir 
kol. A Bartkui už sveikinimus.

GINKLUOTI APIPLĖŠIMAI

Šiais metais per 10 mėnesių 
Chicagos policijos departamen
tas yra užregistravęs 7,683 gin 
kluotus apiplėšimus.

GIS ADI^SRAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Dabar atidaro ir sekm. JI v. iki 1 v.

T E L E’vfziffl S

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau.. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a., PR 6-1063

svečiuoti porai savaičių į Mo
bile, Alabama, pas sūnų Joną ir 
jo šeimą. Josephine ir Ralph

X Eleanor Miekewieh,. 5453 
N. Winthrop, “Drauge” įsigi
jo įvairių žodynų ir knygų už

Perry yra plačiai žinomi Town 25 doĮnorėdama pramokti lie
tuviškai. Kalba jai laibai patin
kanti ir užgirdusi lietuviškai 
šnekant mielai klausosi.

CHICAGOS ŽINIOS

AR BUS GREITASIS SUSI
SIEKIMAS

Chicagos, susisiekimo kom-

of Lake parapijos ir draugijų 
veikėjai. Josephine yra B.. E. 
Navickų dukra.

X Malvina, Medeišienė, stam
bi. gerų darbų rėmėja, lap. 23 
d. šventė savo gimimo dieną. 
Ta proga Padėkos dienoj savo 
šeimos buvo pasveikinta. Palin
kėta ilgiausių ir sveikiansių 
metų.

lai, dviejų šimtų metų karais 
puldami siaubdami Lietuvą, jos 
neįvekė pavergti, tai čia vėl 
ačiū tam mūsų sentėvių kariui 
lietuviui.”

“Kalbėdami apie lietuvišką
jį karinį tęstinumą, prisimin
kim, jog lietuvių kariuomenės 
nepriklausomybė buvo išlaiky
ta ir poliublinėje Lietuvoje, nes 
Lietuva ir Lenkija ne tik pagal 
Liublino sutartį ir konstituci
nius įstatymus bet ir realybėje 
oeko*gzistuodamos Ibuvo dvi vi
siškai nepriklausomos valsty- 
Dės.”

"Jei Šiaulių, Durbės ir Žalgi
rio kraujo upeliuose nebūtų bu
vusi paskandinta teutonų ordi
no- galybė, lietuvių tautos likk 
mas būtų tikrai nuėjęs kitu ke
liu ir būtume neturėję tų isto
rinių, praeities stiprybės suręs
tų, atramų, kurių pagalba kū
rėsi ir kilo Vasario šešiolikto
sios Lietuva ir lapkričio 23-io- 
sios lietuvių kariuomenė.” 

INDIJOJ
— Kun. Jonas Svirnelis, sa

lezietis misijonierius Indijoje, 
atrašė laišką, pranešantį, ka.d 
tenai padėtis pablogėjusi. Jiems 
tenka apleisti savo vietą ir 
trauktis nuo komunistų antplū-

DINAMIŠKOS OFENZYVOS l^ i LJ L i ), i j • . . . .n j. rl r, n. j , Ige”, kad jam geradariai nesių-

J. A. VALSTYBĖSE
— Komp. Vytautas Bacevi

čius porą savaičių praleidęs Pa 
ryžiuje ir' Prancūzijos Rivieroj, 
grįžo į JAV ir apsistojo 760
Washington Av„ Bridgeport 4, | minėjime pasakė žodį, kuriame 
Conn. Komp. Bacevičius yra su tarp kitko pastebėjo: “Kariuo-

KANADOJE
— Dr. J. Žinuidzinas, Lietu

vos gen. konsulas Kanadoj, St. 
Catharine mieste suruoštame 
lapkričio 24 d. Kariuomenės

kūręs 30 simfoninių kompozici
jų, jų tarpe operą “Vaidilutė” 
(3 veiksmų), 6 simfonijas, 2 
simfonines poemas, 3 baletus. 
Taipgi yra sukūręs daugiau 
kaip 100 įvairių kitų kūrinių. 
Neseniai iš spaudos išėjo bro
šiūra su gausiomis citatėmis iš 
viso pasaulio spaudos apie sėk-

menė yra svarbiausias Lietu
vos senosios valstybės sukūri
mo veiksnys ir jos apie 700 m. 
gyvenimo laidas. Užtat būtų 
prasminga šiandien minėti ne 
vien 44 metų kariuomenės at
kūrimo sukaktį, bet, kartu, ir 
Lietuvos kariuomenės susikūri
mo mažiausiai septynių šimt-

panija (CTA) rengiasi nuplikti pOZįtOriaus pasirodymus. Pa- 
X Partizanai, J. Daumanto, 180 naujų iškeltų “L” požemi- ■ žymėtinaĮ kad Vytautas Bace- 

nių traukinių vagonų, kurie | vįsur eina savo pilnu, ne
kainuos iki 15_ mil.. sutrumpintu lietuviškos formos

antra laida, papildyta įdomiais 
faktais iš partizanų grįžimo į 
Lietuvą, yra geriausia Kalėdų Į Traukiniai galės išvystyti iki
dovana. Užsakymus su pinigais 
siųsti į LAISVĘ FONDUI, 7238 
S. Francisco Avė., Chicago 29, 
1.11. Platintojams duodama nuo-

65 mylių į vai. greitį.
IIANDELIO “MESIJAS”

mingus mūsų pianisto ir kom- mečių sukaktį. Ir jei toks mū
sų žilosios karinės praeities mi-

vardu ir pavarde.

— Sofija Vizgirdienė iš Chi
cagos atvyko į Los Angeles, 

Švedų choras, diriguojamas kur yra pasirengusi galutinai

KAN. A. STEPONAITIS

TĖVYNĖJE IR PASAULY
Ką tik išėjusi knyga, kurioje autorius pasakoja savo prisiminimus 

nuo carizmo iki bolševizmo

KNYGOJE RANDAME:
Sūduvos lygumoje, Carizmo varžtuose, Revoliucijos povei

kyje, Didžiojo karo vėtroje, Laisvės prošvaistėje, Nepriklauso
mybės dienomis, Katalikiškoje akcijoje, Ant kalėjimo slenksčio, 
Bolševizmo smurte, Antrojo karo sūkuryje, Už aksominės uždan
gos,, Tarp Atlanto ir Pacifiko, Prie kryžiaus kelio.
Įrišta į kietus viršelius, 319 psl., kaina 4 dol. Gaunama adresu:

FRANGISCAN FATHERS PRESS
910 tVilloughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

I
III inifclll

laida. Kaina $4.50. Knyga įriš
ta į kietus viršelius, skoningas 
dail. P. Lapės aplankas. (Sk.)

X Norintieji Naujus Metus 
sutikti su Liet. Fronto Bičiu
liais Sharkos restorane, kvie
čiami užsiregistruoti pas Br: 
Liskų, telef. HE 6-4343 dienos 
metu, vakarais PR 8-2251, ir 
pas E. Kungienę HE 4-9859. 
Sutikime bus linksma progra
ma ir kelių patiekalų maistas.

(Pr.)

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų I sk. parengimas, įvykęs 
lapkr. 25 d. Šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje, gerai pavy
ko. Buvo susirinkę daug sese
lių rėmėjų, taipgi atsilankė

H. T. Carlsono, gruodžio 14 d. 
8 vai. v. Orchestra Hali patal
pose, Chicagoj, stato Hande- 

j lio oratoriją “Mesijas”. Daly
vauja solistai M. Nosler, R. 
Anoe, J. Laderoute, K. Gra- 
ves.

NEUŽTEKO PINIGŲ LIGO
NINĖS IŠLAIDOMS

Rugsėjo 25 d. įvyko sunkio 
svorio kumštynių čempijonatas 
tarp Sonny Liston ir Floyd Pat 
terson. Rungtynių teisėju buvo 
Frank Sikora, kuris už savo 
trumpą darbą gavo $300 atly
ginimą. Po rungtynių, išeida
mas iš Cominskey parko jis pa
slydo ir susižeidė. Visą mėnesį 
išbuvęs ligoninėje, iš rungtynių

įsikurti. Ji laikinai sustojo pas 
savo sūnų.

— Irena Mickūnaitė, elektri- 
kos inž. studentė, iš Venecue- 
los atvyko gyventi į Los An
geles ir laikinai sustojo pas Saf 
rončikus. Irenos tėveliai at
vyks vėliau.

nėjimas nėra tapęs tradicija, 
tai labiausiai dėl to, jog mes 
dar nesusikūrem vientisos Lie
tuvos kariuomenės istorijos, ir, 
antra vertus, negalim užčiuopt/ 
šios kariuomenės gimimo da
tos.” z

“O ką reiškia, kad lietuviai 
1236 metais laimėjo Saulės-Šiau 
lių kautynes ir 24 metus po to 
cies Durbės ežeru jie sunaikino 
jungtines Kryžiuočių ir Livoni
jos ordinų, ‘ Danijos ir Švedijos 
pajėgas? — Tai rodo, jog tada 
Europoje karinė jėga — kry
žiuočiai, tie šalmuotieji apašta-

Paskolon, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermąk Road Chicago, III. VIrginia 7-774/

JOIN OUR
LENOX WARE 1

kleb. kun. , E. Abromaitis ir pelno jam neužteko užmokėti į
už ligoninės išlaidas.

APVAGIA BAŽNYČIAS
Chicagos policija ieško plėši

kų, kurie per paskutinius kele
rius mėnesius yra apvogę ka

kun. L. Petkus. Pirm. J. Kuz- 
mickienė pakvietė į Tėvų Mari
jonų 8 sk. rengiamą Bunco, ku 
ris įvyks sausio 13 d. 2:30 v. 
p. p. Bush svetainėje, 4558 S.
Paulina St. Po parengimo rė
mėjos ir viešnios savo ilgame-' talikų ir nekatalikų bažnyčias.

&-'a

stų aukų ankstybesniu adresu 
(Don Bosco School Disbrugarh, 
Assam, India), o nukreiptų ad
resu: Rev. V. Endriūnas, Sale- 
sians of St. John Bosco, Cedar 
Lake, Ind. Prašo maldų šioje 
Indijos misijonieriams sunkioje 
valandoje.

URAGVAJUS
— Antrasis P. Amerikos lie

tuvių kongresas numatomas 
šaukti 1963 metais vasario pa
baigoje Montevideo mieste. Jam 
organizuoti sudaryta komisija

tei pirmininkei Jadvygai Kuz- 
mickienei išreiškė linkėjimus, 
jos gimtadienio proga, kuris 
buvo lapkričio 26 d.

X šv. Jurgio parapijoj antra
dienį baigiasi 40 vai. atlaidai. 
Pamokslus sako kun. Br. Mar- 
kaitis, SJ.

X “Aukso žąsies” vaidinimam 
bilietai yra numeruoti. Spek
takliai Įvyks Jaunimo Centre 
gruodžio mėn. 15 d. 7:30 v. v. 
ir gruodžio 16 d. 4 vai. p. p.

UŽKEIKĖ ANT TEISĖJO

Gloria Jonės, 5468 S. Ellis 
av., teisėjo Francis Moran bu
vo nuteista kalėti 6 mėnesius už 
nepadorų pasielgimą. Eidama iš 
teismo rūmų ji užkeikė ant tei
sėjo, kuris padvigubino jos ka
lėjimo baismę.

NORI UŽDARYTI RADIJO 
STOTĮ

Federalinė komunikacijos ko 
misija rengiasi uždaryti radijo

Kviečiame bilietus įsigyti išlsto^ WCLM-FM, kuri Chica-
anksto pas J. Karvelį, YA 
7-0677, Marginiuose PR 8-4585, 
Terroje HE 4-4660. Šį Birutės 
Pūkelevičiūtės veikalą stato 
Lietuvių Teatras Atžalynas.

(Pr.)

X Kas iš Chicagos važiuoja

goję skelbė arklių lenktynių re
zultatus.

250 PABĖGO NUO GAISRO 
LEDŲ GARAŽE

Apie 250 žmonių turėjo ap
leisti savo namus, kai sudegė 
saldžiųjų ledų Mister Softee

Sol. Monika Kripkauskienė

Tik ką pasibaigęs II Kultū
ros kongresas savo pirmojoje 
rezoliucijoj kvietė lietuvius kul
tūrininkus nesitenkinti tik esa
mos padėties palaikymu, bet pe 
reiti į dinamišką kultūrinę ofen 
zyvą. Atseit, visuose frontuose 
judinti mūsų kultūrinio gyve
nimo apraiškas, siekiant kūry
binės platumos ir aukštumos.

Viena iš pirmųjų pokongre- 
sinių kregždučių pasirodo Mo
nika Kripkauskienė su savo re
čitaliu, kuris įvyks gruodžio 
9 d. Jaunimo Centre. M. Krip
kauskienė, koloratūrinis sopra
nas, reto balso atstovė. Kolo- j pas sol. A. Dičiūtę. 
ratūra labai lengvo skambesio,

kusios aukščiausią laipsnį. Vė
liau, pradėjus kreipti dėmesį J 
ryšį tarp žodžio ir muzikos, ko
loratūrinio soprano arijos iš 
operų ėmė nykti.

Rečitalyje, pasirinkus geriau 
sius kūrinius iš turtingo reper
tuaro, koloratūrinis sopranas 
turi progos gražiausiai atsi
skleisti. M. Kripkauskienė yra 
neeilinė dainininkė. Pradėjusi 
savo žingsnius lietuvių tarpe, ji 
surado savo vietą ir pas ame
rikiečius. Eilė pasirodymų su 
simfoniniu orkestru, debiutas 
Grant parke ir kitur liudija,
kad mūsų solistė yra užsipel- su Pirm- Vytautu Doreliu. Nu
muši ir vardą ir garsą. matoma plati ir įvairi trijų die-

J'os talka Lietuvių operai, nil programa ir tikimasi gau- 
“Dainavos” ansambliui ir šiaip į- jdalyvių iš Argentinos ir 
vairiuose koncertuose buvo su- Brazilijos. Kongrese vyraus te
tikta su dėmesiu ir šiluma. Da- lma aPie lietuvybės išlaikymo 
bar savo rečitalyje, kuriam ji problemas P. Amerikos lietuvių 
taip intensyviai ruošiasi, soli- . kolonijose. Į socialinę, meninę 
stė galės atsiskleisti pilnoje au ir sportinę programą norima 
kštumoje ir platumoje. Reper- įtraukti kuo daugiausia paties 
tuaras bus įvairus, pradedant jaunimo.

CLUB

lietuvių kompozitorių ir bai
giant pasaulinio garso muziku 
kūriniais 1 Su meile kaip ?u vėjaraupiais:

. . ,. . . I kas jais jaunystėje nesirgo, retai
Kai kuriuos kurmius solistei | ar jr niekad nebesuserga, bet 

išvertė Lietuvos operos vete- jeigu suserga — tuo jie pavojin- 
ranė sol. I. Motekaitienė, gi1 £esni- — A- Kotzebue
rečitalio metu akompanuos Lie
tuvių operos dirigentas muz.
A. Kučiūnas. Ji balsą lavina į

4 piGce 
place setting to savers

Šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos, 
šis pradinis indėlis įgalina Jus būti DINNERWARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie 

LENOXWARE komplektai gau
na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui... paštu pareikalavimai 
nepriimami.

4h NEW 
BONUS 
PLAN

AVAILABLE

on Investment 
Accounts

į Los Angeles, yra gera vieta kompanijos garažas, 3391 N. aukštos skalės balsas. Šis Ibal- Taigi darbe ir talkoje rikiuo-

sustoti — 4501 Marmion Way, 
Los Angeles 65, California.

(Sk.)

Halsted. Sunaikinti 57 sunkve
žimiai ir nuostolių padaryta 
apie $800,000,

... . . ,. , . i jasi žymiausios jėgos besiruo-sas labai mėgiamas klausytojų. K. . .... , .. , v. , i . siant ne eilinei dainos šventei'Anksčiau ir operose koloratūri
nio soprano arijos buvo pasie-1 VI. Rmjs

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

DISTRICT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104




