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PASKIRTA DRAUGO POEZIJOS PREMIJA 'PRANCŪZŲ GRIEŽ

TA LINIJA PRIEŠ 
BRITANIJĄ

Ją laimėjo K. Grigaitytė už 
poezijos rinkinį „Rudens sapnai

Literatūros vakaras bus kovo 24 d. Marijos Aukšt. 
mokykloje Chicagoje

99

VVASHINGTON, D. C. — 
“Draugo” maironinių metų po
ezijos konkurso jury komisija— 
A. Vaičiulaitis (pirmininkas), 
J. Aistis, dr. J. Balys, L. Damb- 
riūnas ir dr. Sužiedėlis — susi
rinkę posėdžiui VVashingtone i 
sausio 19 dieną paskyrė balsų 
dauguma premiją rinkiniui “Ru
dens sapnai”; pasirašytą šalnos 
slapyvardžiu. Vokelį atplėšus 
paaiškėjo, kad Šalna yra Kotry
na Grigaitytė - Graudienė.

Anksčiau poetė: K. Grigaity
tė yra išleidusi 3 poezijos rinki
nius: “Akys pro vėduoklę”,
“Paslaptis” ir “Širdis pergamen 
te”. Pernai Lietuviškos knygos

klubas išleido jos novelių rinki
nį “Veidu prie žemės”.

Poetė K. Grigaitytė

Kas užims Hugh
Gaitskellio vietą

LONDONAS — Hugh Gaits- 
kell mirtis sudavė smūgį britų 
opozicinei darbo partijai, bent 
dabartiniam momentui, kai jis 
ruošėsi pergalei ateinančiuose

BRIUSELIS, Belgija — Pran
cūzų atstovai penktadienį ne
paisė olandų grasinimo sugriau
ti Europos Bendrąją Rinką, jei 
Britanija bus išskirta iš jos ir 
ketina šią savaitę boikotuoti 

i techninius pasikailbėjimus dėl 
Britanijos įsijungimo į šią eko
nominę bendruomenę.

Prancūzų atstovai pareiškė, 
kad jie nedalyvausią posėdyje 

j rytoj Briuselyje spręsti santy
kių britų kolonijos Hong Kongo 
ir Bendrosios Rinkos. Prancūzai 
taipgi pareiškė, jog jie nedaly
vaus šiandien derybose Liuk
semburge dėl Britanijos prašy
mo įsijungti į Europos Anglies 
ir Plieno Bendruomenę, į Bend
rosios Rinkos padalinį-skyrių.

Prancūzai sutiko dalyvauti 
tik savo penkių Bendrosios Rin
kos bendradarbių susirinkime 
Briuselyje sausio 28 dieną, kad 
būtų peržiūrėti Britanijos rei
kalai.

KAS DAUGIAU 
TURI RAKETŲ

BERLYNAS — Sausio 19 die- į 
ną Sovietų Rusijos direktorius 
Chruščiovas pasigyrė, jog jis 
turįs paruoštų 120 raketų pa- i 
leisti ant Jungtinių Amerikos 
Valstybių, jei kiltų karas tarp 
šių abiejų kraštų.

Kalbėdamas rytų Vokietijos 
plieno darbininkams Eisenhuet- 
tenstadt nepasakė, ar tos rake
tos yra Rusijoje ar kur kitur. 
Tačiau aiškiai pareiškė, jog jos 
galinčios pasiekti Jungtines A- 
merikos Valstybes.

„Amerikiečiai imperialistai 
žino, jog mes išvežėm 40 raketų ’ 
iš Kubos”, — pareiškė jis. “Bet 
mes turime 80, o gal net 120 ra
ketų, kitose vietovėse”. “Kuba 
nėra geriausia vieta raketoms, 
— pasakė Chruščiovas. „Mes 
turime geresnių vietų nei Ku
ba”.

Prieš kelis mėnesius, pasak i

Nauias Boeing VC-137C sprausminis lėktuvas įteiktas specialiam karinės aviacijos tarnybos da- 
liniui šis lėktuvas skirtas labai svarbiems asmenims, esantiems valdžioje, įskaitant prezidentą ir ka
binėto narius ir užsienio dignatarus.

JAV KONGRESAS REIKALAUS IŠ PABALTIJO 
KRAŠTU PASITRAUKTI OKUPANTUS

.Ištraukti Sovietų kariuomenę iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos . Tokią rezoliuciją 
paskelbė „Congressional Record sausio 16 d.

WASHINGTON, D.C. —“Con
gressional Record” sausio 16 d. 

žvalgybos Washingtone teigimo,Į paskelbė rezoliuciją tokia ant- 
Rusija turėjusi 50 tarpžemyni-i rašte: “Ištraukti Sovietų ka
rnų balistinių raketų. Nuo to riuomenę iš Latvijos, Lietuvos 
laiko Sovietų Rusija galėjusi įr Estijos”. ..

kūmas, vairuojąs jos kūrybą pasigaminti daugiau raketų. į Senatorius Jack Miller iš Io- 
moteries psichikos vingiais. Jungtinės Amerikos Valstybės wa ir senatorius Bourke Hic-

Lietuviškoje Enciklopedijoje 
K. Grigaitytėš lyriką apibūdina: 

„Poezijoje vyrauja gamtos, 
meilės ir jaunystės motyvai.
Grigaitytei būdingas moteriš-

bės visą laiką pripažino ir pa
laikė Pabaltijo žmonių teises į 
tautinę nepriklausomybę ir į vi
sas nepriklausomo ir laisvo gy
venimo teises, ir

Kadangi Jungtinių Tautų

se, kad jos ir vėl gyventų kaip 
laisvos, nepriklausomos ir suve
reninės narės tautų bendruome
nėje”.

Senato posėdyje pirmininkau
jančio patvarkyme ši rezoliucija

charta vienu savo tikslų skelbia buvo pasiųsta Senato užsienio

visuotiniuose rinkimuose. Gaits- rinys turi ir naujų formos ir te-
keli, miręs penktadienį, 
darbo partijos vadas.

Neretai naudojamasi liaudies turi 400 raketų išskleistų (išdės- 
dainos forma, eiliuojama dau- tytų) su atominiais smaigaliais 
giausia klasiniais keturei- (galvutėmis), kurios gali pa- 
Ziais”. siekti rusų taikinius. JAV taip-
Pastarasis premijuotasis kū- j°3e’ ^0 Jupiters raketų Italijoje

ir 15 Turkijoje.
buvo matikos bruožų, pasinešęs 

biau modernizmo kryptimi.
la-

vietąKas užims Gaitskellio 
Minimi šie asmenys:

George Brown, 48 metų, de
šiniojo sparno darinėtis su pa
tirtimi amatų unijoje.

Harold Wilson, 44 metų, dar- 
biečių užsienio reikalų kalbėto
jas, kurį socialistai laiko tinka
miausiu partijos vadu po Gaits
kellio.

James Callaghan, 50 metų, 
ekonominių reikalų kalbėtojas 
už darbiečius parlamente.

Sir Frank Soskįce, 60 metų, 
žymus teisininkas ir buvęs dar- 
bietis attorney general.

Romano ir poezijos konkursų 
laureatams V. Kavaliūnui ir K. 
Grigaitytei premijos bus įteik
tos kovo 24 d. literatūros vaka
re Marijos Aukšt. mokyklos sa
lėje Chicagoje.

Poezijos konkurso mecenatas, 
skyręs tam reikalui $1,000, yra 
dr. prof. Kazys Alminas.

Togo valstybėje
paleistas parlamentas
LOME, Togo — Laikinasis To

go ministeris pirmininkas Nico- 
las Grunitsky paleido parlamen
tą ir suspendavo konstituciją, 
ruošdamasis naujiems rinki
mams.

Laikinoji vyriausybė kraštą 
valdys įsakais. Nežinia, kada 
bus nauji rinkimai, kuriuos Gru
nitsky paradėjęs artimoje atei-

kenlooper, taip pat iš Iowa, pa
teikia bendrą abiems Kongreso 
rūmams rezoliuciją, kreipiantis 
į Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentą, kad jis diplomatinė
mis ir ekonominėmis priemonė- 

j niis siektų ištraukimo iš Latvi- 
I jos, Lietuvos ir Estijos ten lai
komas Sovietų Rusijos jėgas, 
kad leistų pravesti tose tautose 
laisvus rinkimus, kad jos ir vėl 
galėtų gyventi kaip laisvos ir 
nepriklausomos valstybės suve
reninių tautų bendruomenėje. 
Atspausdintas ir rezoliucijos tu
rinys, kuris yra toks:

draugingų santykių tarp tautų 
ugdymą, pagrįsta “lygių teisių 
ir apsiprendimo principu”, ir 

Kadangi Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga jėga prislė-
gė Latvijos, Lietuvos ir Estijos j Res. 4 
žmonių laisvę ir toliau tęsia į 
draudimą jiems, teisės į ap- 
apsisprendimą ir laisvus 
mus: Todėl tebūnie

Senate nutarta (drauge su 
Atstovų rūmais), kad Jungtinių 
Valstybių prezidentas diploma
tiniais ir ekonominiais veiks
mais siektų, kad Sovietų jėgos, ! 
laikomos Latvijoj, Lietuvoj ir 
Estijoj būtų ištrauktos ir pra-Į

komitetui.
Tokią pat rezoliuciją įteikė

Atstovų Rūmams kongresma- 
nas Hoeven (iš Iowa).

Rezoliucijos Nr. — S. Con.

Jrinkoj Planuojama tūkstančiai 
būtą, o jų vis trūksta

Gromyko vizituos 
Norvegiją

OSLO — Sovietų užsienio rei
kalų ministeris Andrei Gromy
ko vizituos Norvegiją ateinantį 
mėnesį; jį pakvietė norvegų vy
riausybė. Jis vizituos Norvegi
jos užsienio reikalų ministerį 
Halvard M. Longe, kuris Sovie
tų Rusiją vizitavo 1961 metų 
lapkričio mėnesį.

— Italijos premjeras Fanfani 
vakar iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių grįžo į Romą. Aedro- 
drome žurnalistams Fanfani pa
sidžiaugė Italijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių draugiškais 
santykiais.

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Kaįp pranešė Vilniaus radi
jas, Lietuvoje — vis dideli už
mojai,..

Vis planuojama, vėliau gi 
pasirodo, kad planai neišpildy
ti ar darbai atlikti su trūku
mais. Štai, gyvenamųjų namų 
statyboje Lietuvoje šiemet už
planuota pastatyti 15,500 nau-

_______ __ . jų butų. Dabar kalbama, kad
— Indijos vyriausybė vakar ■ _ Vakarų Vokietijos Kancle-, Popiežius Jonas XXIII va- daugiau dėmesio skiriama na- 

protestavo, kad raudonosios Ki- r^s Adenaueris vakar atvyko į kar šv. Petro bazilikoje paskel- mų statybai kooperaciniais pa- 
nijos kariniai daliniai telkiami Paryžių tartis su prezidentu bė pal. Vincento Pallotti (1795 -
pasienyje tarp Tibeto ir Sikim. Charles de Gaulle tarptautiniais j 1850) šventuoju. Iškilmėse da- 

Raudonoji Kinija skun- klausimais. Ant konferencijos, iyvavo per 30,000 asmenų. Nau-

‘Kadangi Jungtinės Valsty-vesti laisvi rinkimai tose tauto-

TRUMPAI IŠ VISUR

Partizanai Venecueloje
CARACAS, Venecuela — Už

vakar vyriausybė nuskraidino 
kareivius į Coro kalnus kovoti 
prieš partizanus. Pasak prane
šimų iš Barąuisimeto, 170 mylių 
vakaruose nuo Caracaso, at
vyksta parašiutininkai ieškoti 
partizanų grupės, kuriai vado
vauja Douglas (majoras And- 
rew Bravo).

KALENDORIUS
Sausio 21 d.: šv. Agnietė, 

Rungaila, Garsė
Sausio 22 d.: šv. Vincentas ir 

Anastazas, Aušrys, Skaistė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
temperatūra žemiau nulio.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:51

Quebeke, Kanadoj, susidarė Respublikonų partija, kuri sieksianti 
atsiskyrimo, nes esą prancūzai turi išsivaduoti iš anglų. Kanadoj 
prancūzų kilmės žmonių yra virš 5 mil. Naujajai partijai vado
vauja dr. Marcei Chaput (viršuj) anksčiau chemiku dirbęs Ka
nados gynybos taryboj.

džiasi, kad Indija nepaisanti jos stalo būsią padėti šie klausimai 
pasiūlytų karinių paliaubų. vokiečių - prancūzų gynybos rei

kalai, ekonominio ir kultūrinio 
bendradarbiavimo klausimai. 
Adenaueris atvykęs į Prancūzi
ją trim dienom. Vokietijos kanc- 

! lerio ir prezidento de Gaulle pa
sikalbėjimai prasidėsią šian
dien.

Pasak kai kurių komentato
rių, Adenaueris bandysiąs įti

kinti prezidentą de Gaulle, kad 
jis nesipriešintų Britanijos įsi
jungimui į Europos Ekonominę 
Bendruomenę (Bendrąją Rin
ką).

— Raudonoji Kinija jau tu
rinti dvi atomines bombas, ku
rias išbandysią šių metų gale ar 
kitais metais. Komunistų valdo
ma Kinija po 10 metų turėsianti 
ir atominių ginklų. Tai pranešė 
Japonijos šaltiniai.

— Šiandien baigiamas rytų 
; Vokietijos komunistų partijos 
suvažiavimas, kuriame žodiniai 
susipešė raudonosios Kinijos at
stovas Wu su Jugoslavija ir So
vietų Rusija.

— Katangos prezidentas 
Tshombe, pasidavęs Jungtinių 
Tautų direktyvoms, ragina sa- 

’ vo karinius dalinius pasiduoti 
Kongo centro vyriausybei, bet 
maištingi kareiviai nenori pa
klusti savo vado įsakymams.

— New Yorke ir Clevelande 
tebevyksta laikraščių spaustu
vių darbininkų streikai. Ir ne
žinia, kada bus baigti.

grindais, kaip sakoma — iš dar
bo žmonių sutaupų. Skelbiama, 
kad kooperacinės statybos gy- 

jas šventasis 1835 metai įkūrė ventojai iš valstybės gauną il- 
ikiKatalikų Apaštalavimo draugi-i ?ala*kes Pa3kolas’ iki 

ją. ši draugija išaugo 1 tevųĮtybiįėg organizacijog Vilniuje 
palatiečių kongregaciją, kuri tu- numato pastatyti 15,000 kv. 
ri gana daug vienuolynų Jungti-! mtr. gyvenamojo ploto, Kau- 
nėse Amerikos Valstybėse.' > ne — 12,000. (E.).

Rašytojas
A. Žukauskas keliauja 
— trobų stogai apšepę,

sienos apšiurusios
OKUPUOTA LIETUVA. — 

Rašytojas Alb. Žukauskas pas
taruoju metu daug keliavęs po 
Lietuvą, matęs tvarkingų tro
besių, bet ir daug netvarkos. 
Neseniai jis per Vilniaus radiją 
pasakojo, kad ties Kuršių ma
rėmis Zibirų kaime aptikęs 
daug nešvaros, stogai visur ap
šepę, sienos nebaidytos. Ignali
nos raj. Žukauskas vėl susidūrė 
su kolchozininkais, kurie aplei
dę savo trobas, nes juk ne ta
vo kolchozas... O prie Vilniaus 
Žaliųjų ežerų Žukauską dar la
biau nustebino viena troba prie 
ežero. Girdi, langai ten nebuvo 
varstomi nuo laikų, kada pasta
tė trobą, ant stalų valgių liku
čiai, neplauti indai, senos ko
jinės. Dabar radijas kreipėsi 
į klausytojus, ragino daugiau 
kritikuoti savo kaimynus, kurie 
darą gėdą visam kolchozui.

— JAV uostų darbininkų 
streiką ketinama greitai baigti. 

me' Jei nepavyks geruoju susitarti 
darbdaviams su darbininkų at
stovais, prezidentui Kennedy 
teks prašyti Kongresą suteikti 
jam teisių grąžinti uostų darbi
ninkus darban.

KUBOJE DAR YRA RUSU RAKETŲ
Tai pranešė gudas, atvykęs iš Havanos

MIAMI, Fla. — Trisdešimt vačiame gyvenime yra laivyno 
trys amerikiečiai ir 52 kiti inžinierius.

“Kuba šiandien sudaro didelį 
pavojų Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms”, — pareiškė Go- 
lovčenko. Jį aerodrome sutiko 
žmona Olga, kuri jo nematė nuo 
1961 metų birželio mėn., pabė
gus jai iš Kubos.

90 bėglių atvyko Pan Ameri
can World Ainvay DC-6-B lėk
tuvu, kuris sausio 18 d. rytą iš
skrido į Havaną iš Miami su 
penkiomis tonomis išpirkimo 
reikmenų (maisto, vaistų).

Daugelis kubiečių ir kubiečių- 
amerikiečių nenori kalbėti apie 
sąlygas Kuboje, kadangi jie bijo 
pakenkti savo giminėms šioje 
saloje. Tačiau visi džiaugiasi 
atvykę į “šį didelį kraštą”. 
Daugiausiai tarp šių atvykusių 
tremtinių yra moterys ir vaikai.

ir
tremtiniai atskrido sausio 18 
dieną į Miami iš Havanos, Ku
bos. Vienas jų, antikomunistas 
Gudijos rusas įsitikinęs, kad 
Kuboje dar yra rusų tolimojo 
veikimo spindulio raketų.

Rusas, Andrew Golovčenko, 
72 metų, gyvenęs Kuboje nuo 
1926 metų, teigia, jog “daugiau 
kaip 20,000 rusų kareivių” dar 
yra saloje. Golovčenko nema
tęs raketų, bet jis pabrėžė, kad 
jų dar yra Kuboje. Jis pareiš
kė, jog jo informacija išplau
kianti iš pasikalbėjimų su rusų 
kareiviais ir kubiečių pareigū
nais. Jie su juo kalbėjosi laisvai, 
nes jis apsimetė esąs rusiškai 
kalbantis suomis, norėdamas 
pasprukti ir išvengti pašaukimo 
darbui rusų kariniuose daliniuo
se Kuboje.

Laivyno karininkas 
Golovčenko yra buvęs impe-

čių prekinio laivo Shirley Lykes 
su 7,000 tonų išpirkimo reik
menų.

Pasak pranešimo iš Havanos 
šeši asmenys, kurie buvo išvyki
mo sąraše, negalėjo išskristi į 
laisvę, kadangi jie nesutiko ati
duoti valstybei savo nuosavybių.

Gi diktatoriaus Castro reži
mas pareikalavo asmenų ati
duoti nuosavybes valstybei, jei 
nori gauti vizos į laisvę.

šeši šeimos, nariai iš Santiago 
atvyko į Havaną skristi į JAV, 
pasisamdę privatų automobilį 
ir atlikę 750 mylių kelionę, šei
mai teko palikti motiną kaip 
“užstatą”, kadangi jų nuosavy
bė “netinkamai” buvusi atiduo
ta vyriausybei.

lšpirkimo reikmenys 
Jų išvykimas iš Havanos su- 

ratoriškame laivyne vadas. Pri-1 puolė su atplaukimu amerikie

— Polocke uždarytas vienuo
lynas, seniausias Gudijoje — šv. 
Eufrazinijos-Pradslavos, Poloc
ko kunigaikštytės, įsteigtas 
1128 m. Vienuolės išvaikytos.



SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

NEATIDELIOKITE PRAŠYTI 
IŠMOKĖJIMŲ

— Ar jūs laukiate visiško iš
ėjimo į pensiją, kad paduotu- 
mėte prašymą socialinio draudi 
mo mokėjimams gauti? — klau 
šia Mr. Robert Richter, sočiai, 
dr. pietvakarių įstaigos įgalio
tinis. — Jei taip, nebetęskit il
giau ir šiandien pasitikrinkit. 
Jums nereikia laukti ligi pa
skutinės į pensiją išėjimo die
nos, kad gautumėt socialinio 
draudimo mokėjimus.

— Šiandien šiame krašte yra 
daugiau negu milijonas darbi
ninkų 65 m. amžiaus ar senes
nių, kurie gali gauti sočiai, dr. 
mėnesinius mokėjimus. Prieš 
1961 m. asmuo, turįs teisę į 
mokėjimus, uždirbąs virš 2,- 
080 dol. į metus dirbdamas vi
sus 12 mėn., negalėjo gauti so
čiai. dr. mokėjimų už bet kurį 
tų metų mėnesį. Tačiau vėliau
sių pakeitimų įstatyme dėka 
darbininkai, pasiekę į pensiją 
išėjimo amžiaus, gali gauti so
čiai. dr. mokėjimus, nors jų už
darbis ir viršija $2,080.

— 1961 m. sočiai, dr. įstaty
mo pakeitimai leidžia, kad vie
nas doleris iš visos mokamos 
sočiai, dr. sumos šeimai per me 
tus būtų sulaikomas už kiek
vienus du dolerius, kuriuos dar 
tininkas uždirba tarp $1,200 ir 
$1,700. Išskaitymai už uždar
bius virš $1,700 bus dolerio už 
dolerį pagrindu. Pagal įstaty
mą, darbininkui su jo išlaiko
mais šeimos nariais, kurie taip 
pat turi teisę į sočiai, dr. mo
kėjimus, yra galima uždirbti 
ligi $4,400 į metus ir prie
do dar gauti sočiai, dr. mokė
jimus. Kaip naujas “į pensiją 
išėjimo mėginimas” veikia, čia 
paaiškinsime pavyzdžiu.

Leiskim, kad 65 m. amžiaus 
darbininkas uždirba $3,600 į 
metus. Jei šią algą jis gavo 
per daugelį metų ir savo darbą 
tęs toliau su tuo pačiu atlygini
mu, tai pagal jo $3,600 mėtinę 
algą, jis gaus iš sočiai, dr. $105 
į mėn. Jo žmona ir mažametis 
vaikas kiekvienas gaus po $52 
ir 50c. į mėn. Iš viso iš sočiai, 
dr. ši šeima gaus $210. Šiame 
pavyzdy, jeigu darbininkas iš
eitų į pensiją ir jo uždarbis siek 
tų mažiau, negu $1,200 į metus, 
tai jis ir jo šeima galėtų gauti 
čekius už visus 12 mėn. ir tai 
sudarytų $2,520. Tačiau šis dar 
Ibininkas neišeina į pensiją ir 
toliau dirba, uždirbdamas $3,- 
600 į metus. Ar jis gali gauti 
sočiai, dr. mokėjimus? Pažiū
rėkime: 1) Kadangi šis darbi
ninkas uždirba virš $1,200 į me 
tus, jis ir jo šeima negali gau
ti pilnų metinių mokėjimų $2,- 
520 sumoje. 2) Už pirmus jo 
uždirbtus $500 virš $1,200 turi 
būti išskaityti $250 (vienas do
leris už kiekvienus du dolerius). 
Atėmus $250 iš $2,520, pasiliks 
$2,270. 3) kadangi jo uždarbis 
yra $1,900, virš $1,700, priedi- 
niai $1,900 (doleris už dolerį) 
turi būti atimti iš $2,270. Tokiu 
būdu pasilieka $370, kurie tu
rėtų būti išmokėti šiam darbi
ninkui ir jo šeimai, nors jis ir 
uždirba $3,600 į metus.

Daugumai darbininkų visai 
nereikia nustoti dirbti, kad gau 
tų sočiai, dr. mokėjimus. So
čiai dr. astovas ragina visus se 
nesnio amžiaus darbininkus, 
vis dar tebedirbančius, tuč tuo
jau nueiti į vietinę sočiai, dr. 
įstaigą ir sužinoti, kokios yra 
galimybės sočiai, dr. mokėji
mams gauti, kad neprarastų 
jų. Pabaigai R. Richter pasakė, 
kad darbininkai gali patys ap
skaičiuoti, ar jie gali gauti mo
kėjimus, nors ir nesustoja dirb

ti, paprašydami iš bet kurios 
sočiai, dr. įstaigos informacijos 
lapelio už 23 centus. Jame iš
spausdinta lentelė gali tuč tuo
jau aiškiai parodyti, kaip už
darbis liečia sočiai, dr. mokėji
mų dydį, kuriuos darbininkas ir 
jo šeima gali gauti.

Papildomų informacijų gali
te gauti jūsų gyvenamos vietos 
sočiai, dr. įstaigoje. pr. šul.

Dėl palikimo pinigų 
tvarkymo

Į mūsų skaitytojo B. Mažiu
lio klausimą dėl palikimų pini
gų tvarkymo Lietuvos gen. kon 
sulas dr. P. Daužvardis atsakė:

1. Konsulatas palikimų bylų 
neadministruoja ir jose esamų 
pinigų kaitalioti negali — tam 
teisių ir galios neturi.

2. Palikimus tvarko testamen 
tų vykdytojai ir administrato
riai. Vykdytojus paskiria testa- 
toriai, o administratorius—tęis- 
mai bei įstatymai. Jais, papra
stai, yra mirusio giminės arba 
savivaldybės pareigūnai — Pub
lic administrators.

3- Testamentų vykdytojai (exe 
cutors) ir adminstratoriai pali
kimų administravimo metu (9 
mėnesius) jų globoje esamus 
pinigus gali deponuoti, kur tik 
jie nori — įstatymai nevaržo; 
bylai pasibaigus, jei yra pinigų, 
kurių niekas nereikalauja arba, 
kurių savininkai gyvena sovietų 
okupuotuose kraštuose, kaip 
Lietuvoje, tokie pinigai įmoka
mi į Apskrities iždą (kalbu apie 
vietos sąlygas). Pinigai be įpė
dinių — Apskrities nuosavybėn, 
o su įpėdiniais — Apskrities 
globon.

Tai bendrieji nuostatai. Yra 
buvusių ir išimčių. Tačiau, išim 
timis bylų vesti negalima. Drau 
ge padaryti siūlymai ir įtaigo- 
jimai yra be įstatyminio pagrin 
do — nerealūs.

Palikimų pinigus taip tvarky
ti, kaip siūlo p. K., būtų galima 
tik tuo atveju, jeigu juos gau
tų Konsulatas ar koks kitas į- 
pėdinių atstovas. Tas, tačiau, 
šiuo metu, negalimas.

Konsulatas bylas seka ir įpė
dinių teises, įstatymų ribose, 
gina, bet pinigų negauna ir jų 
nekontroliuoja.

Lietuviai pensininkai
Sausio 12 d. Chicagoj įvyko 

lietuvių pensininkų susirinki
mas, kurį atidarė A. Čepulis 
ir nurodė tikslus. Sekretoriumi 
buvo B. Žukauskas. P. Dirkis 
pasiūlė steigti organizuotis tik 
Chicagoj. Priimtas pasiūlymas 
steigti organizacinę komisiją iš 
trijų narių, būtent, A. Čepulis, 
P. Dirkis ir V. Povilaitis. Susi
rinkimo d*alyviai skirstėsi pa
tenkinti, kad įsteigta organiza
cija, kuri rūpinasi jų gyvybi
niais reikalais ir žadėjo į kitą 
susirinkimą atsivesti daugiau 
pažįstamų pensininkų.

Pensininkų draugas

NESUPRANTAMAS TRUK
DYMAS

Patirta, kad Chicagoje Vak. 
Vokietijos valdžios sudaryta ko 
misija iš jos dviejų pasamdy
tų gydytojų, kartu su tuo gy
dytoju, kuris pasirašė nedar
bingumo pažymėjimą nukentė
jusiems nuo nacių režimo ir rei
kalaujančiam atlyginimo iš.Bun 
desvenvaltungsamt, Koelne, Gi 
Vokietijos valdaiOB “patikimie
ji” daktarai įvairiais būdais 
stengiasi nuneigti pasirašiusio
jo gydytojo diagnozės duome
nis. Žmonės piktinasi ir nepa

sitiki tokia “komisija”. Į tai 
turėtų įsikišti UNO Aukšt. Pa
bėgėlių Komisaras Genevoje, 
kuris, pagal pasirašytą su Vak. 
Vokietijos vyriausybe sutartį 
turi teisę tai daryti. Be abejo ir 
suinteresuotų tautybių (lietu
vių, lenkų, žydų ir kitų) atsto- 
jvai irgi netylės ir reaguos į to
kį neleistiną Vokietijos įstaigų 
veiksmą. Nepatenkintieji “ko
misijos” sprendimu ar elgesiu 
gali tiesiog su skundu kreiptis 
į Pabėgėlių Komisarą Gene
voje. XYZ

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Jeigu būtų leista man išeiti 
pensijon, kiek aš jos gaučiau?

Kl. Pradėjau dirbti 1962 m. 
j V. 2. ir iki šiol esu Uždirbęs 
$2,417.89 (per 8 mėn.). Jeigu 
būtų leista man išeiti į pensiją, 
kiek aš jos į mėn. gaučiau ? Bet 
jeigu neleidžiama tokiam tik iš 
dirbimo laikui išeiti pensijon, 
tai ar 18 mėn. išdirbus, jau 
leidžiama išeiti pensijon? Esu 
gimęs 1900 m. rūgs. 18 d. Esu 
nesveikas, turiu širdies aortos 
ir venos gyslų išplėtimą. Ar 
tas turėtų kokią įtaką į pensi
jos gavimą, jeigu 67'/a % nu
stojus darbingumo? F. R.

Ats. F. R. Atrodo, kad jūsų 
klausimas liečia nedarbingumo 
pensiją. Atsižvelgiant į jūsų už
darbius, išdirbtą laiką Ibei gimi
mo datą tenka du dalykus pa
stebėti.

Pirma, kiekvienas darbinin
kas, norįs gauti socialinio drau
dimo nedarbingumo pensiją, tu
ri būti išdirbęs bent 5 metus iš 
paskutiniųjų dešimties metų lai 
kotarpio, prieš tampant nedar
bingu. Jūs gi esate teišdirbęs 
turbūt tik apie pusmetį ir jokiu 
būdu nedarbingumo pensijai 
kvalifikuotis negalite, nors bū
tumėte ir visiškai nedarbingas, 
kadangi neatitinkate nustaty
tam reikalavimui darbo atžvil
giu.

Antra, kiekvienas darbinin
kas, kuris prieš savo 65-jį gim
tadienį nori gauti nedarbingu
mo pensiją, turi įrodyti, jog jo 
nedarbingumas prasidėjo- bent 
septynetą mėnesių prieš 65-jį 
gimtadienį. Darbininkams, su
laukusiems 65 metus amžiaus, 
mokama senatvės • pensijos ir 
jie nedarbingumo pensijos gau
ti negali. Vadinasi, jei neišdirb
site bent 5-kių metų — nedar
bingumo pensijos gauti negalė
site. Tačiau jei išdirbsite tuos 
penkerius metus, tai kada su
stosite dirbti, tada būsite jau 
per 65 m. amž, ir nedarbingu
mo pensijos negausite, žodžiu, 
kiekvienu atveju jūs nedarbin
gumo pensijai kvalifikuotis ne
galite, nors ir įrodysite, jog 
esate 100% nedarbingas.

J. šoliūnas

TRUMPAI
— Civilinės tarnybos kvoti

mai jaunesniojo knygyninko vie 
tai užimti bus sausio 29 d.

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

INSUKFD
4'/2%

Naujas aukštas dividendas mokamas 
už investavimo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.

VAI AlinnC. PIRM. ir KETV...................................... 9 v. r. Iki 3 p. p.• UUH1UU4. ANTRAD. ir PENKT....................... 9 v. r. iki 5 v. p.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta

y?

— Darbas ir uždarbis. Pagal 
U.S. Census Bureau pranešimą, 
JAV žemės ūky dirbančių skai
čius krito 37% (iš 7,047,000 iki 
4,415,000), gi fabrikų darbinin
kų skaičius padidėjo 21% (iš 
15,306,000 iki 18,535,000). Vie
šos tarnybos administracijoje 
tarnautojų padidėjo 27%. Ang
lių kasyklose dirbančiųjų skai 
čius sumažėjo 56%, geležinke
liuose — 31%, tekstilės garny-i 
boj — 21%. Uždarbio vidurkis 
specialistų mašinų pramonėje 
buvo $7,547, naftos ir anglių, 
pramonėje — $6,321, susisieki
mo — $6,373. Aukščiausias mo
terų uždarbio vidurkis buvo 
geležinkeliuose — $4,435, naf
tos pramonėj—$4,111, auto su
sisiekime — $4,083. pr. š.

— Illinois valstybėje, savai
tėje, kuri baigėsi gruodžio 8 d., 
buvo 93,001 bedarbių, kurie nau 
dojosi pašalpomis, paaugo iki
8.8%.

— Leon Keyserling, Ekonomi
ško Progreso konferencijos di
rektorius, neseniai pareiškė, 
kad JAV reikalingos naujo 
“Nevv Deal” programos; esą 
2/5 tautos gyvena žemu gyve
nimo standartu.

— Anglijoj yra 566,196 užre
gistruotų bedarbių, kas yra dau 
giau negu buvo per 4 paskuti
nius metus.

— Newarke, Anglijoje, vei
kiančio alaus bravoro adminis
tracija pranešė, kad ilgamečiai 
darbininkai galės gauti kiekvie
ną dieną alaus, bet... pirmiau
sia jie turi išeiti pensijon.

— Pasiūlė naują uždarbio 
minimumą $1.65. Pasiremda
mas the Walsh-Healy Public 
Contracts įstatymu, Darbo sek
retorius W. Willard Wirtz pa
siūlė naują uždarbio minimumą 
$1.65 į vai., dirbantiems elektr. 
lempų pramonėj. Pasiūlymas 
paremtas įrodymu, gautu iš vie
šo apklausinėjimo. Šio pasiūly
mo kopiją galiJha gauti iš the 
U. S. Labor Department’s Wa- 
ge and Hour and Public Cont
racts Divisions, Washington, 
D. C. Kitas minimalinio uždar
bio reikalu pasiūlymas padary
tas, dirbantiems mokslo, pra
monės ir laboratorinių instru
mentų elektros gamyklose, t.y.: 
$1.35 į vai. ir $1.50 į vai. dar
bininkams, dirbantiems visų ki
tų produktų gamyboj.

— Darbo sekretorius W. Wil- 
lard Wirtz paskyrė Jacką Ho- 
ward, 38 m. amž., iš Washing- 
ton, D. C., kaip specialų asis
tentą Darbo pasekretoriui Jobn 
F. Henningui. Mr. Howard bu
vo 8 metus San Francisco Chro 
niele darbo sk. redaktorius.

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

0312 S. VVestern GR 6-0692
Atdara 11-4 lr 6-8

Nuo 1949 iki 1951 m. jis buvo 
Springfield (Ohio) Daily News 
City Hali reporteriu. Jis rašė 
visai eilei žurnalų.

liDflinflmgHtf

j TV-RADIJAI - JUOST. REKORDERIAI 
J STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
(ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES

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

13321 S. Haisted St - CLiffside 4-5665

M P. ŠILEIKIS, 0. P.VB3f x Orthopedas. Protezistas.
Aparatai-Protezai. Med. ban

% dažai. Spec. pagalba kojom, 
(Arch Supports) lr t.t.

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB 
2850 W. OSrd St., Chicago 29, III

Tel. PRospeet 6-5084 ' ’

DR. J. ,r K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius paga, susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdien. Išskyrus trečiad Ir šešto d.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.; kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
llen) uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. IVAlbrook 5-5076

Rev HF 6-1670.

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IK MOTERV LIGOS 

8449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical RniMIngL tel f JT 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
Btsl,lepia skambinti M' soooi

Ofisas: 3148 Mest «3r<1 Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rez.ld.: 3241 VVest «6th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt.' vakarais 
nuo 7 Iki 8.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. 63 rd Street 
Kampas 63-čios Ir California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku paga. sutarti. 
Ofiso telef. 476-4042

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. I.iberty Street, 

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-6849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-6768; Res. HI 5-3226

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51 st Street 
(Bendra praktika Ir Alergija) 

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė 5-ZH/u
Valandos pagal susitarimą Jei 
atsiliepia skambinti M) 8-OOOI 

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų ligoz 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien I—S lr 6—8 vai. vak. 

šeštad. 1-4 p p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus lr valkų Ilgos 
2737 VVest 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
Šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos. 

Ligonius priima pagal susitarimą. 
Tel ofiso lr res. WA 6-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

VBžlo lr leukemijos cheAilnS tera
pija. Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 

p. p. VVA 5-3388.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez- PRospeet 8-9O81

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VATKU LIGOS 

2656 VVest OSrd Street
Vai.: Pirmad. lr ketv. nuo 3 iki 

6; antrad. Ir penktad nuo 4 iki 8: 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.
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Tel. ofiso PO 7-6000, res. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
Ik, 8 vai. Trečiad ,r šešt. uždaryta

Telefonas: GRovehiU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVest Marąuette Road 
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

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

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

Ofiso tel. BI 7-0400
Dienos metu tel. CA 5-6010

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 lr 4-7. Treč lr šeš
tad t)k 10-12

Tei. REUance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Uetuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad
uždaryta.

Tel. oriso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4933 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1--8 vai. ir 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
vak., pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS"
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KfTDlKTU IR VAIKU
LIGŲSPECIALISTfi 

MEDICAL BUILDING 
7156 South 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 8 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2019

DR. MARIJA 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 68rd Street 

Tfel. — PRospeet 8-7773 
Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. lr penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligoz 
2454 VVest 71«t Street 

(71-os tr Campbell Avė. kanapas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Telef. ofiso: PUllman 5-6706 
Namų: BEverly 8-3946

PriSm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta

Į Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAI. kasdien nuo 1 Iki 8 vai. vak 
I rreč Ir sekmad. tik sueltaru

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8pec. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine. 

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

Telef. REnubUc 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Ont
Tikrlna akis Ir prilaiko akinius, 

keičia stiklus ir rfinm 
1455 S. California Ave„ YA 7-7881 
VAL.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad 
uždaryta. Seštad, 10 v. r. iki 2 p. B

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibuft.
Inksto, pūslės Ir šlapumo tako 

chirurgija
«S?aJ„A9.68 8 hetera Are., tel.

1 J,* E ,5®,b S« - HarveyNI., tel EDison 1-4383; 80 N. Mi- 
chigan Av., Huite 808, tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

DR ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
R<1 Tel. MJ 2-6776 arba 15542 R. Cicero. Oak Forest, Ilt

Telef. FU 6-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. REliance 6-4410 
Rez. tel. GRovehlll 6-0617 

Valandos: 18 p. m. Ir 6-8 p. m.
Penkt. tilt 1—k p. p.

Trečiad. Ir Seštad, pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

58™ ?• Kedzie Ave. PR 6-2630 
Tikrina akis Ir pritaiko akintas

Plr’mart — Contact Lensea
Pirmad., ketv. 10:80 v. r   7 n n
antrad.. penkt. 10:80 v. r — 6 d c*šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p. P
___ ________ Treč, uždaryta.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika lr specialiai

• hlrurglja
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 1
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sei 
madieniais uždaryta, priimama pt 
gal susitarimą šeštadieniais nuo 
v. Iki 6 y. y.

DR. VYT. TAURAS
„£-TPYT0JAS tr CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 VV. 69th St 

Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-557' 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. L 
penkt. nuo 2 Iki 4 lr nuo G Iki I 
V. y. šešt. 2—4 v. popiet lr kiti 
laiku — pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Valandos pagal susitarimą.
Prilmlngja ligonis tik susitarus - 

nuo 1 iki 9 v. v. pirm., antr., ketv 
ir penkt. Susitarimui skambinti dar 
bo valandomis lr šešt. nuo l v. tel 
HE 4-2123, neatsiliepus GI 8-619! 
arba GI 8-6198. Treč., šešt. lr sekm 
uždaryta.

Telefonas — GRovehlll 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERĮ 
„ LIGOS ’
VALANDOS: 1 Iki 4 lr 6 Iki 8 

šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠK4S1
GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 2-4- 6-s

seštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir sėkn 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4.3

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

2420 VVest Marųnette Road
ValTr«Uč° f ‘ils? ?■ ’ ,r T IRI « v 

Treč. lr šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHTRURGj

1821 South Haisted Streei 
Tel. ofiso OA 6-0257 rez. PR fl-i

Rez. 6600 80. Artesian Areni 
Yal- 11 v ryto Iki » v p.p., 4.7

OR. STASYS ŽMUIDZIK
GYDYTOJAS TR CHTRURGj 

Staigiai susirgus arba susiže 
(Emer^enev). šaukite telefom 
434-6967 nuo 2 valandos po p 
ligi 5 valandos ryto kasdien



Raudonasis varis ir

IŠNIEKINTA LAISVĖ

Katangos prezidentas Moise 
Tshombe sausio 17 d. sutiko 
atiduoti Jungtinių Tautų ka
rinėms jėgoms paskutinį at
sparos punktą Kolwezi. Du 
metu jis pajėgė išlaikyti Ka- 
tangą nepriklausoma nuo Kon
go. Kapituliacijos akte Jungti
nės Tautos sutiko palikti 
Tshombei asmeninę sargybą 
iš jo žandarmerijos, kurios vi
si tarnautojai išimami iš karo 
belaisvių statuso.

Taip, atrodo, baigėsi Afri
koje karo žiaurumai. Bet ar 
jie tikrai baigėsi? DeGaulle 
peikia Jungtines Amerikos 
Valstybes už tai, kad jos įsi
vėlė į negarb:ngą karą Afri
koje, pirma įstumdamos Jung
tines Tautas. Ir kam visa tai? 
Jis sako dėl to, kad vėliau ko
munistai pagrobtų visą Kon
gą. Prancūzijos viešoji opinija 
labai smerkia Kongo karų 
žiaurumus. Kai Jungtinių 
tautų kareiviai nužudė dvi 
Katangoje važiuojančias bel
ges moteris, Prancūzijos ofi
cialusis pranešėjas televizijo
je pareiškė, kad, jei Jungtinių 
Tautų taikai įgyvendinti misi
ja šitaip supranta savo pa
skirtį, tai geriau būtų buvę 
Kongą palikti kanibalams. 
Laisvajame pasaulyje auga 
pasipiktinimas dėl Jungtinių 
Tautų atneštos “taikos” į Kon
gą. * # *

Dr. Albertas Schweitzer, iš
gyvenęs Afrikoje apie 50 me
tų. dar 1961 m. rugp. 28 d. pa
reiškė Šveicarijos žurnalistui 
M. J. de Ziegler Genevoje, kad 
Jungtinių Tautų politika Kon
go atžvilgiu yra labai bloga. 
Esanti labai didelė klaida 
stengtis sujungti jėga dvi vi
siškai skirtingas tautas.

Katangos gyventojai yra 
daugumoje krikščionys ir anti
komunistai. Šimtai nekaltų *
žmonių drauge sū jų misijo- 
nieriais kunigais ir seselėmis 
buvo Jungtinių Tautų kareivių 
išžudyti. Ir už ką? Dėl to, kad 
nesutiko pasiduoti Kongo cent
rinei valdžiai, kuri yra komu
nistų įtakoje.

Kongresmanas Donald Brų- 
ce pereitų metų rugsėjo 12 d. 
atstovų rūmuose Washingtone 
pasakė aštrią kalbą prieš pre
zidentą Kennedy, departamen-. 
tą ir Jungtinių Tautų politiką 
ryšium su Kongo reikalų tvar
kymu. Spauda kongresmano 
kalbos neskelbė ir nekomenta
vo.

Donald Bruce iškėlė aikštėn, 
kad Amerikos ir užsienio didie
ji finansininkai naudojasi Jung 
tinių Tautų kariuomene užim
ti Katangos gausius žemės 
turtus. Jis juos nurodė var
dais, paminėdamas kai kuriuos 
net iš Valstybės departamento 
aukštųjų pareigūnų. Jungtinių 
Tautų pareigūnai Bo Gustav 
Hammarskjold, žuvusio J. T. 
sekretoriaus brolis, Sture Lin- 
ner, Fowler Hamilton ir dar 
keletas kitų buvo padėję į 
Šveicarijos banką 100 milijo
nų dolerių paremti visą žygį, 
einant prie Katangos minera
linių turtų.

Pereitų metų spalio 1 Jungt. 
Tautų sekretoriato slaptame 
memorandume buvo duoti

KATALIKŲ PASAULY

ŠEIMŲ KYŠIAI TIRPDO 
KOMUNIZMĄ

Afrikoje yra taip stiprūs šei
mų ryšiai, kad jie bus tikra kliu ( 
tis ten įsigalėti komunizmui, j 
Šitaip pareiškė kun. Francis E., 
Kabuleta, atvykęs į JAV iš Kam ' 
palos, esančios Ugandos valsty- i 
bėję. Tiesa, Afrikoje yra žemas 
gyvenimo standartas, kas suda
ro palankumą komunizmui, ta
čiau tamprūs šeimų ryšiai ap-! 
saugo žmones nuo skurdo.

BALTGUDŽIŲ JAUNIMAS į 
DOMISI RELIGIJA

Katalikų ir protestantų baž-

smulkūs nurodymai ir visas 
planas, kaip vykdyti Katan
gos invaziją. Jau tada prie Ka
tangos sienos buvo sutraukta 
15 tūkstančių gerai ginkluotų 
Jungt. Tautų kareivių, lau
kiančių galutinio įsakymo. Pre
zidentas Kennedy tam planui 
pritarė ir buvo pažadėjęs 
Jungtinėms Tautoms teikti ta
me žygyje pagalbą. Bet jis ne
norėjo, kad plano vykdymas 
prasidėtų prieš lapkričio 6 d. 
Prašė, kad invazija prasidėtų 
po rinkimų dienos. Viešoji 
Amerikos opinija galėjo būti 
kaip tik už Katangos laisvą 
apsisprendimą, ir tokia depar
tamento linija galėjo balsavi
mus savų interesų ieškojime 
pakreipti nepalankia krypti
mi. Taigi sutarta karinės in
vazijos operacijas pradėti vyk
dyti tik lapkr. 12 d.

* * «

žinoma, amerikiečio nuotai
kos visada buvo už tautų lais
vą apsisprendimą. Ir skau
džiausia šioje Kongo - Katan
gos byloje tai, kad prasilenkta 
su tautų laisvo apsisprendimo 
principu. O nei taikos, kurios 
neva ieško Jungtinės Tautos, 
nei laisvos Kongo valstybės 
tenai nebus. Visas valstybinis 
gyvenimas bus kontroliuoja
mas ryšius turinčių su Jungti
nėmis Tautomis finansininkų.

Labai aišku, kad Jungtinėms 
Tautoms jau nerūpi laisvas 
tautų apsisprendimas. Jeigu 
jau humaniškumas vertė eiti 
“taikyti” ir gelbėti Kongo vi
są valstybę, kuri neišgyventų 
be Katangos turtų, tai kodėl 
gi Jungtinėms Tautoms ne
ateina į mintį gelbėti paverg
tą Vengriją, Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir kitus milijonus pa
vergtųjų žmonių, kurie kenčia 
didžiausią neteisybę po negai
lestingu komunizmo jungu. O 
kaip tik priešingai, Vengrijos 
byla jau išimta iš Jungtinių 
Tautų darbotvarkės.

Už vykstančių ir jau įvyku
sių faktų Konge slepiasi iš da
lies ir Sov. Rusijos planai. So
vietai planuoja įvesti komuniz
mą visoje centrinėje Afrikoje. 
Per du metu Sovietai Lumum- 
bai duodavo kas mėnesį po 
keturis šimtus tūkstančių do
lerių, kad įsigytų sau pasekė
jų ir juos aprūpintų geru gy
venimu. Rinkimuose Lumum- 
bos kareiviai sunaikino balsa
vimo mašinas, kurios priklausė 
kitiems kandidatams. Komu
nistų revoliucija Kongui buvo 
suplanuota Prahoje, ir per tris 
mėnesius Lumumba 4 įvykdė 
pirmuosius tris punktus: sukė
lė armijoje maištą, už tai ap
kaltino belgus ir suorganizavo 
teroristų vyriausybę. Todėl su
prantamas buvo ir Sovietų 
Rusijos nusivylimas, kai buvo 
Lumumba nužudytas. Sovietai 
turi Lumumbos vietoje Gizen- 
gą, kuris yra išauklėtas Mask
voje ir Prahoje.

Būdinga yra, kad Maskva 
nei Jungtinių Tautų, nei JAV 
oficialiai nesmerkė ryšium 
su karu Konge. Komunistai 
numato, kad dėl raudonojo va
rio taikos vardu prasidėjęs ka
ras per žmonių kraują veda 
į raudoną, komunistinę centri
nę Afriką. V. Rim.

nyčios Baltgudijoje, kaip rašo 
“Pravda”, patraukia ir jauni
mą. Net ir komsomolo (komu
nistinio jaunimo) organizacijos 
nariai savo namuose laiko šven
tus paveikslus.

AUKŠTESNIOSIOS
MOKYKLOS KANADOJE
Kanados katalikų vyskupai 

pradeda organizuoti katalikų 
aukštesniųjų mokyklų tinklą, 
panašiai kaip jau turimas para
pinių pradžios mokyklų tinklas. 

60 METŲ KUNIGU
Kunigystės 60 m. sukaktį at

šventė tėvas Augustinas Sca- 
nell, Chieagoje. Jubiliatas yra 
vienuolis pasionistas, kilęs iš 
St. Louis.

SOVIETUOSE SUSTIPRINAMAS 
BUDRUMAS

DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. sausio mėn. 21 d. 3

Besirengiant dainų šventei

Partijos ir valstybes priežiūros sutelkiamos į vieną įstaigą Partija siūlo daugiau rusiškų dainų

Lapkričio 19 d. N. Chruščio
vas nepaprastai ilgoje kalboje 
kritikavo kompartijos ir valsty- į 
bės veiklą. Valstybės planavi
mas veikiąs nepatenkinamai. ; 
Kompartijos organizacija esanti 
netikslinga. Partijos kontrolė 
besiverčianti tik techniškais rei 
kalais spręsti komunistų bylas. 
Valstybės priežiūra įsprausta į 
siaurus rėmus, nes milicijos ir 
valstybės gynėjo įstaigos saugo 
ja, kad piliečiai vykdytų įsta
tymus. Praėjusio lapkričio 23 d. 
visuotiniame kompartijos ciko 
suvažiavime nutariama įkurti 
vieną partijos ir valstybės prie
žiūros įstaigą, kurios tikslas į- 
gyvendinti kompartijos progra
mą, tobulinti kompartijos veik
lą, prižiūrėti XXII visuotinio 
kompartijos suvažiavimo nutari 
mų įgyvendinimą, sergėti kom
partijos ir valstybės veiklą, ska 
tinti statybą, pramonės ir že
mės ūkio gamybą, siekti gami
nių aukštesnės rūšies, kovoti 
prieš kyšininkavimą, vagystes 
ir spekuliaciją.

Tikslingumo priežiūra
Kompartijos centro komiteto 

(ciko) suvažiavimas pirmą kar
tą iškelia tikslingumo priežiū
ros klausimą, kuris glaudžiai 
susietas su partijos ir valstybės 
saugumu Reikia nustebti, kad 
per ištisus 45 m. Sovietai ne
turėjo tikslingumo priežiūros 
valstybiniam planui nuosekliai 
vykdyti. Kompartijos diktato
rius labai garsiai skalino apie 
valstybės planavimo netikslin- 
gumus, tačiau nesurado priemo-1 
nių jiems pašalinti. Chruščiovas 
puolė asmenis, o ne planavimo 
netvarką.

Pirmą kartą sukuriama ne
paprastos apimties priežiūros 
įstaiga, kuri apima ne tik parti
jos, vyriausybės veiklą, gamy
bą, gaminių kokybę ir ūkinės 
srities nusikaltimus. Ši pabai
sa neišvengs įsikišimo į politi
nę sritį ir priešų persekiojimo. 
Nūnai reikia galutinai palaužti 
stalininkus, o rytoj persekioti 
dėl tikėjimo ar tautybės. Visuo
tinė priežiūra veda į visuotinį 
terorą ir diktatūrą, nors ir bū
tų vengiama daiktus tikrais var
dais vadinti.

Chruščiovas klysta ir kitus 
klaidina

Jis tvirtina, kad Leninas 
1920.1.24 rašte nurodė sudary
ti RABKRINą —> darbininkų ir 
žemdirbių inspekciją ir į prie
žiūros veiklą įjungti milžinišką 
jų skaičių. Nors Stalinas daly
vavęs RABKRINo sudaryme, ta 
čiau jis partijos ir valstybės

priežiūros įstaigą suskaldęs į 
dvi skirtingas ir panaudojęs sa
vo tikslams. Jau šis klaidinan
tis pareiškimas rodo dalines 
Chruščiovo užmačias sunaikinti 
visus, kurie jam skersai kelio 
stoja.

Kaip gi ištiesų buvo? Leninas 
sukūrė du priežiūros organus: 
partijos kontrolės komisiją ir 
RABKRINą, kurie buvo sujung
ti XII partijos suvažiavime 
1923.IV 17 - 25. Priežiūros įstai
gų sujungimas, o ne išskyrimas 
pravėrė Stalinui duris į dikta
tūrą. Chruščiovas gerai žino, 
kad jie netiesą skelbia, nes par
tijos ir valstybės priežiūros su
skaldymą Stalinas įvykdė tik 
1934 m.

Ne svarbu, kad Chruščiovas 
istorinę netiesą skelbia, nes ko
munistams visa yra istorinė tie
sa, jei ji šiuo metu naudinga. 
Jei valdančiajam nenaudinga, 
gali būti įvykiai iš istorijos iš
braukti ir net pati istorijos rai
da iškreipta. Chruščiovas, pasis
kelbęs Lenino sekėju, aiškiai 
laužo jo nusištatymą demokra
tiniu būdu darbininkus ir žem
dirbius įjungti į priežiūros dar
bą. Chruščiovas, organizuoda
mas priežiūrą, nusižiūri ne į Le
niną, bet į Staliną, kai jis pas
kyrė Valerianą Kuibiševą iš vir
šaus priežiūrą vykdyti, apačiai 
gniuždyti ir terorui vykdyti.,

I
 ROMULO GALLEGOS

LAUKINE MOTERIS I

Išvertė P. Gaučys

Įėjo į teismo raštinę su skrybėle ant galvos ir 
abiem užimtom rankom: kairėje laikė pypkę, kuri 
buvo užgesusi; dešinėje — degtukų dėžutę. Be to, po 
kairąja pažastim vilko aną kardą odinėse makštyse, 
kurį visados nešiojosi su savim be jokio reikalo.

Nesiteikė pasisveikinti su Luzardu, prisiartino 
prie stalo, padėjo ant jo tą savo peilį ir, kol brėžė 
degtuką ir jį dėjo prie pypkės, tarė:

— Aš tau jau sakiau, Muchikita, man nepatinka, 
kai kas išdrįsta kištis į mano reikalus. Aš kaip tik 
tvarkau tą, kurį šis senjoras kelia, ir aš žinau, kas 
reikia daryti.

— Leiskite man pastebėti, kad ši byla, dargi 
turi pereiti į teisingumo organų jurisdikciją — pa
reiškė Luzardas, elgdamasis visiškai priešingai, negu 
jam buvo pataręs Muchikita, nes njo Pernaletei su
minėti jurisdikciją, nepriklausiusį nuo jo, buvo lygu 
paskelbti karą.

— Bet, Santai — įsiterpė teisėjas beveik švep
luodamas, — tu žinai, kad...

Bet njo Pernaletei nereikėjo pagalbos:

— Taip. Kažką panašaus esu girdėjęs minint, — 
atšovė pašiepiamai, papsėdamas savo pypkę. — Bet 
aš visada esu pastebėjęs, kad ten, kur įsikiša teisėjas 
su advokatu, ir, jeigu jiems paliekama laisvė, tai, 
kas buvo aišku, pasidaro drumsta, ir tai, kas galėjo 
užtrukti vieną dieną, nepasibaigia ištisus metus, 

i Dėlto aš, iškilus čia kokiai bylai, gatvėje pasi

JURGIS VĖTRA Priežiūros raktas pateko į sau
gumiečių rankas. Chruščiovas 
jau iš anksto paruošė priežiū
ros rikiuotoją.

Keistas šelepino vaidmuo

Chruščiovo sukurtosios visa
galės priežiūros partijoje ii4 
valstybėje vykdytojas yra Alek 
sandr Nikolaejevič šelepin, 44 
metų amžiaus, partietis nuo 
1940 m. 1952-58 m. jis buvo kom 
jaunimo pirmuoju sekretoriumi, 
atliko valymus ir 1958 m. buvo 
paskirtas K.G.B (Valstybės sau 
gurno komiteto) pirmininku. Bū 
damas teroro tarnyboje, siun
tė savo pavaldinį Stašinskį nu
žudyti Vokietijoje gyvenusius 
ukrainiečių vadus Reberą ir Ban 
derą. šelepinas apdovanojo Sta
šinskį Lenino ordinu už Ban- 
deros nužudymą.

Po nelemto įvykio, Stašinskio 
pabėgimo į Vakarus, Šelepinas 
buvo atstatytas iš K G.B. pir
mininko pareigų, tačiau jis ne 
nutraukė ryšių su vyriausiąja 
teroro organizacija. Šiuo metu 
jo pareiga apačioje suorgani
zuoti platų šnipinėjimo tinklą. 
Ar jam pavyks apvaldyti Sovie
tų ūkinius negalavimus? Kiek 
toli sieks jo galia terorą vyk
dyti? Kas taps pirmaisiais “liau 
dies priešais”? Šie klausimai 
paryškės netolimoje ateityje. 
Nūnai aišku, kad Š°lepinas, mo 
kęsis mokytojauti, jau įsijungė 
į rungtynes tapti 1 Chruščiovo 
įpėdiniu.

Lt. Comdr. Nylen žiūri j lyną,, kuris trūkdamas sužeidė 11 jūri
ninkų. Penkis jų pavojingai. Lynas yra naudojamas pagauti ant 
lėktuvnešio nusileidžiančius lėktuvus. Ši scena yra San Diego, Cal.

teirauju, kas teisus, ateinu čia ir sakau teisėjui: — 
Bakalaure Muchika, teisus yra tas ir tas. Tuoj pat! 
išspręsk bylą jo naudai.

Ir, taip sakydamas, visą svorį savo diktatoriško I 
peilio sviedė ant teisėjo stalo, nuo kurio jį buvo ne-i 
seniai pakėlęs, kad su visom smulkmenom atvaizduo
tų sceną, kurią minėjo.

Nebegalėdamas susivaldyti, Santas atšovė:
— Nors aš atvykau ne bylinėtis, bet prašyti 

įvykdyti teisingumą, man būtų įdomu žinoti, kaip 
tamsta jį supranti, jeigu panašiai su juo elgies.

— Tai aš vadinu uždėjimu taškelių ant r — 
atsakė njo Pernaletė, kuris iš prigimties buvo juok
darys. — Tamsta negirdėjai tos pasakos? Aš ją pa
seksiu, nes labai trumpa. Gyveno kartą žmogus, ku
rį vadino neišmanėliu, bet toli gražu ligi kvailu
mo. Jis nemokėjo rašybos ir sakydavo ne traukti, 
bet taukti, ne braukti, bet baukti ir, kai jo sekreto
rius — nes tas vyras buvo viršininkas ir turėjo sek
retorių — vieną tokių žodžių rašydavo su r, kuris 
jam skambėdavo kaip su a, jam sakydavo: — Gerai, 
bet... bet ant to r padėk taškelį!

Muchikitai besijuokiant iš generolo sąmojaus, 
Santas atkirto:

— Jeigu čia prisilaikoma panašios rašybos, tai 
aš veltui sugaišinau laiką, atvykdamas prašyti tei
singumo.

Njo Pernaletė pasišiaušė:
— Jis bus įvykdytas, — atsakė tokiu tonu, ku-] 

ris atrodė kaip grasinimas.
Despotas iš prigimties, bet tuo pačiu laiku buk-! 

lūs. Jeigu njo Pernaletė nepakentė jo nuomonių ir! 
elgesio kritikos, tai, įžvelgęs priešinguose sampro-| 
tavimuose įtikinamumą, tuojau mėgino prisiderinti, 

i prie jų jei jam atrodydavo taip būsiant naudingiau, I

bet visada duodamas suprasti, kad panašiai ir jis 
galvojąs ir tai pateikdavo savo originaliniu būdu. 
Kalbamu klausimu ir ryšium su prezidento bendra- 
raščiu, jo interesas jam patarė atsisakyti natūrali
nės mirties prileidimo, kurio jis ligi šiol laikėsi, ir 
tuojau pridūrė, bet tuo pačiu abuoju tonu:

— Nereikėjo tamstai iš taip toli vykti, kad mes 
čia sužinotume kumetį keliavus su palydovu. Mes 
tuo pėdsaku sekame.

Bet Santas, suprasdamas, kad dabar įsikibs 
tvirtinimo, jog Rafaelis bus nužudęs Karmelitą, pa
siskubino atkirsti:

— Tas palydovas buvo Karmelito brolis, abu 
man visiškai patikimi, ir nė kiek nesvyruoju tvirtin
ti, kad taip pat ir jis buvo nužudytas.

— Vienas dalykas tai, ką tamsta tvirtini, ir ki
tas, kas gali būti teisybė, — atkirto njo Pernaletė, 
jausdamasis sugautas naujoje klaidoje ir nusiminu
siam teisėjui pakartojo:

— Bakalaure Muchika, tamsta man nesuerzink 
širšyno! — išėjo iš raštinės, palikdamas už savęs 
tylą, pas Luzardą pasireiškusią pasipiktinimu, o 
pas Muchikitą — baime, bet tokią absoliučią tylą, 
leidusią girdėti švelnius šmugelius, kuriais viščiukai, 
kampe vištos perimi, pradėjo kalti kevalą, norėda
mi išeiti ir imti naudotis šio pasaulio malonumais.

Paskui Muchikita, pirma metęs žvilgsnį į gatvę 
ir įsitikinęs njo Pernaletę iš tikrųjų išėjus, pasakė:

— Tu sakai, kad kumečiai gabeno penkiasde
šimts svarų plunksnų? Tai sudaro kokius dvidešimts 
tūkstančių pezų, ar ne tiesa?... Bet tai nepražus, San
tai. Tų plunksnų paglemžėjas mėgins greitai jų nu
sikratyti už bet kokią kainą ir tokiu būdu visa pa
aiškės.

(Bu* daugiau)

sios, nes, esą, daugelio savi
veiklininkų ir žiūrovų (žinoma, 
prie jų priskirtina ir partija...
— E.) prašą įtraukti, greta pui 
kiaušių mūsų liaudies dainų ir 
šokių”, daugiau kitų “broliškų 
respublikų” liaudies dainų ir jų 
kompozitorių naujausių kūri
nių”. Girdi, tai praturtintų dai
nų švenčių programas ir, svar
biausia, prisidėtų prie vad. in
ternacionalinio auklėjimo.

Komiteto pirmininkė vėl aiš
kiai kelia partijos lūkesčius, kai 
ji nurodo — tikimės, kad toje 
šventėje vėl nuskambės naujos 
lietuvių sovietinių kompozitorių 
dainos, kurias pamils liaudis, 
dainos, apie “naujos epochos 
naują žmogų, šviesią komuniz
mo ateitį”. Jau tai pakankamai 
aiškiai pavaizduoja būsimos 
Dainų šventės pobūdį.

Tačiau dar ir to negana. Jau 
blogi lietuviški tautiniai kostiu
mai — taip, jie gražūs, bet... 
teigia Diržinskaitė, scenoje jie 
nesą patogūs, o vyrų kostiumai 
stokoją sceniškumo bei išraiš
kingumo. Tad ir čia dailininkų 
laukia nauji nurodymai — kur
kite nūdienius, taigi, naujai epo 
chai tinkančius, sceninius nau
jus kostiumus. Tiesa, daroma ir 
viena nuolaida — tektų išlaiky
ti tų tradicinių kostiumų bū
dingiausius elementus.

• * •
Dabar rengtis Dainų šventei 

kviečiama prisidėti, be kultū
ros, dar ir švietimo ministerija 
ir šioji paraginta gerinti esteti
nį lavinimą mokyklose, geriau 
vadovauti vaikų muzikos mo
kykloms. Dirbkite ir ruoškitės
— šaukiama. Gi visai atvirai ir 
šių dienų Lietuvos tikrovei bū
dingai pasisakoma — visos tos 
dainos ar šokiai turį tapti ne 
tik estetinio lavinimo priemone, 
bet... politinio — visuomeni
nio auklėjimo mokykla. Daino
mis ir šokiais gilinkime Lietu
vos jaunimo komunistinimo dar 
bą — štai pats esminis parti
jos, jos varovų reikalavimas.

(E.)

Lietuvos spaudoj jau pasirodė 
pranešimų apie 1965 m. numa
tytas iškilmingai rengti bolše
vikinio režimo 25-ąsias metines. 
Komunistų partija ypatingai 
susirūpinusi surengti tradicinę 
dainų šventę, o ji turinti gi at
sispindėti Lietuvos (režimui va
dovaujant bei įsakant — E.) 
pergales ir dvasines vertybes 
Plataus sąstato Dainų šventei 
ruošti organizacinio komiteto 
pirmininkė L. Diržinskaitė “Tie
soje” (282 nr.) paskelbė savo, 
tiksliau — partijos samprotavi
mus, kuo, būtent, toji Dainų 
šventė turėtų pasižymėti.

Pasirodo, daugiausia reikš
mės skiriama meninių saviveik
los kolektyvų pasirodymui, nes 
juk, teigiama, toji “meno savi
veikla tapo veiksminga komu
nistinio žmonių auklėjimo prie- i 
mone”. Saviveiklos kolektyvų, 
dabar veikią 111 kultūros na
mų miestuose ir 831 — kaime.

Pirmininkė L. Diržinskaitė 
atvirai pripažino, kad su ta me
no saviveikla, visų partijos nu
rodymų, patarimų, paskatinimų 
nepaisant, dar toli gražu ne 
viskas tvarkoje. Esą, joje dar 
nemaža kūrybinio sustingimo 
ir šablono, neretai pasireiškiąs 
žemas meninis skonis ir netgi 
primityvumas. Taigi, jeigu tai 
saviveiklai dirbus ištisai metų 
eilei, dar ir dabar daug prikiša
ma — ar galima tikėtis sku
bios pažangos, pasitempimo li
gi tos nepaprastosios Dainų 
šventės dienų? Taip, tvirtina 
pirmininkė (ir — partija), rei
kia naujų narių saviveikloje, 
reikia veiklos suaktyvinimo, 
reikia, girdi, spaudoje šiais 
klausimais reikšti savo mintis, 
o samprotavimus siųsti Kultū
ros ministerijai ir šventės ko
mitetui.

* * *

Savuosius ir kitų samprota
vimus, mintis jau dabar skel
bia pati Diržinskaitė ir jie, lyg 
raudona gija, aišku, turės žy
mėti ir kitų mintis. Pasirodo, 
tie sumanymai — radikalūs, ge
rokai keičią ligšiolinių Dainų 
švenčių ne tik patį repertuarą, 
bet net ir daugiau lietuvišką 
jų pobūdį. Taigi, teigia Diržins
kaitė, dabar reikia paieškoti la
biau efektingų priemonių, o to
kiomis būtų pvz. masinis vaidi
nimas, estradiniai koncertai, j 
Esą, “girdimi pageidavimai”, Į 
kad atskirai pasirodytų vyrų 
chorai, atskiras dainas atliktų 
pajėgiausieji chorai. Lietuviš
komis dainomis jau nepasiten
kinama, matyt, jos jau įgrisu- i

ADENAUERIO GIMTADIENIS
Vakarų Vokietijos kancleris 

Konradas Adenaueris savo 87 
gimtadienį šve ntė išklausyda
mas šv. mišių, kurias vienoje 
Bonnos ligoninėje atnašavo jo 
sūnus prel. Paulius Adenaueris.

i



4 DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. sausio mėn. 21 d.; brangu) ta proga gautą anglišką 
maldaknygę padėti į archyvą ir pa 
keisti ją lietuviška, sakysim, kad 
ir kun. J. Gutausko Dievo vaiku. 
Puiki, nebrangi ir to amžiaus vai
kams pritaikinta maldų knygelė.

Ta proga prisimintinas Mokslei
vių Ateitininkų s-gos šiuo reikalu 
paskelbtas atsišaukimas, kuriame 
sakoma:

“Dievas įvykdė pirmąjį Šv. Dva
sios stebuklą, kad apaštalai galėtų 
prabilti apie Amžinąją Tiesą vi
somis kalbomis.

Budėkite tėvai ir visi lietuvių 
vaikų globėjai ir lietuviškoji visuo 
menė! Jūsų didžioji pareiga ir at
sakomybė, kad lietuviai vaikai bū-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

POPIEŽIAUS DARBAI 1962 M. BĖGYJE
Svarbiausia Popiežiaus Jono ar pertvarkė 15 bažnytinių provin- 

23-jo praeitų metų veikimo dirvai, cijų, būtent: Nigerijoje, Brazilijo- 
buvo Bažnyčios visuotinas susirin- je, Kolumbijoje, Indijoje, Filipi- 
kimas. Jis dominavo visuose jo žy- nuos, Konge, Nikaraguajoj ir Ko- 
giuose ir buvo pagrindine tema jo rejoje.
108 pasakytų kalbų. Taip jau va- 1 Net paskutiniais 1962 metų mė- 
sario 2 d. 1962 metais Jonas 23- | nesiais, susilpnėjusi sveikata nesu- 

kliudė Jonui 23-jam tęsti savo 
įprastų darbų. Jis dalyvavo ir vi
suotino Bažnyčios susirinkimo

sis paskelbė “motu proprio” vi
suotino sus-mo darbų pradžią, be
tarpiai prijungdamas tris paragi
nimus — “exortaciones” viso pa- I-sios sesijos uždaryme, pasakyda
šaulio dvasiškiams, vienuolėms ir 
tikintiesiems, melstis ir aukotis vi
suotino Bažnyčios sus-«no intenci
ja. Tai dar karščiau kartojasi Po
piežiaus apaštališkame laiške “Ecu 
menicum Concilium” ir enciklikoje 
“Paenitentiam agere”, paskelbtose 
gegužes mėnesį.

Be šių dokumentų, liečiančių 
konsiliumą, praeitais metais buvo 
popiežiaus paskelbta 12-toje Apaš
talų Sosto darbų oficialiame leidi
nyje Actą Apostolicae Sėdįs. Čia 
popiežius pirmu kart istorijoje pa
tvarkė,- kad ateityje visi kardino
lai turi turėti vyskupo šventimus 
ir iš karto pašventino vyskupais 
visus kardinolus, kurie dar netu
rėjo vyskupo šventimų. Čia buvo 
paskelbta ir visi Bažnytinės hie
rarchijos pertvarkymai įvairiuose 
pasaulio kraštuose bei duota kitos 
direktyvos Bažnyčios gyvenimui.

Ypatingai judrūs 1962 metai po
piežiaus veikloje buvo santykiuose 
su pasaulio tautomis. Pirmu kart 
istorijoje svetimų valstybių atsto-. . . n vaiko pažanga visai nesidomi. Vai-
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siekė 50 misijų skaičių. Dabar 
prie Vatikano yra 37 pasiuntiniai 
— ambasadoriai, 11 atstovybių ir 
lietuvių bei lenkų ministeriai, ei
nantys atstovų pareigas. š,v. Tėvas 
praeitais metais iškilmingose au- 
dijencijose priėmė 12-kos naujų 
pasiuntinių ir 2 ministerių skiria- 

• muosius raštus.
Popiežiaus tiesioginiai santykiai 

su pasaulio tikinčiaisiais 1962 me
tais buvo nepaprastai artimi. Au
diencijos sekė vieną paskui kitą. 
Kiekvieną savaitę Vatikane ar Cas 
telgandolfe vyko bendros audienci- 
cijos, kuriuose dalyvaudavo tūks
tančiai maldininkų iš viso pasaulio. 
Be to, kiekvieną savaitę įvykdavo 
po kelias specialias audiencijas 
ypatingai gausioms atskirų tautų 
grupėms, prie kurių reikia prijung 
ti dar daugybė privačių audiencijų, 
skirtų aukštiesiems Bažnyčios ir 
valstybių asmenims.

Nepaisant to, kad dar daugiau 
tikinčiųjų galėtų pamatyti Apaš
talų Įpėdinį, popiežius dažnai vyk
davo lankyti įvairių Romos baž
nyčių ir atliko tikrai istorinę ke
lionę į Loretą ir Asyžių, iššauku
sią didžiausią atgarsį visame pa
saulyje.

Be to 1962 metais popiežius su
šaukė net tris kardinolų konsisto
rijas, kuriose paskelbė 10 naujų 
kardinolų, nominavo arba paskyrė 
virš 200 naujų vyskupų ir įkūrė
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TAUPYDAMI STANDARD FEDERAL - 
Stipriausioje Chicagos Taupymo Bendrovėje - 

UŽTIKRINSITE SAVO ATEITI!
• Paskolas duodame lengviausiomis 

sąlygomis

• Mėnesinius mokėjimus mes pri
taikome jūsų finansiniam pajė 
gurnui V

Turtas $84,000,000.00 
f

• Jūsų santaupos yra apdraustos ir 
šiuo metu neša 4'/2% dividendo 
Už VISAS taupymo sąskaitas du kart 
per metus

Taupykite paštu. Mes apmokame 
pašto išlaidas.

Atsargos Fondas $8,000,000.00

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
President

SI \XI)ARI)
FEDERAE SAVI X OS

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois 

Virginia 7-1 141

mas baigiamąją kalbą ir gruodžio 
22 d. pasakė įprastą kalėdinę kai- tli paruošti lietuvių kalba prie pir- 
bą viso pasaulio tikintiesiems. Lyg mosios išpažinties ir prieitų lietu- 
viso to vainikas spindi darbuose v*škai pirmosios Komunijos, 
gruodžio 9-ji diena, kurioje Šv. Tė- I Tegu neatsiras nė vieno lietuvio 
vas oficialiai ir iškilmingai paskel- | dvasiškio - kunigo, vienuolio ar 
bė pasauliui trijų naujų šventųjų i vienuolės, kurie atsisakytų pagel- 
garbę. Taip 1962 metai Jono 23-jo | beti šiame darbe.
gyvenime buvo ištisa aukščiausioji 
tarnyba Dievui ir Bažnyčiai!

V. R.

LAIŠKAI "DRAUGUI”
Žurnalistas aliarmuoja

Žura. Tadas Mickus, pastebėjęs 
liūdnas nutautimo apraiškas Los 
Angeles kolonijoje, labai taikliai 
reagavo Draugo XII.22 nr. Iš tik
ro, sunku pateisinti tėvus, kurie 
atveža vaikus į lituanistinę mokyk
lą tik todėl, kad patys turėtų lais
vo laiko apsipirkti, o lituanistine

daknygių irgi neliudija tėvų tauti
nio sąmoningumo. Tiesa, didžioji 
dalis L. A. lietuvių šeimų nebesi
rūpina savo vaikų pirmajai išpa
žinčiai priruošti gimtąja kalba, o 
ir lietuviškai paruoštieji paprastai 
aprūpinami angliškom maldakny- 
gem. Tačiau taip nesunku (ir ne-

INSURED] 5%
current dividend on investment bonna

4U% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų Investmento bonus mokame dividendų kas pusmeti Ir

dar Išmokėsime po 54% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valančios: Pirmad., antrad., Penktad. Ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p.

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

PETERSEN ICE CREAM CO.
FRUIT PUNCH FRAPPE 

For Graduations and Wedding 
Receptions — Individual Ice Cream 

Molds — Ice Cream Cakes
1100 CHICAGO AVE., OAK PARK EU 6-6131 
42 LAKE STREET, OAK PARK EU 6-7649
5835 W. Lake St., Chgo. EU 6-6130 ES 8-1760

• SUBURBAN DELIVERIES •

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.

Prigimties teisė yra Dievo dova
na. Tik ji duos palaimą ir dvasinę 
ramybę, kai lietuviai vaikai prieis 
lietuviškai pirmosios Komunijos”.

Vn.

V 1 "
AUKŠTOS RCŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PREGIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

EDVARDAS VUS, sav.
(Incorporated)

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažt’mos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

M O V I N G
I. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas tr 
apdraustas perkraustymas

WA 5-9209 Chicago, III'aaųg- -aanr ^wwemaw

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
□eš dividendus

nuo pirmos 
mėnesio dienos

CZZD

| 10 metų, 4 kamb. mūras. Aukšta
1 pastogė. Gazu šildymas. Alum. lan
gai, geležinė tvora, garažas. $18,500.

Apkaltas meilinis. Alum. langai, 
gazu šildymas. Platus lotas. Arti
parko. $12,650.

4 butų mūras. Keramikos vonios, 
alum. langai, garažas. Prie parko. 
$43,000.

8 kamb. mūras. įrengtas rūsys, 
vonia ir ekstra patogumai. $17,450.

11 kamh. namas. Gazu šildymas, 
vonia ir dar prausykla. $14.200.

$8.000 pajamų, be Išlaidų šildy
mui — visai naujas 6 butų mūras. 
Dideli butai, modern. vonios, virtu
vės, balkonai, atskiri gazu šildymai. 
Atgausite pilna kainą per 8 H me
tus. įmokėti apie $20,000.

Gražus mūras bizniui — 4 kamb. 
butas ir garažas. Centr. šildymas. 
Dėl ligos parduoda už $15,500.

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

Ant dvigubo sklypo. 2 namai, mū
rin. ir med. po 3 būt. Garažas, nau
ja elektra, atskir, apšild. Pajamų 
$320 mėn. Gage pk.. tik $26,000.

7 metų 2x5 mūr., 30 p. sklypas, 
nuom. už 2 aukštą $150 mėn. I va
kar. nuo Gage p., tik $34,500.

7 kamb. mūr. graži virtuvė, ply
tel. vonia, 2 a., garažas. 30 p. skly
pas. M. parke, tik $16.500.

Viskas nauja ir modern., 2x3 H. 
dideli Ir gražūs kamb. šildym. gazu, 
alum. langai, 2 a., garažas, platus 
sklyp. Nuomos $190 mėn., 65 Ir Ke
dzie. Tik $17,900.

12 m. 5 kamb. medin, platus skly
pas, garaž. Tik $12,300.

1 jį a. 0 Ir 4 kamb. 60 p. sklypas, 
labai gražūs butai. Iškelti vamzdž., 
2 a„ mūr., garaž. M. parke, $33,500.

Pasirinkimas Investicijai: nuo 4 
iki 30 apartmentą nuosav., “rooming 
house”, moteliai su mažais jmokėji- 
mais.

NERIS REAL
6924 S. VVestern Avenue Telef. 471-0321

Mūr. 4 luitai, 2 krautuvės Ir graži 
taverna, 65 Ir Western, 50 p. skip. 
centr. šild., geras Investavimas ir 
biznis.

Mūr. 4x4 kamh. Brighton Parke, 
kiekv. butas atskirai apšild.; 35 p. 
sklypas, garažas, tik $25,000.

4 butai po 4 mūr. su sklypu. 2,400 
pajaiftų į metus, tik $15,000.

ŠIMAITIS REALTY, Income Tax, 2737 W. 43 St. CL 4-2390
SU MAŽU ĮMOKĖJIMU

10 metų mūr. 4 kamb. namas. 37 
pėdų sklypas. 1H mašinos garažas. 
Tik $15,900.

2x5)4 VISAI NAUJAS M(!R.
Marąuette Pk. Ąžuolo medis. Ke

ramikos plytelės. Dvi atskiros gazo- 
karšto vandens šildymo sistemos. 
Apsauga nuo potvynio. Plytelėm iš 
dėtas rūsys. 4 vonios. Galima iš
nuomoti 2 kamb. su voniom atskirai. 
Apžiūrėkite!

SAVININKAS IŠSIKELIA 18 
CHICAGOS

6 metų 5% kamb. mūr. namas ant 
85 pėdų sklypo. Ąžuolo medis. Gazo 
šildymas. 1 )4 mašinos garažas. Me
talinė tvora. Gera proga! $18,900.

9x4 — TIK 843.000
2 aukštų mūr. prie 60-os ir Da- 

men. Rūsys po visu namu. Mažos 
išlaidos — nuomininkai patys apsi- 
šildo. Ekstra sklypas šalia.

KAS NORI GYVETI
Ir kartu turėti kokią nors preky

bą — štai tinkamas mūr. namas su 
patalpa krautuvei ir 6 kamb. butu! 
Šildymas alyva. Dvigubas garažas, 
šiuo metu namas duoda $200 mėn 
pajamų. Kaina $15,000 — arba tin
kamas pasiūlymas.

TAVERNA. 3x3, 1x4
2 aukštų mūr. Marąuette Pk. Ap

sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
$32,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

Marąuette Parke. Taverna ir 2 bu
tai. Geri įrengimai. $35,000.

Gage Parke. Mūr. 6 ir 3 kamb. 
Garažas. $19.500.

Murųuette Parke. 2 atskiri butai 
po 1 kamb. $18,500.

Marųuelte Parke. Mūr. rezidencija 
8 kamb., 10 metų senumo. $22,000.

VA IH A REALTY
2617 W. 71st St RE 7-9515

$15,900. Į pietus nuo 26-os ir 
Keeler. 4 butų, 4 po 4 kamb. 
Gazu apšild. Spintelės virtuvėje. 
Nuomininkai patys apsišildo. Pa
jamų $2,220; įmokėti $3,000. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street. 
LA 1-7038.

Platinkite “Draugę”.

HELP 1VANTED VYRAI

QUARTZ CRYSTAL
ENGINEERS AND TECHNICIANS

Expanding company has openings for ąualified men in new 
engineering and development laboratory. Challenging op
portunities to make important contributions to the advance- 
ment of the art in oscillator and filter crystals. Contact: 

HOWARD DILLON, Chlef Engineer

MIDLAND MANUFACTURING COMPANY
3155 Fiberglass Road, Kansas City, Kansas, FI 2-7950

šių šeimą. Tel. BI 7-5780.

PROGOS-OPPOKTUNITIES

FOR LEASE
Išnuom. Texaco Service Station. 

Geroj vietoje — 70-ta ir Western 
Avė. 3 įvažiavimai. Gerai einantis 
biznis. Apmokama mokymo prog- 

i rama. Dėl daugiau informacijų | 
treiptis į Steve Raz, tel. BI 2-3840 
3840.

OPPORTUNITY FOR EXCEPTIONAL EARNINGS
National Firm espaudlng xvitli ENCITING new produet.

NEED HONEST, SINCERE AMBTTIOUS MAN OR FIRM
TO REPRESENT OUR LOCAL OPERATIONS

EXCLUSIVE DISTRIBUTORSHIP
100% NET PKOFIT

IN CHICAGOLAND AND SURROUNDING TERRITORIES 
Investment Secured by Mcrchandise. Complete Faetory Training
provided wlth all promational and Sales aids furnisbed.

FOR INFORMATION CALL MR. RULLMAN
AREA CODE 312-383-2420, CHICAGO, ILL.

Parduodamas restoranas, sunk
vežimių sustojimo vietą. Įsteigta 
prieš 18 m. Visi įrengimai. Pilna 
kaina $2,500. Parduoda dėl ligos. 
Apyl. 71-os ir VVestern. Skambinti 
tik tarp 4 ir 5 v. popiet -— 470 • 
9760.

Perskaitę "Draugą”, duoki

te jį kitiems pasiskaityti.
i

4 butų med. Atskiri gazu šildymai. 
$220 nuom. mėn. Arti Margučio. 
$17.950.

2- jų butų mūras, 2 po 6 kamb. At
skiri gazu šildymai. Brighton Parke. 
$19.300.

3- jų butų mūras. Naujas gazu šil
dymas. Alum. langai. Naujas gara
žas. $25,000.

3-jų butų med. ir šalia kitas lo
tas. Atskir šildymai. $18.500.

Brigliton Parke. 3-jų butų mūr. 
Modern. butai, platus sklypas ir mū
ro garažas. $30,600.

4 butų mūras. Tvirtas namas, at
skiri šildymai. Alum. langai. Pigus 
— $22,800.

0 kamb. mūras. Arti Marųuette p- 
ko mokyklų. Garažas. Gazu šildy
mas. $18,450.

<1 butų mūras, Brighton Parke. Apie 
$5,000 nuomos. Atskiri gazu šildy
mai. $36,500.

0 $4 kamb. visai naujas mūr., 2 
vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šild. gazu. $22.450

5 kamb. mūras, nauja šiluma ga
zu, plytelių vonia, spsaugotas nuo 
potvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
mūsų įstaigos. Tik $16.400.

2 butų po 3 meig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26.400.

5 butai ir biznis. Labai geroj vie
toj, M. Pke. įmokėti tik $15,090.

Graži 0 kamb. mūro rezid., kaip 
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas. $21,500.

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

2 butų mūras. Geros pajamos,
Gage p. $18,600.

Liuksus 0 kamb., 6 metų mūro 
raneh rezid., 1 Vį 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.

Med. 2 im 4; centr. šildymas, ga
ražas, Brighton Parke.

Mūr. 1)4 aukšto: 6 puikūs kamb. 
sav. ir 3 kamb. butas išnuomavimui. 
Centr. šildymas, garažas. Mozart & 
62. st.

Mūr. bung. 5—2 mieg., poilsio 
kamb. skiepe, 37 p. sklypas, 2 auto 
garažas, namas kaip pasaka.

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplevvood Avė.
Telef. 254-7450 arba 927-2046

Visokiausių nuosavybių pirkimas- 
pardavimas, dokumentacija, nuoma
vimas, sutartys, paliūdijimai, įvairūs 
leidimai, garantijos, afidavital ir ki
tokį teisiniai patarnavimai. Be to 
tikslus, tvarkingas ir greitas — 
INCOME TAX užpildymas.

Sklypai, visi patogumai, po $1,500. 
Statybai ]m> I akrą ąžuolj no.

9 akrai tarp 2-jų gerų kelių tin
ka, bet kokiam bizniui.

25 akrai ąžuolyno su namais, kai
na $7,000, įmokėti $1,000.

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Porter, Iiemont, III., CL 7-0075

HELP VVANTED — MOTERYS

PROFESSIONAL NURSES 
REGISTERED

Immediate opportunities available in 
all Services with special considera- 
tion given to reąuest for specific 
type of duty. — Also

REGISTERED DIETIC1AN 
Mušt be a member of A.D.A. asso- 
ciation. New air-conditioned J.C.A.H. 
accnedited general hospital with all 
new eąuipment located in a beauti
ful residential area. Wetl planned 
orientation and in-service education 
program, Paid vacation, holldays, 
siek ieave. Blue Cross available. $1 
a day shift differential for 3-11,11-7 
shift. Time allowed for professionat 
and educational development. pilis 
other benefits. Apply to Director of 
Nursing.

Jefferson Hospital
PINE BLUF1F, ARKAN8AS

(iiimiiiiiimiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
Miiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiir

SEAL ESTATE

Mur. ir med., 3 mieg. Pajamos lš l Mfir. 2x5, naujas šildymas, 30 p. 
viršaus ir apašios. M. p. $14,simi. \ lotas. Gera vieta. $26,900.

Mur. 5 apačioj, 3 viršuj. Garažas. Mūr. (t kamb. 30 p. lotas. Gara-
30 p. lotas. M. p. $16.400. žas. 67 ir Artesian. Tik $16,800.

Mur. 10 metų. 71 ir Sacramento. Med. 4 kamb., 33 p. lotas, gazo
Garažas. Mažas {mokėjimas. $18,500. Šildymas. M. p. $10,250.

KAIRYS, 2501 W. 69th St., HE 6-5151 ar HE 6-2099
4 butų mūr. (originalus) po 5 

kamb. Alyva radijatoriais šildymas, 
alum. langai, Brighton p-ke. $38,500.

2 butų mūr. po 6 kamb. alvva- 
karštu vand. šildymas. Gage p-ke.
$26,750.

3 butų mūr. 5%—514—4% kamb.,
6 metų senumo, 42x1 25 p. sklypas.
Alyva "basebord” šiluma. Aukštos 
pajamos. Arti 60-os ir Kedzie. Nu
mažinta kaina. $41,900.

Drandluio Aąentflrs, Patnrnanja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
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. PRospeet 8-2233

CICERO. Nebrangiai 5 kamb. 
mūr. namas arti 'Toįvnhall. Karštu 
vand. apšildymas, 4 maš. garažas. 
Modern. “plumbingas”. švarus na
mas. Geros pajamos. $32,900, įskai
tant ir ekstra sklypą, kuris vertas 
$4,000. Įmokėti $7,000, BIshop 2- 
2162.

Skelbkitės “Drauge”
Namai, lotai, 

bizniai.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd St. 

LA 3-3384

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT
•

Išnuomuojamas apstatytas kamb. 
naujam name. Privatus įėjimas ir 
vonia. 77-ta g-vė ir Troy. Tel. 925 
-9571.

Išnuom. kambarys moteriai ar 
mergaitei, galimybė naudotis vir
tuve ir vonia. Tel. 927-6770.

Išnuom. butas 5*/a kambario, 
ljme aukšte, Gage Parke. Galima 
tuojau užimti. Tei 436-5464.

Brighton Parke 3119 W. 41st PI.
Išnuom. 2-ąne aukšte geras, švie
sus, naujai atremontuotas 4 kamb. 
butas. Gazu apšildomas, yra gara
žas. Netoli bažn., krautuvės, susi
siekimas. Skambinti kasdien nuo 
7 iki 10 v. v., šešt. ir sekm. nuo

114 aukšto mūr. 5 % ir 4 % kamb., 
atskiri įėjimai. 6 metų senumo. Pil
nas rūsys su įrengtu recreation kam. 
Atskiri “basebord” - alyva šildymai. 
Garaž. Arti 95-os ir Kedzie. $37,700.

Modernus 6 kamb. mūrinis. Varni- 
šuotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os ir Sacra
mento. $18,900.

0 hutų mūr. po 5 kamb., 60 p. 
sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marąuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $69,906*

812.500 — medinis. 4 ir 2 kamb. 
Rūsys, pastogė, garaž. Gazo šiluma.

810.500 — 3 butai: 6, 4 ir 4 Ir 
krautuvės patalpa. Geras pirkinys 
nagingam žmogui.

$14,500. Medinis 5 kamb. bunga- 
low, plius 1 kamb. pastogėje. Jokių 
pataisymų nereikia. Tuoj pat galima 
užimti.

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St., Cicere 

Tel: OL 0-2233; OL 2-8907

0 originalių butų mūrinis, arti 
VVestern. Atskiri šildymai ii- karštas 
vanduo. Tik $36,000.

A. Norkus Real Estate
IINCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St. WA 5-5030

A. ABALL ROOFING
{steigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu. I 
m. garantija. Dedame naujas "con 
per-alloy” rinas — "gutters": niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
ir "galvanized" Dažymas Ii lauka 
"Tuckpointing”. Pilnai apsidraud*. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau- 
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną Ir naktį bei sekmadls 
□ lais.

LA 1-6047, RO 9-8778

HEATING CONTRACTORSl
Statome šiltu oru pučiamus ps. 
čius, vandens boilerius Ir oro 
vėsintuvus.

Vlenlntėllai lš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND

% SHEET METAL 
24X1 So. Kedzie Avenne 

Chicago 28. Illinois 
Ofiso tel. 277-1448 

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

MASTER DECORATING
DAŽYMA8 — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR lfl LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dikiniui 

GA 5-B887

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr 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 METAL 

Telefonas VI 7-8447 
4444 8. VVestern, Chicago 9, U.

PARDAVIMUI

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll
GARBAGE DRUMS

MITU COVER8 * HANDLES 
30 & 55 gal. Free dclivcry 

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

'llllllllllllltlIlIlIUIIIlllllllllllllllllllllllMI

Platinkite “Draugą”.



Meninę dalį išpildo Toronto choras “Varpas” diriguojamas muz. S. Gaileviciaus, akom. D. Skrinskutė.

VERKĖ, KLAUSYDAMA LIETUVOS 
HIMNO

Laiškas iš Peru valstybės

Kanados žinios

VISPUSIŠKAI PASISEKĘS MINĖJIMAS

Toronto lietuviškoji visuome
nė sausio 13 d. 5 vai. p.p., Pri
sikėlimo parapijos auditorijoj, 
iškilmingai' paminėjo Klaipėdos

Kalba Lietuvos konsulas Kanadoje 
dr. J. Žmuidzinąs.

■Nuotr. M. Pranęvičiaus

Krašto sukilimo 40-ties metų 
sukaktį.

Minėjimą rengė: KLB To
ronto apyl. v-ba, Mažosios Lie
tuvos Bičiulių d-jos Toronto 
skyrius ir Mažos;os Lietuvos 
Rezistencinio sąjūdžio Toronto 
skyr. v-ba. Minėjime dalyvavo 

| šaulių, savanorių kūrėjų ir skau
tų vėliavos.

Atidaromąjį žodį tarė L. Ta
mošauskas, paprašydamas ty
los minute pagerbti sukilimo 
kovoj žuvusius ir pakviesdamas 
kun. P. Ažubalį perskaityti in- 
vokaciją.

Paskambinus pianinu Karalie 
nės himną, sekė Liet. Gener. 
konsulo dr. J. Žmuidzino žodis 
ir svečio iš Montreaiio, “Lietu
vos Pajūrio” red. A. Lymanto, 
labai puikiai paruošta, turinin
ga mintimis ir gabiai perduota 
auditorijai paskaita.

Meninėj daly per du pasiro- 
<dymus girdėjome solistą V. Ve- 

rikaitį, kuris išpildė Č. Sasnaus 
ko “Jau slavai sukilo” ir “Už
migo žemė”, 'St. Šimkaus “Vai 
kur nužėgliuos” ir “Tamsiojoj 
naktelėj”, A. Dvožak — “Grįžk 
namo” ir R. Schumann “Du 
granadierius”. (Ilgas auditori

BR

St. Catharines ir Niagara Falls lietuvių šeštadieninės mokyklos vaikų šventė. Matyti mokytojai ir 
tėvas B. Mikalauskas, OFM, ir Marija Gverzdiienė.

jos plojimas buvo apramintas 
“priedu”).

Duetinę deklamaciją — Mai
ronio “Jūratę ir Kastytį”, pasi
gėrėtinai gražiai padeklamavo 
dvi tikrai vertos lietuviškų at
žalų vardo jėgos — Lilija Kizai- 
tė ir VI. Zabiela.

Mūsų kolonijos pasididžiavi
mas —■ choras “Varpas”, diri
guojamas savo vadovo, muz. 
St. Gaileviciaus, išpildė: St. 
Šimkaus “Lietuviais esame mes 
gimę”, J. Dambrausko “Maldą 
už tėvynę” ir V. Klovo “Ąžuo
le” ir Cdrio dainą iš operos 
“Pilėnai” (kartu su solistu V. 
Verikaičiu). Ypač Ūdrįo daina,, 
galima sakyti, pasiekė kulmina
cinį publikos pasitenkinimo pun 
ktą.

Chorui akomponavo muz. 
Skrinskaitė, o solistui — muz. 
St. Gailevičius.

L. Tamošauskui tarus padė
kos žodį programos išpildyto- 
jams ir prisidėjusiems prie mi-

&
MOVING

R. SERENAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WR 5-8063 ► ♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦

Paskaitą skaito “Lietuvos Pajū
rio” red. A. Ly,mantas.

Nuotr. M. Pranevičiaus

nėjimo suruošimo, minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu.

Minėjime dalyvavo Martyno 
Jankaus vaikai — Elzė ir Kris
tupas, dr. M. Anysas ir eilė 
kitų Klaipėdos Krašto veikėjų.

Tenka pabrėžti, kad minėji
mas pavyko taip gerai, kaip 
retai kada. Publikos buvo pilna 
salė, kalbėtojai — itin geri, kon 
kretūs ir žiną ką pasakyti. Taip 
lygiai ir meninės pajėgos, išpil-

džiusios programą — pasigėrė
tinos.

Tebūna viskas tai pavyzdžiu 
ateities minėjimų rengėjams!

Pr. Alšėnas i

St. Catharines, Ont
LIETUVIŲ PARAPIJOS 

VAIKŲ ŠVENTE
Sausio 6 d. tėvų pranciško

nų vienuolyno patalpose buvo 
suruošta gražį šventė vaiku
čiams. Susirinko virš 60 įvai
riausio jaunimo. Su jais buvo 
ir jų tėveliai bei svečiai.

Vienuolyno viršininkas tėvas 
B. Mikalauskas, OFM, atidarė 
pobūvį, kuris prasidėjo meno 
varžybomis. Dalyvavo 22, pasi- 
reikšdami muzikoje, šokiuose, 
deklamavime, dainavime ir pai
šyboje. Buvo paskirtos ketu
rios premijos, kurias laimėjo 
Dalia ir Laimė 'Surblytės už 
dainavimą ($40), Birutė Bogu-i 
šytė už muziką ($30), Irena Gri 
gaitė už eilėraštį ($20) ir Vytas ] 
Paulionis už paišybą ($10). Į 
komisiją balsams skaityti bu
vo pakviesti S. Šėtkus, S. Ja
nušonis ir K. Šukienė.

Po šio gražaus koncerto at
vyko Trys Karaliai ir apdova
nojo visus vaikus įvairiausio
mis dovanomis. Visi buvo bega
lo laimingi.

Šventė buvo baigta vaišėmis 
vaikams, tėvams ir svečiams. 
Nors buvo didelis šaltis tą die
ną, visi išpažinėjo patenkinti ir 
laimingi. koresp.

1- '■ — -
SIUNTINIAI I LIETUVA

lr kitus krafitus 
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 82, III. Tel. YA 7-5980

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

3208 K VVest #5th Street 
Chicago 42, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

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

Šimtas žmonių Chicagoje po 
vieną dolerį pasirašė į aukų la
pus renkant gailestingumo do
vaną Sės. Marijai Širdies Jė
zaus. 100 dol. praeitų m. gruo
džio pradžioj buvo pasiųsta į 
Reąuena, Peru. Sės. Marija či
kagiečių auką gavo kūčių va
karą. Pasiųstame voke buvo: 
laiškas, čekis ir nlotkelė.

Šiomis dienomis gautas iš jos 
laiškas, kuriame visiems auko
jusiems iš gilumos sujaudintos 
širdies dėkoja. Už visus auko
jusius, visos tose Misijose dir
bančios seselės meldžiasi, kiek
vieną dieną sukalbėdamos visą 
15 rožinio paslapčių ir per vi
sus metus kas sekmadienį au
koja adoracijas prie išstatyto 
Šv. Sakramento.

Seselė Marija rašo: “Aš visai 
nežinau — neturiu žodžių, ku
riais galėčiau padėkoti už auką 
ir už lietuvišką plotkelę. Pa
manykit, 25 metai neturėjau sa
vo rankose lietuviškos plotke- 
lės! 25 metai' Čia nėra to kū

IZIDORIUS P. SHIMKUS
(JAMES I*. SHIMKUS)

Gyv. 10535 S. Indiana Avė.
Mirė sausio 19 d.. 1963 m.,

3:40 vai. popiet, sulaukęs 75 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Viduklių parap.

Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Sophie (mergautinės pa
vardė Grenviškis), du sūnūs — 
Albert ir jo žmona Helen, 
James ir jo žmona Violet, aš
tuoni anūlkai Albert Jr.. Ma
ry Eilėn, Ann Marle. James, 
Nancy, John. Christine ir .lai
me Shimkus, sesuo Monica Rut
kauskas lr jos šeima, brolis 
John Shimkus ir jo žmona An
tanina ir ji) šeima, ir kiti gimi
nės. draugai bei pažįstami.

Priklausė šv. Vardo draugi
jai Visų Šventųjų parapijoje ir 
9-to \Vardo Lietuvių Demokra
tų klubui. !

Kūnas pašarvotas Leonard 
Bukausko koplyčioje, 10821 So. 
Michigan Avė. Laidotuvės )- 
vyks antradienį, sausio 22 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Visų šventųjų par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų.. Po pamaldų bus nulydė
tas Į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka Žmona, sūnus, 
anūkai, sesuo, brolis ir kiti gi
minės.

Ixt.id. direkt. Leonardas Ra
kauskas, Tel. CO 4-2228.

Ponis VINCĘ BAUŽIENĘ ir 
sūnų GINTAUTĄ,

mirus brangiam vyrui ir tėvui Juozui Bau
žiui, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

J. ir I. ŠALUGAI

A. -f- A.
ADOMAS ZALATORIS

Gyveno 2019 W. Cermak Rd.

Mirė sausio 19 d. 11 vai. vakare, sulaukęs senatvės.
Gimė ietuvoj'e.
Amerikoje išgyveno 57 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: Roman ir Victor, marti 

Geraldine, duktė Barbara O’Haver, penki anūkai: Barbara, Gerald, 
Charles, Maureen Surprenant ir Kathleen Naples, brolis Peter Zala- 
toris, daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lackavvicz koplyčioje, 2314 W. 23 PI.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 23 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Aušros Vartų bažnyčią, kurioj bus gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Sūnūs, marti, duktė ir visi kiti giminės.
Laid. direkt. S. Lackawicz, tel. VI 7-6672.

II

PADĖKA
A. f A.

ALEKSANDRAI BUZIENEI
Reiškiame nuoširdžių padėkų, kun. B. Sugintui už rožančiaus 

atkalbėjimą, kun. V. Zakarauskui uz Šv. Mišias ir palydėjimą j ka
pines, vargonininkui Giedraičiui už giedojimų gėduiingų pamaldų 
metu. SV. Kazimiero seselėms ir visiems kitiems už velionies aplųn- 
kymą koplyčioje ir maldas, visiems aukojusiems Šv. Mišias už jos 
sielų, dalyvavimų pamaldose ir palydėjusiems Į kapines, karsto ne
šėjams. visiems pareiškusiems mums užuojautų žodžiu ir per laik
raščius, ar kokiu nors būdu prisidėjusiems prie mūsų liūdesio pa
lengvinimo. Taip pat ir laidotuvių direktoriams Petkui ir sūnui už 
tvarkingų pasirūpinimu laidotuvėmis.

Nuliūdę lieka; Ituktė Hiena ir žentas Jonas Gaižutis, luktė Ste
fanija. ir žentas. Leonas Barnius, anūkės lr kiti giminės.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

VU

čių valgymo papročio. Bet šį 
kartą tai buvo tikros kūčios. 
Laužėme jūsų atsiųstą plotkelę 
ir buvome kartu su jumis nors 
tik mintyse. Man laikant plot- 
kėlę iš susijaudinimo drebėjo 
rankos, o kas dėjosi širdy, aš 
nesugebu išreikšti. Aš tik pati 
sau kartojau — 25 metai, 25 
metai ir taip be pabaigos...”

Tame pat laiške sės. Marija 
bando aprašyti savo išgyveni
mą, kai iš jai pasiųstos plokš
telės po ketvirčio šimtmečio 
išgirdo Lietuvos himną. Rašo: 
“Aš verkiau. Tai gražiausia me
lodija visam pasauly! Blogiau
sia, kad kiek kartų girdžiu, ne
galiu susilaikyti neverkusi. Kas 
tai? Ar nemanote, kad visa ken 
čianti Lietuva į mane kalba?”

Seselė Marija Širdies Jėzaus 
yra vyresnioji giedrininkė, di- 
delęs dvasinės jėgos ir pasiau
kojimo asmenybė. “Dabar aš 
vėl jaučiuos ".ava savųjų tar
pe. Tegul Dievulis laimina “Gied 
rą” išpuošdamas ją gerais dar
bais.” V. G.

LOUIS D. REKASH
(Rekašius)

Gyveno 10029 8. Indiana Avė.
Mirė sausio 19 d.. 1963 m.

12:15 vai. p.p. sulaukęs 46 m. 
amžiaus. Gintė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Helen M. Rekash (mer
gautinės Walus), duktė Rober
tą. sūnus Louis jr., motina Jo
sephine Rekašius, keturios se
serys: Antoinette ir jos vyras 
Ltfster Kirk. Pauline ir jos vy
ras Praik Schtvartz ir jų šei
ma. Jessie, Maass ir jos šeima, 
Josephine ir jos vyras Joseph 
Manų ir jų šeima, brolis Geor
ge ir jo žmona Constance lie
kasi) ir jų šeima, uošvienė Ber
nice Walus, du švogeriai: Ste
ve ir jo žmona Bertha Waius 
ir jų šeima, Alphonse ir jo 
žmona Genevieve Walus lr jų 
šeima, kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas bus šian
dien 2 vai. p.p. Leonard Bu
kausko koplyčioje, 10821 South 
Michigan Avenue.

laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 23 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
šventųjų parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų. bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sū
nus. motina, seserys, brolis, 
uošvienė, .švogeris ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direktorius Leo
nard Bukauskas. Tel. CO 4-2228

DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. sausio mėn. 21 d.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi —- STASYS NAVA- 

GRUCKAS (Stanley Norman) ir 
MYKOLAS (Mike) NAVAGRUC- Canada 
KAS. Jieško jų motina Stase Na-1

vagruckienė. žinantieji bet ką apie 
juos, prašomi pranešti šiuo adr.: 
Stasė Navagruckienė, 44 Beacons- 
field Avenue, Toronto 3, Ont.,

BIRUTEI BANAITYTEI,
jos mielai mamytei mirus, gilią užuojautą

reiškia ir kartu liūdi

Dr. Stasys ir Ona Petrauskai 
ir

duktė Laima.

.1. F. EUDE1KIS
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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2814 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-10031

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

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-0 J

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių DirektoriaiMAŽEBMVANS
6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA 
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
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X T. Marijonų Bendr. 36 me
tinis seimas šaukiamas kovo 
31 d. Kančios sekmadienį. Jau 
iš kalno visi skyriai darbuoja
si, kad pavyktų šis suvažiavi
mas. Jau 50 metų kaip t. ma
rijonai darbuojasi JAV lietuvių 
tarpe.

X Dr. Petras Kisielius, LB 
JAV-bių Tarybos narys, įvyk- 
stančiame 1963 m. sausio 27 d. 
Jaunimo Centre, LB Chicagos 
apygardos apylinkių atstovų 
metiniame suvažiavime padarys 
pranešimą: “Lietuvių Bendruo
menės uždaviniai tremties gy
venime”.

X Konsulas dr. P. Daužvar
dis, prel. M. Krupavičius ir inž. 
A. Rudis yra sutikę dalyvauti 
Lituanus vajaus Chicagos gar
bės komitete.

• X Dr. Z. Brinkis su žmona 
Žibute iš Chicagos nuskrido į 
Los Angeles, tyrinėdamas įsikū 
rimo galimybes. Sustoję pas sa 
vo uošvius Balsius.

X Antrojo Kultūros kongre
so dailės parodos eksponatų iš
siuntimas į kitas valstybes, dėl 
pakeitimo muitų ir sugriežtin
tos kontrolės, gerokai susitruk- 
dė, nes paveikslus tegalima sių
sti į kitas valstybes tik per va
dinamus brokerius. Dailininkai, 
gyveną ne JAV ir atsiuntę sa
vo darbus į Chicagą, juos te
gaus tik vasario mėn. pradžioj.

X Adv. Albertas Preibis, 
Lietuvių Demokratų Lygos pir
mininkas, lygos direktorių nu
tarimu nuominuojamas į Chi
cagos municipalinius teisėjus.

X Jonas Juodvalkis, Cicero 
gyventojas, perskaitęs, kad ser 
ga pavergtųjų tautų užtarėjas

CHICAGOS ŽINIOS
ATNAUJINS CHICAGOS 

UOSTĄ

Prezidento Kennedžio pasiū
lytame biudžete pramatyta iš
leisti $300,000 patobulinti ir pa 
gilinti Chicagos uostą.

KAM SKIRIAMAS TAKSŲ 
DOLERIS

čikagiečiai taksų mokėtojai 
rimtai priėmė žinią apie naują 
prez. Kennedžio siūlomą biudae 
tą 99 bilijonų dol. sumoje. Vie
nas taksų doleris taip paskir
stomas: krašto apsaugai ir už
sienio pagalbai 58 centai; er
dvės programai 4 centai; pro
centai už valstybinę skolą 10 
centų; žemės ūkiui 6 centai; 
veteranams 6 centai ir kitiems
reikalams 16 centų.

♦
IŠ KUR ATEINA TAKSŲ 

DOLERIS?
Čikagiečiams buvo paaiškina

ma, iš kur ateina taksų doleris: 
iš asmeninių pajamų taksų 47 
centai; iš korporacijų taksų 24 
centai; iš muitų 11 centų; iš pa 
skolų 11 centų; iš kitų šaltinių 
7 centai.

DAR BUS EKSTRA RINKI
MAI

Chicagoje balandžio 2 d. me
ro rinkimuose taip pat bus ren
kama ir penki Municipal teis
mo teisėjai.

MIRĖ NEGRĖ SKULPTORĖ
Fannie Stubbs, 79 metų, ar

tistė ir skulptorė, mirė 9517 In
diana av. Ji pasižymėjo visame 
pasaulyje žinomų negrų biustų 
kūrimu.

NUTEISTAS GARY MIESTO 
MERAS

Gary, Indiana, buvęs meras

J. A. VALSTYBĖSE
— Juozas Andrius, Los An

geles, Calif., Lietuvių Vienybės 
sąjūdžio pirmininkas, įsijungė į 
Rezoliucijoms remti komitetą. 
Šiomis dienomis JAV Kongrese 
laukiama naujų rezoliucijų, rei
kalaujančių Pabaltijo valstybių 
išlaisvinimo bylą perduoti Jung 
tinėms Tautoms.

— Konsulas J. J. Bielskis,
Los Angeles, Calif., parašė ir 
Los Angeles Times sausio 16 
d. išspausdino laišką, kuriame 
dėkoja už laikraštyje patalpin
tą žemėlapį, kuriame Lietuva 
atžymėta kaip Rusijos okupuo
tas kraštas.

“Kai kurie žemėlapių autoriai 
nėra objektyvūs. Jie ant Rusi
jos okupacijon pajungtų kraštų 
užtepa raudoną dažą ir pažymi 
“USSR”. Tokie neteisingi, ne
teisūs ir klaidiną pasireiškimai

atstovų rūmų narys D. J. Į George Chacharis buvo nuteis- 
Flood, Zarasiškių klubo, SLA 
301 kp. ir savo vardu parašė 
užuojautos laišką, linkėdamas 
greit pasveikti, šiomis dienomis 
laiško autorius gavo iš kongr.
Flood padėkos atviruką, vaiz
delį, atsiųstą iš Limos, Peru,
J. Juodvalkis skatina laiškais 
visada įtakingiems asmenims 
priminti Lietuvos reikalus, nes 
tai labai padeda, ypač kokios 
nors rezoliucijos pravedimo rei 
kalu.

X “Partizanų” knygos pri
statymas įvyks sausio 27 d., 4 
v. p. p. B. Pakšto salėje. Už a. 
a. Juozą Daumantą - Lukšą,
“Partizanų” knygos autorių, ir 
kitus laisvės kovoje žuvusius 
partizanus mišios bus atlaiky
tos jėzuitų koplyčioje sausio 27 
d. sekmadienį, 10 vai. Mišių me 
tu giedos sol. St. Baras. Kny
gos pristatymo metu dalyvaus 
solistai ir aktoriai. Visi kviečia- , 
mi atvykti. Įėjimas nemoka
mas.

X šv. Jurgio parapijos Šv.
Vardo d-jos naują valdybą su
daro: Joseph Gaidys — pirm.,
Edward Perutis, Leonard Sebel 
skis, Edward Chapas, Richard 
Klein, Miehael Lucas, Anthony 
Siaulys.

X Lietuvių Fondo Tarybos 
narys dr. F. Kaunas, 1407 So.
49 Ct., Cicero 50, III., savo įna
šą LF papildė 500 dol. ir dr.
Jonas Šalna, gyvenantis Round 
Lake Beach, III., savo įnašą Lie 
tuvių Fonde papildė 200 dole
rių.

X Brighton Parko Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė atsiun
tė auką paremti Lituanus leidi
mą. (Pr.)

X Mečys Šimkus, 4259 So.
Maplewood, tel. CL 4-7450 ar
ba YA 7-2046, kaip ir kasmet, 
tvarkingai, tiksliai ir greitai 
pildo įvairius INCOME TAX.
Įsitikinkite. (Sk.)

rašo dr.

tas kalėti 3 metus ir užmokėti 
$10,000 pabaudą už sąmokslą 
nedamokėti federalinei valdžiai 
taksų už gautus $226,000 da
rant jo kadencijoje kompanijų 
kontraktus su miestu.

SUSPROGDINTAS 21-AS 
RESTORANAS

Policija Chicagoje ir priemie
sčiuose mano, kad koks nors 
kriminalistų sindikatas yra kai 
tas už restoranų susprogdinimą 
bombomis. Paskutiniomis die
nomis įvyko 21-asis restorano 
susprogdinimas Dimitri resto
rane prie vieškelių 66 ir 45. 
Nuostolių padaryta apie $125,- 
000. Ugniagesių maršalas ir 
valstybės bei apskričių ir mies
to ugniagesių pareigūnai ban
do reikalą išaiškinti.

MIRĖ LIGONIS IR GYDY
TOJAS

Chicagos Belmont ligoninėje 
pasimirė dr. James Leach, 7704 
Sunset dr., gydoma ligonė Au
gustą Quiss. Praėjus 5-ioms mi 
nutėms mirė nuo širdies smū
gio ir pats daktaras.

APGAVO JAV JCREIVĮ

James Clutter, 2409 Deer- 
path, Lindenhurste, Chicagos 
priemiestyje, grįžo savo auto-

X Tradicinio inžinierių ir 
Architektų Sąjungos baliaus 
bilietai gaunami “Daina” T. V. 
co., 3321 S. Halsted, telefonas 
CL - 4-5665.

Rezervuotus bilietus prašomi 
nedelsiant atsiimti už juos atsi
lyginant. Bilietų pareikalavimui 
didėjant, neapmokėtos vietos 
bus perleistos kitiems.

Balius įvyksta vasario mėn. 
2 d. (šeštadienį) Ambassador 
West viešbutyje, 1300 N. State 
Parkvvay. (Pr.)

Garlaiviu Aušra 1922 m. Alytaus gimnazijos mokiniai plaukia aplankyti Punios piliakalnio. Be abejo, 
vienas kitas skaitytojų gal gali save atpažinti.

' ' ' ---- ----- ■ ' ■ --------------------------------- —

IS ARTI IR TOLI
— Dr. Juozas ir Stasė Urbai- dyba: Keraitis, Labutytė, Mas- 

| čiai, iš Toronto, Kanada, Kalė- 1 kvytis, Nagys, Protas, Jonaitis, 
dų šventes •praleido Los Ange-į Zakaras. Seimo atstovais (jis 
les pas savo gimines Rudzevi- vasarą vyks Kanadoje) išrink- 
čius. Ta proga gruodžio 30 d. ti: J. Bachunas, J. Vaičaitis žius Jonas XXIII suteikė meda- 
kun. Ant. Valiuška pakrikštijo j (abu gyvena JAV), Čibiras, Ja- lį “Pro Ecclesia et Pontifice”
jų dukrą Marijos Ritos vardais, kutis, Valys ir Kovalskis.

VOKIETIJOJE
— 500 “Eltos Informacijų” 

numeris išleidžiamas sausio 19

Krikšto tėvais buvo Algiman
tas ir Teresė Rudzevičiai, nau
jagimės pusbrolis ir pusseserė.
Rudzevičių namuose krikštynų 
ir apsilankymo proga buvo jau- d- “Eltos Informacijos” pradė-
kios vaišės. itos leisti 1946 m’ Šių metų
- Jonas ir Genevaitė Mažu- sausio mėn" sukanka ly^ai 10

liai susilaukė savo tėvelių iš metų’ kaiP /Iiko Imamas 
“Elta Pressedienst biuletenis 
vokiečių kalba. (E.)

— V. Alseika^ Draugo kores
pondentas Vokietijoj, sausio 10 
— 11 d. lenkų kalba įkalbėjo

Rockford, III., kurie planuoja 
Los Angeles galutinai įsikurti.

— “Tautinė vienybė’’ bus na
grinėjama viešoje kolektyvinėje 
paskaitoje - simposiume LFB 
Atlanto pakraščio suvažiavime 
New Yorke vasario 9 d. Baltic 
Freedom House, 131 E. 70th 
St. Pradžia 10 vai. r. Vyriau
sias moderatorius dr. Juozas

tik talkina tarptautinio komu- Girnius. Tema padalinta į tris
nizmo konspiracijai”, 
J. Bielskis.

sektorius: Kultūrinėje srityje

pranešimus - pasikalbėjimus per 
Radio Free Europe galingąjį 
siųstuvą Miunchene. Viename 
pasikalbėjimų paliesta pastaro
jo meto padėtis Lietuvoje, kita
me — Vakaruose (JAV ir Eu
ropoje) laisvinimo veiksnių bei

— Darius V. Bakfinas, Ame
rikos karo aviacijos karininkas, 
Los Angeles mieste gyvenančių 
žurn. Vlado ir Olgos Bakūnų 
sūnus, prieš Kalėdas buvo pa
keltas į pirmo leitenanto laips
nį ir praskrisdamas pro Los 
Angeles, aplankė savo tėvelius.

Prez. Kennedy pavedė šen. Morse 
(viršuj") prof. Healy (kairėj) ir 
adv. Kheel ištirti uostų darbinin
kų streiko reikalus, kad galima 
būtų greičiau šis nuostolingas 
streikas baigti.

mobiliu į Great Lakęs JAV lai
vyno treniravimo stotį. Pama
tęs ant vieškelio gulinčią žmo
gystą, jis sustojo pagelbėti. Ne
žinomas asmuo gerąjį samari- 
toną apvogė ir nuvažiavo sa
vais keliais.

IŠBĖGO PRO LANGĄ

Chicagos policija pagavo ke
turis vagis, kurių vienas išsi
gandęs išbėgo pro apvogiamo- 
sios krautuvės langą, 10500 S. 
Halsted. Ten yra Hardware 
krautuvė.

,. . , priv. iniciatyvos paskelbti lei-
usijas prav a r. J. Gir- įg politinės, informaci

nius, politinėje — min. iV. Sidzi 
kauskas, kartų - generacijų sri
tyje — prof. dr. A. Klimas.

nės, mokslinės srities. Lenkų
k. pranešimus, siųstuvo turi
mais duomenimis, Lenkijoje ir 

Lietuvių visuomenė nuoširdžiai kt srityse {pvz ir lietuvių ap. 
kviečiama paskaitoje dalyvauti. gyventose) klausosi 15 miL 

ARGENTINOJ 'žmonių. (E.)
— Spaust. Petras Grigas jau 

keturi metai kaip turi nuosavą 
spaustuvėlę ir labai gražiai ver 
čiasi: įsigijo naują litografinę 
mašiną, įsivedė nuosavą elekt
ros jėgainę ir įsitaisė nuosavas 
klišių dirbimo mašinas. Petro 
Grigo spaustuvės visi darbai 
atliekami su dideliu rūpestin
gumu, todėl įsigijo gerą vardą 
ir turi visuomet gausius užsa
kymus įvairioms firmoms ir vai 
stinėras.

— Dr. Viktoras Antanas Pi
kas, baigė medicinos fakultetą, 
greitu laiku pradės dirbti sava
rankiškai. Dabar jau pradeda 
įvairiuose reikaluose savo tau
tiečiams.

AUSTRALIJOJ

URUGVAJUJ
— Žūsta daug koresponden

cijos. Dėl pasikartojančių Mon- 
tevideo pašto streikų ir dėl ki
tų priežasčių paskutiniais mė
nesiais daug dingo laiškų ir 
spausdinių, ypač siųstų iš JAV 
iir Kanados. Tų šalių lietuviai, 
siųsdami ką P. Amerikon, turė
tų nepamiršti, kad tik regist
ruotos korespondencijos gavi
mas daugiau užtikrintas. Siun
čiamų dienraščių ir savaitraščių 
iš šiaurės čia gaunama mažiau 
pusės, o laiškai, jei neregistruo 
ti, dažnai patenka pirmiausia į 
laiškanešių šeimas, kur “pastu
dijuojami” ir, jei jų viduje ne
randama ko “įdomaus”, pagal 
malonę įteikiami adresatui ar

1 numetami. Reikia žinoti, kad 
— Adelaidėj įvykusiame Lie-' “įn South America” daug pa

turiu Bendruomenės suvažiari- į pročių dar tebėra visai skirtin- 
!me išrinkta nauja krašto vai- gų.

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 Iki 8 po piet
Antrad. „ 9 „ 4 „ „
Trečiad. uždaryta visą dieną.
Ketvirtad. nuo 9 Iki 8 po piet 
Penktad, 9 „ 8 ,. „
Še&tad. 9 12:10

anticipated dlvidend 
on lnvestment accounts

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

Chicagoje
ZARASIŠKIŲ KLUBAS 

PRADĖS 28 METUS

JUNGT. TAUTŲ KARIŲ 

VANDALIZMAS KATANGOJ

Katangos sostinės vyskupas 
Joseph Gomelis patvirtino ži-

Susirinkime, kuris įvyks sek-' n*aa aP^‘ vandalizmą, plėšika-
vimą Etiopijos karių, įžygiavu
sių į Katangą Jungtinių Tautų 
dalinių vardu. Skelbiami šie jų 
vandalizmo faktai:

— Apiplėšė §•<’. Benedikto 
jus metus gausiai lankydami su ! bažnyčią Kenijos srityje, 
sirinkimus, pravesdami naudin-1 — Įsiveržė į Lufcumbashi Il
gus nutarimus. Klubas susitvė- goninę ir sunkiai sužeidė per- 
rė puoselėti šalpai ir kultūrai, šaudami du pacientu.

1962 metai klubui skaudesni I — Tame pat Lubumbashi mie 
visoje klubo istorijoje. Sunkiai1 ste applėšė Dievo Motinos baž-

madienį, sausio 27 d., 1 v. p. p. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 

i43rd St., klubas pradės savo 
veiklos 28-sius metus.

Klubo nariai pradėkime nau-

sirgo ir buvo operuoti J. Ta-1 
rulis, klubo pirm., R. Puslis, 
ižd., J. Juodvalkis, finan. rašt. 
Serga Pranas Zalecka, buvęs už 
rašų rašt. T. Mačys ir A. Pus- 
lienė klubo kūrėjai. Susirgimų 
buvo ir daugiau, kurių visų ne- 

i galima išminėti. Skaudžiausia, 
i kad 1962 metai mirė 10 narių, 
5 vyrai ir 5 moterys.

JONAS XXIII PAGERBĖ 
GAIL. SESERĮ

Amerikietei gailestingajai se
selei Jeanette S. Jaekson popie-

Ji labai sėkmingai darbuojasi 
Indijoje, būdama ligonių slau
gymo patarėja Rajasthano vy
riausybės centre.

G l5AIH\Sk\S

nyčią ir įsiveržė į benediktinų 
vienuolyną, išgrobdami net du 
sunkvežimiu įvairių da’ykų.

— Iš netoli esančios semina
rijos išgrobė rašomąsias mašinė 
les, o jiems nereikalingus daly
kus išmėtė pro langus.

— Tunisijos dafniai privertė 
katalikus moksleivius dėtis į ki- 

! šenius šaudmenis, o paskui juos 
'!• I išrikiavo prie sienos sušaudy- 

| mui. Nuo žudynių sulaikė vie
nas Tunisijos karininkas.

— Buvo bombarduotas vie
nas vienuolynas.

— Kenijos srityje etiopiečiai 
kariai nuskriaudė moteris ir šau 
dė į vyrus, kurie bandė jas ap
ginti.

— Kenijoje etiopiečiai kariai 
iš gyventojų grobstė radijo a- 
paratus, rašomąsias mašinėles, 
laikrodžius, antklodes; kitu at
veju — pagrobdami praeivių 
laikrodžius jie reikalavo iš kiek
vieno po $20, jeigu jie norėjo 
pasišalinti nekliudomi.J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI. VffiSINTUVAl

Parduodam • Tatsom •
Sekm. uždrya

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

J. M I G L I N fi S
2549 W. 69th St. 11 a., PR 6-1063

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. BeSt&dle- 
nials Ir sekmadieniais nuo 8:80 Iki 
9:80 val. ryto. VakaruSkos pirmad. 
7 val. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmlock 4-2413 
71 SV Ro. Maplevvood Avė.,

Ctitca«o VV, UI.
^B ^R ^B ^B^B ^B^B ^B ̂ B ̂B

Paskolos, perkant namns, daromos Ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774*/

f
Kas tik turi gerą skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

IIETUVIV PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE 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 

12 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.
J?

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automob liams 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.

J


