
2-1-67JOBAS RUGIENIUS

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

4545 WEST 63rd STREET CHICAGO, ILLINOIS 60629

TELEPHONE: LUdlow 5 - 9560

THE LITHUANIAN \A/ORLD-WIDE DAILY
Vol. L Price 18 C. PIRMADIENIS, MONDAY, S AUSIS, JANUARY 24, 1966 Kaina 10 c. Nr. 19

Žemėlapyje parodytas JAV-ių karinės bazės draugiškame Thailande. Lėktuviniai ženklai vaizduoja naujus 
aerodromus: didžiausias jų yra Korat (1), turįs amerikiečių statytą greitkelį, einantį į Chon Buri uostą (2). 
JAV-bės stato laivyno bazę netoli Ban Sattahip, ir tuojau į rytus yra Rayong, kuris turės moderniausią ae
rodromą Tolimuose Rytuose. Nakhon Phanom (3) bazė yra strategiškoje vietovėje nukirsti Ho Chi Minh 
takui prie centrinio mazgo Sepone <4). Aerodromai prie Udon (5) ir Chiang Mai (6) yra atakoms prieš 
komunistų veiklą Laose.

GEN. IRONSI VADOVAUS DVIEM 

NIGERIJOS REŽIMINĖM TARYBOM

Gen. Wheeler siūlo vėl bombarduoti 
Šiaurės Vietnamą

LAGOS, Nigerija. — Genero
las Johnson Aguiyi ironsi užva
kar sudarė dvi kariškas vyriau
sybes, kurių jis pats yra prezi
dentas ir vyriausias vadas, kont
roliuojantis visą Nigerijos admi
nistraciją.

Generolas, paėmęs valdžią iš 
civilinės vyriausybės užpraėju- 
sį savaitgalį, paskyrė Nigeri
jos armijai, laivynui ir aviaci
jai viršininkus kaip aukščiau
sius patarėjus.

Planuoja dvi tarybas
Pasak oficialaus Ironsi pra

nešimo, karinį režimą sudarys

Komunistinio režmo
žiaurumo auka

MASKVA. — Jungtinių Ame
rikos Valstybių ambasada penk
tadienį pranešė ji buvo infor
muota Sovietų vyriausybės, kad 
Newcomb Mott, jaunas ameri
kietis, nuteistas komunistinio 
režimo kalėti 18 mėnesių, nusi
žudęs persipiaudamas savo gerk 
ię.

Valstybės departamentas Wa 
shingtone tuojau įsakė JAV-ių 
ambasadai Maskvoje pilnai iš
tirti Motto mirties priežastis.

Pasak formalaus sovietų pra 
nešimo, savižudybė įvykusi ket
virtadienio vakare, Mottą, 27

KALENDORIUS
Sausio 24: šv. Motiejus apaš

talas, šv. Adelė, Virgaudas, Žie- 
dūna.

Sausio 25 d. : šv. Gerlandas, 
šv. Valburga, Margiris, Rasa.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje dalinai apsi
niaukę, mažesnis šaltis.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:54.

du organai — aukščiausioji ka
rinė taryba ir federalinė vyk- 
domėji taryba. Jis pats save 
paskyrė abiejų tarybų preziden
tu.

Kariniai gubernatoriai, anks
čiau gen Ironsio nominuoti val
dyti keturis regionus, paskirti 
karinės tarybos nariais.

Karinė vyriausybė pareiškė, 
kad ji neturi noro suvalstybinti 
Nigerijos pramonės, nes buvusi 
vyriausybė buvo pažadėjusi ne
vykdyti pramonės valstybinimo.

Vyriausybė pakvietė visus gar 
bingus verslininkus investuoti 
savo turtus krašte, kad būtų 
vykdomi abiems pusėms pelnin
gi projektai. Ji taip pat pabrėžė, 
kad laikysis visų sutarčių ir fi
nansinių susitarimų, pasirašytų

metų knygų pardavėją iš Shef- 
field, Mass., vežant iš kalėjimo 
Murmanske į priverčiamojo dar 
bo stovyklą.

Sovietai sako Mott nusižudęs 
išvietėje traukinio, kuriuo jis 
buvo vežamas į priverčiamojo 
darbo stovyklą.

Sovietai jį nuteisė 1965 metų 
lapkričio 24 dieną kalėti 18 mė
nesių dėl neteisėto peržengimo 
Norvegijos ir Sovietų sienos 
rugsėjo 5 d.

Sovietai pranešė, kad Motto 
kūnas nuvežtas į lavoninę Kiro- 
ve, 500 mylių šiaurės rytuose 
nuo Maskvos.

Motto motina pareiškė: “Aš 
manau, kad rusai jį nužudė” Be 
to, ji pasakė: “Kaip jis galėjo 
nusižudyti apsuptas sovietų 
sargybinių?”

Sovietai žiaurią bausmę Mot- 
tui paskyrė už peržengimą pa
sienio. Ir tas jų žiaurumas da
bar apvainikuotas amerikiečio 
paslaptinga mirtimi.

buvusios vyriausybės.
Vidurio vakarinio regiono ka

rinis gubernatorius lt. pik. D. 
A. Ejooz atvyko į Lagosą užim
ti posto.

Pranešama, kad buvęs prem
jeras Sir Abubaner Tafavva Be- 
lewa žuvęs jaunų karininkų su
kilimo metu.

BAIGUS AZIJOS, AFRIKOS IR LOTYNŲ AMERIKOS 

ATSTOVŲ KONFERENCIJĄ KUBOJE
— Azijos, 
Amerikos

HAVANA, Kuba 
Afrikos ir Lotynų 
kraštų kairiojo politinio fronto, 
daugiausia komunistų, vadina
ma tautų solidarumo ir vieny
bės konferencija truko 13 dienų 
Havana Libre viešbutyje Hava
noje, Kuboje. Ši konferencija 
baigta sausio 15 d. Joje daly
vavo 512 atstovų iš 83 Azijos, 
Afrikos ir Lotynų Amerikos 
kraštų, 64 stebėtojai iš rytų Eu 
ropos komunistų valdomų šalių 
ir kitur.

Mūsų skaitytojų orientacijai 
pateikiame svarbesnius svarsty 
tus klausimus šioje trijų žemy
nų atstovų konferencijoje.

Sudarytas vykdomasis 
sekretoriatas

Konferencijos dalyviai nuta
rė įsteigti Afrikos, Azijos ir Lo
tynų Amerikos tautų solidaru
mo organizaciją ir sudaryti jos 
vykdomąjį sekretoriatą, kurio 
laikina buveinė bus Havanoje, 
iš kur, žinoma, sustiprintai bus 
skleidžiamos komunistinės idė
jos ir remiama subversyvinė 
veikla Lotynų Amerikoje ir ki
tur. Į vykdomąjį sekretoriatą 
įeina po keturis kiekvieno žemy 
no atstovus.

WASHINGTON, D. C. — Pre
zidentas Johnson užvakar pa
reiškė, kad jo mėnesio ofenzyvi- 
nė taika nepaskatinusi komunis- Į tQ ofenZyVįnę taiką, bet taip pat menkės galimybės deryboms

Hanojaus komunistinis režimas nori karo, nes juo 
tikisi pasigrobti Pietų Vietnamą

tų sėstis prie Vietnamo taikos 
derybų konferencijos stalo. Ha
nojaus režimas ir toliau nori tęs
ti savo “priešiškumą ir agresy
vumą”.

Prezidentas taip pat pridėjo: 
“...mes turime apsaugoti nuo 
gresiančių pavojų savo karinius 
dalinius.”

Johnsono šios pastabos telpa 
atsakomajame laiške 76-iem de
mokratams atstovų rūmų na
riams, kurie jam penktadienį pa 
rašė raštą, raginantį sulaikyti 
ar panaikinti karo plėtotę, kad 
būtų sudarytos sąlygos “reikš
mingoms daryboms”.

Kongresmanai gyrė preziden-

Japonijos ministeris 
baigė

vizitą Maskvoje
MASKVA. — Japonijos užsie 

nio reikalų ministerią E. Shiina 
šeštadienį baigė šešių dienų vi
zitą, kuriam nepavyko pakeis
ti Sovietų Rusijos pozicijos 
Vietname, bandapt Maskvos va
dovus įtikinti, ,&d jie paskatin
tų Hanojaus komunistinį reži
mą sėsti prie taikos derybų kon 
ferencijos stalo.

Shiina išskrido iš Maskvos į 
Paryžių pakeliui į Vakarų Vo
kietiją.

Jo kalbos su Sovietų Rusijos 
užsienio reikalų ministerių Gro
myko ir 90 minučių konferenci
ja su premjeru Kosyginu nesu
rado bendro pagrindo Vietna
mo konfliktui išspręsti.

Zambijos (Afrikoje) radi-
jas suvalstybintas. Taip pat su-1 mos valstybės agentai, pagyvė- 
valstybinta ir Zambijos televizi- Į jo komunistų partijos veikimas 
jos tarnyba. šiame krašte.

pinsis, kad būtų praktiškai vyk 
domi Havanos konferencijos nu
tarimai, ir ruoš antrąją Afri
kos, Azijos ir Lotynų Amerikos 
tautų solidarumo konferenciją, 
kurią numatyta surengti Jung
tinės Arabų respublikos (Egip
to) sostinėje Kaire 1968 metais.

Be to, sudarytos komitetas, 
kuris rems nacionalinio “išsiva
davimo” judėjimus ir kovą 
prieš neokolonializmą. Jį suda
ro 12 narių — po keturis iš 
kiekvieno žemyno. Komitete da
lyvauja Sovietų Rusijos atsto
vas (mat, Sovietai žino, kaip 
reikia vykdyti imperializmo, ko
lonializmo ir neokolonializmo 
politiką įvairiuose pavergtuose 
kraštuose).

Generalinė deklaracija 
Azijos, Afrikos ir Lotynų 

Amerikos • atstovų konferenci
joje buvo nurodyti būdai, kaip 
kovoti prieš “imperializmą, ko
lonializmą ir neokolonializmą”. 
Buvo priimta generalinė dekla
racija, kuri baigiama šiais žo
džiais: “Mūsų didžioji žmonija 
paskelbė: gana ir žengė pirmyn 
ir šis didžiulis žygis nesibaigs 
tol, kol tautos iškovos visišką 
nepriklausomybę” (Jei šiems 
atstovams rūpi tautų išsilaisvi-

Vykdomasis sekretorius rū-' nimas, jie taip pat turi pagel

pridėjo, kad nėra viltingų atsa
kymų iš komunistų.

Prezidentas pareiškė: “Galiu 
jus kategoriškai užtikrinti, jog 
ir toliau nebus atsisakoma tai
kos pastangų. Nors visai aišku, 
kad mes ne tik susilaukėm prie
šiško atsakymo pastaruoju metu 
paliovus bombarduoti Šiaurės 
Vietnamą, bet jūs galite būti tik 
ri, kad ir toliau taikos bus sie
kiama.”

Pietų Vietname karinės pa
liaubos baigtos vakar. Jos buvo 
paskelbtos ryšium su vietnamie
čių naujais mėnulio metais. Pie
tų vietnamiečia, JAV-ės ir jų są 
jungininkai laikėsi nustatytų pa 
baubų, bet komunistai jas su
laužė keliasdešimt kartų (jie ne
būtų komunistai, jei laikytųsi 
duoto žodžio ar pažado). Pietų 
Vietname vėl vyksta kariniai 
veiksmai.

Prezidentas Johnson šią sa
vaitę nuspręs, ar bombarduoti 
Šiaurės Vietname karinius įren
gimus ar palaukti.

Gen Earle G. Wheeler, Jungti- 
nių štabų viršininkų pirminiu 
kas, jaučia, kad pastovus sustab 
dymas prieš Šiaurės Vietnamą 
bombardavimų susilpnins pa
stangas taikai siekti.

Wheeler, liudydamas senato 
ginkluotų jėgų komisijai, par
eiškė:

“Jei sustabdysi bombardavi
mą prieš šiaurės Vietnamą, su-1

— Aukščiausiajam JAV teis
mui išaiškinus, kad komunistai 
neturi registruotis kaip sveti-

bėti Baltijos kraštams ir kitiem 
išsilaisvinti iš okupanto sovieto 
vergijos ir neįsileisti Sovietų 
Rusijos atstovų į komitetus, ko 
vojančius prieš imperializmą, ko 
lonializmą ir neokolonializmą, 
nes Sovietų Rusijos vadovai 
vykdo imperialistinę, kolonialis 
tinę ir neokolonialistinę politi
ką).

Politinė rezoliucija
Ši konferencija priėmė bend

rą politinę rezoliuciją, kurioje 
nurodoma, kad pirmoji trijų že
mynų “tautų solidarumo” kon
ferencija susirinko tokiu momen 
tu, kai “imperialistai” jau nebe
gali sustabdyti tautų išsivadavi 
mo kovos (geriau tiktų pasaky
ti — komunistinio pavergimo). 
Rezoliucijoje pažymima, kad 
Spalio revoliucija, Kinijos revo 
liucijos pergalė, pasaulinės so
cialistinės sistemos susikūri
mas, didingos tautų pergalės ko 
voje prieš ‘kolonijinį” viešpata
vimą Azijoje, Afrikoje ir Loty
nų Amerikoje, Kubos revoliuci
jos pergalė — štai tie įvykiai, 
kurie sudarė naujas sąlygas ir 
palankias aplinkybes tautų “iš
sivadavimo” kovai.

Rezoliucijoje nurodoma, kad 
“imperialistai” sustiprino savo 
agresyvius veiksmus ir, beviltiš

Lt. gen. Thien žodis

SAIGONAS Vietnamas. —
Pietų Vietnamo prezidentas lt. 
gen. Nguyen Van Thien sausio 
22 d. pareiškė, kad Jungtinių 
Valstybių kariniai lėktuvai bom
barduoja komunistų tiekimo ke
lius kaimyniniame Laose. Ame-/skridę į šiaurės Vietnamv ir ten 
rikiečiai pareigūnai prisibijo, I išmetė gyventojams įvairių do- 
kad šis oficialus atskleidimas ga i vanų ir propagandinių lapelių...

TRUMPAI IŠ VISUR
— Mirė Bronius Kuzmickas - 

Kuzma. Naujojoje Zelandijoje 
sausio 17 dieną staiga mirė avia 
cijos kapitonas Bronius Kuzma, 
sulaukęs 55 m. amžiaus. N. Ze- 
landijon išvyko 1949 ni. Gyve
no 6 Thomson St. Dunedin S. W. 
I. N 2. Nevv Zealand. Liko žmo
na Marija, duktė Grožvyda ir 
sūnus Audris. Lietuvoje motina, 
brolis Antanas, seserys Ona, 
Jadvyga ir Marytė.

— Atominė bomba .iškritusi 
iš B-52 lėktuvo Ispanijoje prieš 
savaitę, vakar buvo surasta.

— Tarp pasitraukusio premje 
ro Moro ir pasitraukusio užsie
nio reikalų ministerio Fanfani 
vyksta kova dėl valdžios. Socia
listai, įeiną į koalicinę Moro vy
riausybę, siūlo skelbti naujus 
parlamento rinkimus, jei krikš
čionių demokratų vadai neįsten 
gia susitarti tarp savęs. Tarp 
Moro ir Fanfani vykstanti kova 
dėl krikščionių demokratų vado
vavimo.

— Prezidentas Johnson šian
dien pasiunčia 113 bilijonų dol. 
biudžetą kongresui apsvarstyti.

kai bandydami išsigelbėti, kurs
to karus prieš tautas (to kurs
tymo didžiausi specialistai yra 
sovietai).

Komunizmas yra pasaulio 
tautų priešas

Konferencijos atstovų kalbos 
patvirtinusios, sakoma rezoliu
cijoje, kad agresyviai “imperia
listų politikai vadovauja Jung
tinių Amerikos Valstybių “im
perializmas”. Toliau rezoliucijo
je sakoma, kad, girdi, pastarų
jų metų tarptautinių įvykių vys 
tymasis rodo, kad JAV-ių “im
perializmas” — tai pagrindinė 
reakcijos jėgų tvirtovė, tarptau 
tinis “žandaras” ir Azijos, Af
rikos, Lotynų Amerikos tautų, 
visų pasaulio tautų pirmasis 
“priešas” (gyvenimas pateikia 
priešingus faktus: Sovietų Ru
sijos komunizmas yra tautų di
džiausias priešas, o JAV-bės rū 
pinasi sovietų pavergtų kraštų 
išlaisvinimu). Šiuo metu, nuro
doma rezoliucijoje, trijuose že
mynuose susidarė objektyvios 
sąlygos revoliucinei antiimpe- 
rialistinei kovai už visišką išsi
laisvinimą vystyti...

Azijos, Afrikos ir Lotynų 
Amerikos atstovų “solidarumo” 
(kiršinimo) konferencija iškil
mingai paskelbė, kad visi pažan

Ii paskatinti iš vardo neutralią 
vyriausybę atšaukti slaptus susi
tarimus, leidžiančius užpuoli
mus iš oro.

Bet yra žinomas faktas, kad 
Amerikos ir pietų vietnamiečių 
lėktuvai jau daugiau kaip metai 
bombarduoja komunistų tieki
mo kelius Laose. Tais keliais ka 
rinė medžiaga ir vyrai siunčia
mi iš šiaurės Vietnamo.

JAV-ių ir Pietų Vietnamo lėk
tuvai paliaubų metu buvo nu-

— Žmonių amžius Kanadoje 
ilgėja. Pagal apdraudimo įstai
gų statistiką, vyrų amžiaus vi
durkis šiuo metu -siekia 68 me
tus, moterų — 74. Per pasku
tinius 30 metų amžiaus vidurkis 
pailgėjo 7 metais.

gūs kraštai ir visi revoliuciniai 
sąjūdžiai rimtai ir besąlygiškai 
pagelbės kiekvienai tautai, ko
vojančiai už nacionalinį “išsi
laisvinimą” arba kenčiančiai dėl 
“imperialistų agresijos”.
Reikia nepamiršti kovoti prieš 

sovietinius išnaudotojus
Konferencijos patvirtintoje re 

zoliucijoje dėl ekonominių prob 
lemų skelbiama, kad reikia iš
kovoti ekonominę nepriklauso
mybę, remiami principai, kad 
turi būti likviduoti žmogaus iš
naudojimas, smerkiama plėšikiš 
ka politika, kurią imperialisti
nės valstybės vykdo kituose 
kraštuose.

Rezoliucijos autoriai ragino 
visus konferencijos dalyvius 
tiekti didesnę ekonominę, finan
sinę ir kitokią pargalbą, taip 
pat pagalbą ginklais, kraštams, 
ginklu kovojantiems už išsilais
vinimą.

Koegzistencijos klausimas
Speciali rezoliucija skirta tai 

kiai koegzistencijai (sambū
viui). Joje pažymima, kad tai
kus sambūvis liečia tik santy
kius tarp valstybių, turinčių 
skirtingas socialines ir politines 
sistemas. Jis negali būti taiko
mas santykiams tarp išnaudo
jamųjų ir išnaudotojų atskirų 
kraštų viduje, taip pat tarp en
giamų tautų ir jų engėjų.

Rezoliucijoje taip pat reika
laujama tuojau, be jokių sąly
gų nutraukti šiaurės Vietnamo 
bombardavimus ir kitus “agre
syvius” veiksmus prieš šį kraš
tą.

Ką rodo ši konferencija?
Konferencija, pabrėžiama re

zoliucijoje, smerkia JAV-ių 
valdžią, “pažeidusią” Dominin
konų respublikos suverenumą, 
o taip pat Brazilijos, Paragva
jaus, Nikaraguos, Hondūro ir 
Costa Ricos vyriausybes už tai, 
kad jos dalyvauja “agresijoje” 
prieš Domininkonų respubliką. 
Rezoliucijoje smerkiama Ame
rikos valstybių organizacija 
(OAS), kad ji, girdi, pavirtusi 
JAV-ių “neokolonijinio viešpa
tavimo” Lotynų Amerikoje įran 
kiu.

Ši konferencija rodo, kad rau 
donieji išvystė didesnį sąjūdį už 
komunistinio imperializmo sie
kius pavergti laisvąjį pasaulį.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS 
IR DARBAS

Tvarko Pranas Šulas ir Jonas Šoliūnas 
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JOS KLAUSIATE, MES ATSAKOME Poilsis, kaip skelbia Amerikos Me
dikų d-ja, yra nemažiau reikalingas 
suaugusiam kaip ir vaikui.

JAV AUTOMATIZACIJOS IR PELNO 

PASIDALINIMO PLANO SUKAKTIS

Ar išlaikymą gali priskaityti 
prie atlyginimo?

Kl. Esu JAV pilietė. Iki šiol 
nedirbau. Esu gimusi 1913 m. 
gegužės mėnesį. šiais metais 
pradėjau dirbti vienuose na
muose kaip šeimininkė. Darb
davys “sočiai security” mokes
tį man prideda prie algos, o aš 
1966 metų pradžioje pildysiu 
“Income tax” kaip “self-employ 
ed” ir ta pačia proga sumokė
siu “sočiai security” mokesčius. 
Kiek pensijos galėsiu gauti su
laukusi 65 m. amžiaus, jei me
tams algos gaunu $2,100 (po 
$175 per mėnesį) ir maistą. 
Kiek aš galiu skaityti už mais
tą? Šeimininkai sako, kad “ma
žiausia $500”. Taigi, mokėdama 
“sočiai security” mokestį, esu 
nusprendusi moktėi už $2 600. 
Jei taip, tai: 1) kiek ilgai tu
riu dirbti, kad gaučiau ne ma
žiau, kaip $80 pensijos kai su
lauksiu 65 m.; 2) Kiek galiu 
skaityti mano išlaikymą, pridė
dama atlyginimą $2,100 me
tams; 3) Kiek, maždaug, turė
siu mokėti “sočiai - security” 
kaip “self-employed”? V. P.

Ats. V. P. Prieš atsakyda
mas į jūsų klausimus norėčiau 
padaryti keletą pastabų dėl jū
sų darbo ir socialinio draudimo 
mokesčių mokėjimo už jūsų 
gaunamus uždarbius.

Visų pirmiausia jūsų darb
davys negali “pridėti socialinio 
draudimo mokesčių prie jūsų 
algos”. Iš jo pusės tai būtų ne
tikslu, nes kiekvienas darbda
vys atskaitomus socialinio drau 
dimo mokesčius iš darbininko 
algos' turi būtmai pasiųsti val
stybinių mokesčių įstaigai (In- 
temal Revenue Service).

Antra, jeigu jūs dirbate kaip 
šeimininkė namų ruošoje (do- 
mestic helper), tai jūs pati jo
kių “self-employed” socialinio 
draudimo mokesčių negalite mo 
keti.

Kiekvienas namų ruošos dar
bininkas yra darbininkas (em
ployee), bet ne biznierius (self- 
employed) ir todėl už jo arba 
jos atliekamą darbą jis ar ji 
gauna algą. Už gaunamą algą 
tiek darbininkas, tiek darbda
vys privalo mokėti socialinio 
draudimo mokesčius (jie abu 
moka tiek pat — po 50%).

Trečia, pildydama valstybi
nių mokesčių blankus jūs turi
te pažymėti, kad esate darbinin 
kė, bet ne biznierė.

Ketvirta, nė vienas namų ruo 
šos darbininkas negali įskaityti 
kainos už maistą ar butą kaip 
dalį gaunamo atlyginimo, nes 
šie dalykai nesiskaito namų ruo 
šos darbininko algos dalis ir už 
juos negalima mokėti jokių so
cialinio draudimo mokesčių. Vis 
kas, ką namų ruošos darbinin
kas,-ė gali įskaityti į savo gau
namą atlyginimą, yra alga ir 
mokestis, jei tokį darbdavys 
duoda, už susisiekimą (carfa- 
re). Vadinasi, jūsų, kaip namų 
ruošos darbininkės, atlyginimas 
yra $2,100 per metus. Jūs ne
galite pridėti prie gaunamo at
lyginimo jokių kitų uždarbių, 
išskyrus mokesčius už transpor 
taciją (carefare), jei tokį gau
nate.

Jūs, kaip darbininkė, turite 
mokėti už 1965 m. 36/g% socia
linio draudimo mokesčių už 
$2,100 atlyginimo ir tokį pat 
procentą turi mokėti jūsų darb
davys.

Kadangi esate gimusi 1913 
metais, todėl jūsų pensiją ap
skaičiuojant bus naudojama 
devyniolika metų su a ukščiau- 
siais metiniais uždarbiais.

Jeigu jūs dirbtumėte ir už
dirbtumėte kasmet $2,100 per 
19 metų, tai jūsų mėnesinė so
cialinio draudimo pensija, sulau 
kus 65 m. amžiaus, būtų apie 
$80.00. J. šoliūnas

Mokesčių reikalais

Kl. Aš, St. ir Br. M-čiai, esa
me šiek tiek susitaupę pinigų 
ir pasidėję į banką Californijoj 
ant aviejų vardų. Ar vienam ku 
riam mirus, likusis gyvas galės 
be jokių kliūčių visus pinigus 
ar tik pusę pasiimti ir ar rei
kė išimant pinigus mokėti 
kokius nors mokesčius? Jei rei
kės, tai kiek nuo tūkstančio?

S. M.
Ats. S. M. Santaupų įdėtų 

abiejų vardu, iš banko išėmi
mas priklauso nuo to, kaip yra 
įrašyta knygelėje. Mokesčius 
tenka mokėti tik nuo didesnių 
sumų. Užeikite pas mūsų atsto
vą (7414 Dunbarton, Los Ange
les, Calif. 90045), kuris smul
kiau paaiškins ‘ pr. šul.

Testamento reikalais
Kl. Ar būtinai reikalinga su

daryti. testamentą, jei mūsų tur 
tas — tiek, Kilnojamas ir nekil
nojamas — yra sudarytas abie
jų vardu, kad vienam kuriam 
mirus — vyrui ar žmonai—tur
tas lieka kitam. Laikrašty buvo 
paaiškinta, kad, pagal Illinois 
įstatymą tegauna tik pusę ne- 
kil. turto. Tai, kas turi teisę į 
antrąją nekil. turto pusę, ar 
nežinomi giminės, ar valdžios 
administratorius? V. č.

Ats. Jeigu testamentas tin
kama forma surašytas su nusta 
lytais įst. liudininkų skaičiumi, 
tai turtą galima palikti nori
mam asmeniui. Jūs pažymėjote, 
kad spaudoj skaitėt. Atrodo, 
kad jūs tekstą nesupratote. 
Jeigu vyras ir žmona turi nuo
savybę, vad. joint tenancy, vie
nam mirus, judomas ir nejudo- 
mas turtas tenka gyvam su
tuoktiniui. Bet gali įvykti ne
laimė, kada abudu kartu žūtų 
ir nebūtų vaikų arba artimų gi
minių, tuomet pagal įst. jų tur
tas tektų valstijai. Dėl aišku
mo ir parankumo visada yra 
patariama, kad žmonės sudary
tų testamente, kadangi testa- 
metas yra vykdomas po suda
rytojo mirties, kaip ten yra su
rašyta. Testamentai yra komp
likuoti, todėl reikia kreiptis į 
valstijos autorizuotus asmenis.

pr. šulas

Kur registruotis dėl Medicare?
Kl. “Drauge” I. 18. ir “Nau

jienose” str. “Liet. Demokratai 
Resolande” P. Ironis I. 20 rašo, 
kad 9 tvardo aldermanas Lupę 
sakė, jog “gauti neapmokamą 
gydymą asmenys virš 65 m. 
amž. turi užpildyti specialų 
blanką aldermano įstaigoj iki š. 
m. kovo 31 d. Kas to nepada
rys, tas negaus tos pagalbos iki 

fkitos registracijos, kuri bus tik 
kuone po dvejų metų”. Aš 
kiek anksčiau “Drauge“ skai
čiau oficialų Socialinio draudi
mo Įstaigos pranešimą, kad jų 
įstaigoje minėti asmenys turi 
registruotis. Kur teisybė ? J. B.

Ats. J. B. Anksčiau “Drauge” 
paskelbtoji oficiali Socialinio 
draudimo įstaigos informacija 
dėl Medicare vyr. amžiaus as
menų registracijos yra teisinga. 
Skaitykite šiuo reikalų Prane
šimą Chicagos pensininkams.

—o—
— Agr. Baliui Karazijai, LB

Socialinio klubo nariui, dėl my
limo sūnaus inž. Ramūno tra
giškos mirties, nuoširdžią užuo 
jautą reiškia ir kartu liūdi — 
klubo valdyba.

ADV. E. AKMANIENE PASI
SAKO BYLŲ REIKALAIS
Gavome iš adv. E. Armanie- 

nės, LLD, laišką, kuriame ra
šo: “Kaip grįšiu iš V. Vokie
tijos pradėsiu judinti B. ir K. 
teisės pakeitimo reikalus. Nors 
buvau sausio 11 d. Senate, bet 
čia buvo visi taip užimti, bet 
padarysiu viską, ką galėsiu. 
(War Claims įst. papildymo rei
kalu).

“Mane čia Baltimorėje Bar 
Association paskyrė į komisiją 
suorganizuoti vargšams nemo
kamą teisinę pagalbą, todėl da
bar laikome “Public Hearings”. 
Tam reikalui Bar Ass. pirminin 
kas paskyrė 15 advokatų, ku
rie visi vyrai, išskyrus mane vie 
ną moterį”.

— Didesniam LB Socialinio 
klubo narių patogumui kl. ve
dėjas priiminės interesantus Č. 
Petronio restorano patalpose, 
3331 S. Halsted St., nuo 8—10 
v. r., darbo dienomis. Dėl susi
tarimo kitu laiku prašomi 
skambinti po 8 v. v. tel. LA 
3-1387. Visą korespondenciją 
valdybai ir nario mokesčio rei
kalais prašome siųsti senu ad- 
įesu: Lithuanian Sočiai Club, 
3548 S. Emerald avė., Chicago, 
III. 60609. Dėl bylų vedimo-at- 
stovavimo - įgaliojimo Vak. Vo
kietijoje (iki sausio 31 d.) 
kreiptis į pirm. Pr. Šulą, 4436 
S. Washtenaw avė., Chicago, 
III. 60632, prisiunčiant sau ad
resuotą su p.ž. voką atsakymui.

Jungtinė Plieno darbininkų 
unija ir didžiulė Kaiserio Plieno 
b-vė neseniai atšventė savo 
automatizacijos ir pelno pasi
dalinimo istorinės sutarties ke
lerių metų sukaktį. Pagal tą 
planą darbininkai ir darbda
viai bendromis jėgomis spren
džia, tas problemas, kurios ky
la iš automat-zacijos kai fabri
kuose pastatomos naujos maši
nos, pavaduojančios darbinin
kus. Abi susitariusios šalys pa
skelbė, kad jos yra labai paten
kintos pasiektais rezultatais ir 
tikisi, kad ateityje dar geriau 
seksis.
, Šiuo metu vidutinis plieno 
darbininkas, dirbąs Kaiserio b- 
vėj gavo mėnesinius priedus, 
kurių suma sudarė $700 per 
metus. Tai buvo priedas, kurį 
b-vė išmokėjo prie reguliaraus 
darbininko uždarbio, kuris vi
dutiniškai siekia $6,000 per 
metus. Kaiserio darbininkams 
buvo išmokėta apie trečdalis su 
taupų, gaunamų dėl didesnio 
darbingumo ir produktyvumo, 
naudojant 1961 metų produk
cijos normas, kaipo metų ba
zę. šis planas buvo skirtas tam, 
kad įtrauktų talentingus dar- 
biningus ir rastų būdus suma
žinti gamybos išlaidas. Planas 
pavyko daugiau negu buvo iš 
anksto tikėtasi.

Šis planas užtikrina darbinin
kam, kad visi tame fabrike dir
bantieji dirbs apskritus metus. 
Buvo garantuota, kad joks dar 
bininkas nebus atleistas iš dar
bo dėl automatizacijos įvedimo, 
tai yra naujų mašinų panaudo
jimo kitų mašinų kontroliavi
mui.

Sutarties kita dalis garantuo
ja kiekvienam darbininkui už
darbį už savaitės 40 darbo 
valandas, nežiūrint į tai ar dar
bininkas tą laiką išdirbs ar ne.

Jeigu prekyba nukristų ir pa 
sidarytų būtina laikinai atleisti 
darbininką, tuĄmet darbininkui 
yra duodamas kitas darbas ir

jam mokamas reguliarus 40 va
landų savaitinis uždarbis. Ta
čiau iki šiol prekyba buvo tiek 
gera, kad bendrovei nereikėjo 
imtis nurodytų priemonių.

Pastebėtina, kad pagal šį pla
ną šios bendrovės darbininkai 
kas penkeri metai gauna papil
domai 13 dienų atostogų prie 
reguliarių metinių atostogų, ku
rių dydis priklauso nuo išdirb
to laiko: nuo 2 iki 4 savaičių.

Įsidėmėtina, kad 80% padary
tų dirbančiųjų sugestijų pro
dukcijos kainų sumažinimui ben 
drovės administracijos buvo 
priimtos ir įgyvendintos.

—Pr. šulas

— Dabar dirbama mažiau. JAV
bėse seniau 1900 m. pradėdavo 
dirbti 15 m. amžiaus jaunuoliai, 
baigdavo dirbti 60 m. sulaukę, 
o mirdavo 62 m. Dabar 1960 m. 
pradėdavo dirbti 18 m. amž., 
dirbdavo iki 63 m., o mirdavo 
70 m. amžiaus.

Niekas nepaliko tokių šviesių žymių 
istorijoje, kaip žmogaus kilnumo 
atstovai žemų polinkių laikais.

— Lacordaire
----------- 1--------- - -------------------

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR Iš LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
L RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archei 
Chicago, Iii. 60632 Tel YA 7-5980

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168.
Illlllllllllllllllllllllllllillllllll'llllllllllllll

P. ŠILEIKIS, 0. P.

Pranešimas Chicagos pensininkams
Socialinio draudimo įstaiga, 

esanti 1256 W. St., Chicago, 
III., norėdama palengvinti užsi
registruoti nemokamam gydy
mui teiks patarimus ir patarna
vimus šiose vietose:

N,uo 1966 m. sausio 20 d. The 
Damen Savings & Loan Asso
ciation, 5100 S. Damen Avė. 
Visi suinteresuotieji, o ypatin

gai tie, kurie nori užsiregistruo 
ti nemokamam gydymui, gali 
kreiptis aukščiau nurodytu ad
resu reguliaromis valandomis, 
kai yra atidarytas bankas.

Nuo šio pirmadienio, Ly. sau
sio 24 d., talkininkaujant The 
Back of the Yards Couneil ir 
socialinio draudimo įstaigai, 
taip pat bus teikiama informa
cija nemokamam gydymui ir

antroje vietoje, būtent — Medi
care Enrollment Center, 1355 
W. 51 St. (prie Loomis Blvd.).
Darbo valandos: pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais nuo 10 vai. 
ryto iki 8 va!, vakaro; trečia
dieniais ir penktadieniais nuo 
10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais nuo 9 v. ryto iki 
4 vai. vakaro.

Norim pastebėti, kad Medica
re Enrollment Center ir man 
teks asmeniškai darbuotis. Ten 
būsiu visomis dienomis nuo 12 
vai. 30 min. iki 6 vai. 15 min. 
vakaro. Todėl šiomis valando
mis manęs raštinėje 1256 West 
69 St. nebus. Kas nori asmeniš
kai mane pamatyti raštinėje, 
prašomi atvykti ryte.

Jonas Šoliūnas

ųCy Ortopedas, Protezistas
Aparatai-Protezai, Med. ban I dažai, Spec. pagalba kojoms 

(Arch šlupports) ir t. t. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 68rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-6084 
, Vai. 9-4 lr 6-8. fieštad. 9-1

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 tai. Trečla
dienj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Res. telef. IVAlbrook 8-6076

Rez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, Skambinti MI 8-0001

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL .■© 
ARTS

3213 W. 63rd Street
Tel. WA 5 - 4787

REMBLAKE-ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui.

CIRCUIT T. V.& KADI° (LJETUVIAI)*-*■■>’-***■ ■ l DAN LIUTIKAS
NAUJU PARDAVIMAS • VARTOJAMU TAISYMAS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

$ 4I%
current dividend

Paskolos duodamos ilgam laikui, mėnesiniais išsimokėjimais
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštad) 9 v. r. — 4:30 p. 

Trečiad. uždaryta: Ketvirtad.. 9 v. r. — 8 v. v.

Ofisas 6148 VVest OSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 VVest 66tb Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street
Kampas 68-člos lr California 

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
Šeštadieniais 2—4 vai. 

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

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois 
Valaudoa pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5840, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr. penkt. 1-6 treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 West 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. lkl 9 v. v., 

šeštad. 10 v. r. lki 1 v. popiet.
Ligonius priima pagal susitarimų.

Ofiso 735-4477 Rez. PR 8-6060

V>m LfTMUANlAN WO«l_n-W,oe (ŪMI-
4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60628. Tel. LUdlovv 5-9500

Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily 
except Sundays, days after Cnristmas and Easter, by the Lithuanian 

Catholic Press Society

Subscription rates: $15.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign 
$13.00 per year outside of Chicago and in Canada

Prenumerata: Metams i/2 metų 3 mčn. 1 mčn.
Chicagoj, Cicėroj ir užsienyje $15.00 $8.00 $4.50 $1.75
JAV ir Kanadoj $13.00 $7.00 $4.00 $1.50

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

• 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.
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Ofs, 735-4477; Rez. PR 8-6060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

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

šešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospect 8-008)

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O R S A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2666 West OSrd Street
Pirm., antrad.. ketvirt ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 Iki 7 v. v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-08OI

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2454 West 7lst Street 
Specialybė —- vidaus ligos

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

"CreSIndisnleis uždnrvt-

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai.: kasdien nuo 4 iki 9 v. v.; 
šešt. 11 iki-4 vai. popiet: arba susi
tarus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West OSrd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
8usitąrlmą, išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court. Cicero
VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
lr šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. lr penkt. nuo 
2—4 tr 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811

DR. VVALTER J, KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

Vai.: Pirmad., antrad., keCvirtad. lr 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8
vai. vak. Šeštad. 12—4 vai., trečiad
uždaryta.

Tel. ofiso tr buto Olympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 polpet

DR. IRENA KURAS -
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIRU LIGŲ

SPECIALISTfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Wėstom Avenue 
Pirmad., antrad.. ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. iki I vai. p. p ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11
vai. ryto iki S vai. p. p. ,

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tel. 230-2010.

ŪR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Valandos: pirmad., ketvirt. 5 — 8 
antrad., penkt. 1 — 4

PrliminSja tik susitarus.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA ir chirurge 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3046 

PriBm. vai.: kasdien 6-8 v v. šeš’ 
1-2 p. p, ir treč. uždaryta 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 025-7607

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1-9 p. p
 Išskyrus trečladienj

TEL. 423-2600

DR. E, RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

ValV. P,rina<l antrad.. ketvirtad n 
penktad. 8 v. r liti 9 v. v. Treč lt^t. 8 v. r, lkl 8 y, popiet *'

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

v AL.: Pirmad., antr.. ketv n»nir>
šeštad lki 11 v' ryto lr nuo 6 8 v y 
kičiniu"1" Trečiadieniais ii
kitu laiku nusitarus telefonu:
______ Telef. REpublic 7-2200.

ūr. Ant. Rudokas, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir renius 
4455 S. California Avė., YA 7-7881
VAL: 1 vai p. p. iki 8 v v
nuo*anilenlal8 ’,ždttryta: šeštadieniai, 
nuo 10 v. r. lki l v. popiet.

Rez. tel. pr 0-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 YVei 
7 Ist St. (71-os ir Campbell Avent 
kampas), tel. 776-2880,

Valandos pagal tfusltarlmą

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street

Ofiso tel. REliance *5-4410 
„ ,Re?- ***• GKovehlll 6-0617 
valandos pirm. lr ketv. nuo 12 11

?rv- p:,p- lr nuo 7 ,kl 8 v- antį 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. d n 
vakarais pagal susltailmą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir chirurgija 

Marųuette Parko ofisas: 2750 VV 
71 Street, telefonas 025-8206 

Res. tel. VVA 5-3000. 
Valandos: 10—12 r. ir 7—8 v vak

šešt. 10—12 v. ryte '
Kitas ofisas: 4644 So. Ashlanč

Avė., tel. CL 4-2806 
Valandoj): 2—5 p. pietų kasdien. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais

_________abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURA?" ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-5571
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. lr
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šešt 2—4 v. popiet lr kitu lai 
ku — pagal, susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Narna GI 8-6101

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71at Street
Priiminėja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.
______ Treč. šeštad. uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2893

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
VALANDOS: 1 lkl 4 ir 6 lkl S v. v 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien: 6—8 v. v.
Tik svarbiais atsitikimais susitarus

Tel. ofiso PR 0-6146, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Vai.: 2 lki 4 p. p. lr 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.



Indira Gandhi...... .. * ■ ------

INDIJOS VYRIAUSYBĖS 

GALVA

Mes negalime atsižadėti savo žemes
Konsulo dr. J. Bielskio kalba pasakyta Klaipėdos atvadavimo minėjime

Pasaulio perdaug nenustebi
no žinia, kad Indira Gandhi 
buvo išrinkta didžiosios Indi
jos valstybės ministere pirmi
ninke. Mat, ji jau per kurį lai
ką labai veiksmingai ir stip
riai reiškėsi savo krašto politi
niame ir ekonominiame gyve
nime. Nors ji yra per daug 
metų buvusio Indijos premje
ro Nehru duktė, akylai sekusi 
savo tėvo politinį ir valstybinį 
kelią, bet ji ir pati savo dar
bais įsigijo daug praktikos ir 
tuo pačiu pasitikėjimą savo 
tautoje. Nereikia užmiršti, kad 
jai, kaip moterei, buvo žymiai 
sunkiau to aukšto ir labai at
sakingo posto pasiekti, negu 
vyrui. Ji savo gabumais ir dar
bais turėjo įrodyti savo suge
bėjimus tinkamai vairuoti di
džios valstybės vairą, ypač 
šiuo momentu, kuomet kraš
tas gyvena didelius vidujinius 
sunkumus, kuomet milijonai 
žmonių badauja, kuomet san
tykiai su kaimynais yra gero
kai susikomplikavę. Jei tokioj 
sunkioje krašto būklėje jai 
buvo patikėta valstybės vai
ras, tai reiškia, kad ji turi vi
sas kompetencijas tam vairui 
valdyti.

* * *

Reikia pasakyti, kad tai bus 
pirmas kartas šioj modernioj 
gadynėj, kai moteris buvo pa
statyta didžios valstybės galva. 
Ir taip pat aišku, kad pirmą 
kartą istorijoj moterei yra pa
vesta mėginti nugalėti tokius 
savosios šalies sunkumus, ku
rių nepajėgė nugalėti vyrai 
premjerai —■ Nehru ir visai 
neseniai palaidotas jos pirmta
kas Shastri. Krašte didelių 
problemų kalnai. Žmonių ba
das, nepaprastai didelis gyven
tojų skaičiaus augimas. Nors 
laikinai pasienio mūšiai susto
jo, bet jie gali būti panaujinti 
bet kurią dieną. Pašonėje ga
lingas ir piktas kaimynas — 
komunistinė Kinija, su kuria 
Indijai jau teko kariauti ir 
daug nuo karo nukentėti. Ka
ras dėl Kashmiro tarp Indijos 
ir Pakistano sustabdytas, bet 
kaip ilgam, nieks dar negali 
pasakyti. Atrodytų, kad mote
rei vadovei čia suminėtos ir 
visos kitos problemos gali pa
sirodyti žymiai per sunkios. 
Tačiau ji to nepabūgo. Ji kal
nų, žinoma, nenuvers, tačiau 
turėdama didelę patirtį, poli
tikės diplomatės nuovoką, pa
sitikėjimą, ji tikrai neblogiau 
reikšis, kaip ir jos pirmtakai 
vyrai.

* £ # *
Indira Gandhi yra 48 metų 

amžiaus. Jos tėvas, aišku, tu
rėjo į ją gana daug įtakos. 
Tačiau iš pirmųjų jos pareiški
mų jau ministerės pirmininkės 
poste, ir iš jos netolimos veik
los politikos baruose matyti, 
kad ji tėvo pėdomis neseks. 
Jos politinės veiklos kryptis 
bus gana skirtinga.

Kas ją pažino, visi teigia, 
kad ji esanti simpatinga, labai 
stipraus - pastovaus charak

Spaudoj ir gyvenime

BAŽNYČIA IR DABARTIES 
PROBLEMOS

Popiežius Paulius VI sausio 8 d. 
priėmė Vatikane visų tautų diplo
matinius atstovus, akredituotus 
prie šv. Sosto. Diplomatinio korpu
so dekanas, Belgijos ambasadorius 
prie Šv. Sosto, baronas Poswick vi
sų vardu pasveikino popiežių su 
Naujais Metais. Atsakydamas į tai 
Šv. ■ Tėvas prancūzų kalba išreiškė 
Vatikano II susirinkimo šviesoje 
Bažnyčios požiūrį ir siekimus dabar
ties pasaulio problemų, o ypač tai
kos problemos akivaizdoje.

Bažnyčia per tautų atstovus prie 
Vatikano palaiko savo santykius su 
pasaulio tautomis ir tuo būdu su
sipažįsta su žmonijos aspiracijomis 
ir troškimais “Patirtis parodė, — 
kalbėjo popiežius, kad Bažnyčios žo
dis pasauliui nėra tuščias dalykas,

terio ir šaltos, santūrios lai
kysenos. Ji esanti gili mąsty
toja. Pažymėtina, kad dėl sa
vo politinės veiklos ji yra ka
lėjime sėdėjusi.

Ji per metų eilę yra pirmi
ninkavusi valstybės kongresą 
valdančiai politinei partijai. Ji 
buvo informacijos ministerė 
Shastri ministerių kabinete ir 
tas pareigas gerai atlikusi. Ta
me poste būdama, ji turėjo 
galimybės susitikti su vakarų 
ir rytų valstybių vadais. Tuo 
būdu jai yra gerai žinomos ir 
užsienio problemos bei ten esa
mos nuotaikos. Tai bus jai 
naudinga palaikant santykius 
su užsieniu.

* # *
Moters pastatymas valdžios 

priešakin, savaime yra nema
žas eksperimentas. Tuo tarpu 
dar nežinoma, kokia bus kitų 
Indijos politinių partijų atgar
siai ir kaip atsižvelgs į tai re
liginės grupės. Taip pat bus 
įdomu žinoti, kaip reaguos mu- 
zulmoniškas Pakistanas ir kaip 
su tuo faktu susigyvens bei 
apsipras arabiškosios tautos. 
Įdomus bus ir komunistinių 
režimų atsinešimas.

Indija yra didelis kraštas. 
Jis turi netoli penkių šimtų 
milijonų gyventojų. Ligšiol ši 
tauta bei valstybė nebuvo vie
ninga. Ji yra padalinta į reli
gines ir rajonines dalis, ku
rios dažnai pasikivirčija tarp 
savęs, o neretai ir pakovoja. 
Tai sunkina vidaus politinį, 
ekonominį, socialinį ir net kul
tūrinį gyvenimą. Ar Indirai 
Gandhi pavyks šiuos viduji
nius susiskaldymus nugalėti ir 
apjungti, tai yra nemažas 
klausimas. Nuo to gana daug 
priklausys ir kitų sunkių vi
daus ir užsieninių problemų 
sprendimas.

» * »
Ta pačia proga tenka pasa

kyti žodį ir apie sausio 11 d. 
staiga nuo širdies smūgio mi
rusį Lai Bahadur Shastri. Jis 
mirė Taškente po dviejų va
landų pasirašymo sutarties su 
Pakistano prezidentu Ayub 
Khan sustabdyti pasienio mū
šius. Jo mirtis buvo sensacin
ga, velionį Indijos premjerą 
pastačiusi herojaus vaidme
nyje.

Shastri, užėmęs prieš 18 
mėnesių mirusio premjero 
Nehru postą, mažai kam tebu
vo žinomas. Bet jau buvo pra
dėjęs reikštis kaip tikrai stip
rus politikas ir valstybininkas. 
Pirmoje vietoje jis pašalino 
finansų ministerį, kuris prieši
nosi Jungtinių Valstybių ir Pa
saulinio banko pastangoms 
paveikti, kad Indija kreiptų 
daugiau dėmesio į valstybinį 
taupumą. Shastri buvo pradė
jęs mažinti biznio kontrolę ir 
duoti daugiau savarankumo 
pramonei ir prekybai. Jis taip 
pat jau rimtai buvo pradėjęs 
dirbti žemės reformos krypti
mi. Atrodo, kad jo vietą užė
musi Gandhi paseks jo pavyz
džiu.

bet visų laukiamas ir klausomas. 
Tai ypač patvirtina platus atgarsis 
mūsų kalbos, pasakytos Jungtinėse 
Tautose praeitų metų rudenį ir pas
kutinieji mūsų kreipimaisi dėl tai
kos Vietname. Tačiau gal dar reikš
mingesnis yra viešosios opinijos dė
mesys, kuriuo per trejus metus bu
vo sekami Vatikano II visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo svarstymai 
ir nutarimai”...

Toliau Šv. Tėvas savo kalboje pa
saulio diplomatams prisiminė, kad 
Bažnyčios susirinkimo darbai lietė 
tik religinius klausimus ir siekė at
naujinti vidinį Bažnyčios gyvenimą. 
Visa tai vyko viešai, be paslapčių, 
visiems stebint tą Bažnyčios sieki
mą geriau suprasti savo ir savo mi-

(Nukelta į 4 psl.) ■

Lietuvos ilgoje, įvairumų per
pildytoje istorijoje randame bu
vusių ir iki šios dienos esančių 
tautai ir valstybei svarbių įvy
kių. Tarp tų svarbiausių įvykių 
buvo ir labai skaudžių. Kiti 
svarbieji įvykiai buvo malonūs, 
tautoje dvasią kelią ir stipriną 
pasiryžimą būti laisvais savo 
nepriklausomoje valstybėje.

Vienas tokių teigiamų, istori
nių įvykių yra Klaipėdos krašto 
išlaisvinimas ir jo gražinimas 
Lietuvos valstybei. Tas įvykis 
yra neišdildomai įrašytas Lie
tuvos istorijoje. Dabartinėms ir 
būsimoms kartams tai liks ge
riausias akstinas tautinę dvasią 
pakelti ir bus prideramai mini
mas.

Mūsų broliai aukojosi laisvei
1923 metų sausio 15-tosios 

dienos įvykis yra mums kelerio* 
pai reikšmingas. Nedidelis mū
siškių būrelis, susidedąs iš sa
vanorių, Lietuvos šaulių ir vie
tos Klaipėdos krašto susipratu
sių gyventojų, vadovaujamas 
sumanaus pulkininko Jono Bud
rio, be didesnių gyvybės aukų 
nugalėjo stipriai organizuotą 
priešą, ten susidariusį iš kraš- 

| tutiniai nusistačiusių vokiečių, 
lenkų ir juos remiančių prancū
zų. Ta savo pergale jie grąžino 
Lietuvai uostą ir visą Klaipėdos 
kraštą. Bet svarbiausia, kad to
je veikloje reikšmingus .uždavi
nius atliko Mažosios Lietuvos 
gyventojai. Tai mūsų broliai ir 
sesės, kurie prieš tai kai kam 
atrodė lietuvių tautai jau din
gusiais. Mat, anas kraštas per 
septynis šimtus metų okupantų 
buvo sistemingai nutautinamas 
ir, atrodė, galėjęs tautai žūti. 
Bet Mažosios Lietuvos gyvento
jai dar kartą įrodė, kad jie te
bėra lietuviai ir kad okupantų 
pastangos lietuvių tautos nesu
naikins.

Klaipėdos krašto išlaisvini
mo ir jo grąžinimo Lietuvos 
valstybei aplinkybės, priemonės 
ir priežastys yra gana smulkiai 
aprašytos įvairiuose leidiniuose, 
todėl nereikia jų kartoti. Tik 
norėčiau priminti, kad Klaipė
dos kraštas yra tik dalis Mažo
sios Lietuves. Sėkmingas tos 
mažos dalies Lietuvai grąžini
mas stiprina tautos viltį, kad 
su laiku ano krašto gyventojų 
ir visai tautai galutinai pavyks, 
jei ne mums, tai mūsų būsi
moms kartoms visas Lietuvai 
priklausančias žemes sujungti į 
vieną, stiprią nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Klaipėdos į- 
vykis tą viltį stiprina visuose 
Lietuvos kraštuose — likusioje 
Mažosios Lietuvos dalyje, Vil
niaus krašte, Suvalkijoje ir ki
tuose svetimų okupuotose Lie
tuvai priklausančiuose kraštuo
se. Klaipėdos krašto laimėjimu 
įrodytas lietuvių gaivališkumas,

Mykolas Krupavičius
80-TIES METŲ AMŽIAUS SUKAKČIAI 

DOMAS JASAITIS

Vienos tokios kelionės metu pateko į išparceliuo
tą Linijos dvarą, netoli Liudvinavo miestelio. Jiedu 
norėjo palikti neatpažinti. Bet žemės tvarkytojas ne
išlaikė paslapties. Naujakuriai sužinoję, kas yra jų 
lankytojai, puolėsi bučiuoti jiems rankas. Tuo vienų 
ir kitų susijaudinimo momentu, Krupavičius pabučia
vo vienai naujakurei, darbo didvyrei, ranką ir pasa
kė: “Tavo rankos nuo sunkių darbelių purvinos ir 
pūslėtos, nuo saulės ir vėjo suaižėjusios, bet jos žy
miai vertingesnės už gražiausias baltas rankas. Ta
vo rankos stato dideliu įtempimu ir pasišventimu 
ne tik sau ir savo šeimai laimingą rytojų, bet ir vi
sai Lietuvai. Jei visi lietuviai taip mokėtų dirbti, Lie* 
tuvos veidas kitaip atrodytų. Dėlto jos vertos pagar
bos. Aš visos Lietuvos vardu jas pagerbiau ir padė
kojau tau”. Ji sumišo. Jos akyse sužibėjo ašaros.

Baigę savo apžvalginę kelionę, juodu grįžo atgal 
į Kauną. Abudu buvo tylūs kaip “rekolekcijose”. Ga
lop Stulginskis nutraukė tylą. “Tai, ką šiandien esu 
pamatęs, galutinai sugriovė manyje baimę dėl že
mės reformos pasekmių. Lietuvis savo darbu stebuk
lus daro. Su tokiais žmonėmis Lietuva nežus. Tu ge
riau pažinai ir įvertinai lietuvį, nei aš. Aš grįžtu pa
tenkintas. Po šios kelionės vienu slogučiu, varginusiu

jokių okupantų nenugalimas 
jų atsparumas ir nepalaužiamas 
pasiryžimas išsilaikyti lietu
viais.

Mūsų eilė kovoje už laisvę
Dabar yra mūsų eilė tą lie

tuvišką gaivalingumą dar labiau 
ugdyti, stiprinti atsparumą ir 
tą viską būsimoms kartoms per 
duoti. Taipgi yra mūsų šventa 
pareiga tautinėje dvasioje išlai
kyti tą priaugančią kartą, kad 
ji tas palaimintas tautos parei
gas sėkmingai vykintų.

Kadangi šiuo laiku Lietuvos 
valstybės organų veikla yra 
okupantų sutrukdyta, kraštas 
yra suskaldytas ir niokojamas, 
mūsų eilė yra dirbti viską tau
tos išsilaikymui ir pagreitini
mui nuo okupantų išsilaisvinti, 
nepriklausomai valstybei atkur
ti. Svarbiausia mums yra reika
linga savitarpis susitarimas. 
Šiuo laiku tarp kitų ir mūsiš
kių, ypač studentijos tarpe, yra 
pasireiškęs keistokas išsiblaš
kymas, kai kurių peršamos ne
sveikos mintys. Tai savotiška 
liga, kuriai, be abejo, neteks 
epidemijos plotmės pasiekti. 
Anot dažnai kartojamo posakio: 
mums reikia domėtis ir rūpin
tis ne tuo, kas mus skiria, bet 
tuo, kas mus vienija. Lietuvybė 
yra • mūsų svarbiausias ir stip
riausias junginys, todėl priva
lome domėtis ne kokiais ten 
tarptautiniai iškilusiais naujo
viškais kraštutinumais, bet la
biau lietuvybe.

Šalia Lietuvos diplomatinės 
tarnybos, turime organizuotus 
laisvinimo veiksnius. Jie visi 
sąžiningai stengiasi savo parei
gas atlikti. Bet su apgailestavi
mu tenka prisipažinti, kad da
bartinė tautos karta nedavė 
protinių galiūnų, vytautiškos 
išminties milžinų. Kiekviena 
naujai iškilusį pajėga, sutinkan
ti su pagrindiniais laisvinimo

Iš New Orleans, La., Poseidono laivu į Cape Kennedy atgabentas raketos Saturn 5 variklis, kurio pirma da
lis yra 138 pėdų ilgio. Pirmas iššovimas numatomas 1967 m. sausio mėnesį.

mano širdį, sumažėjo” (M. Krupavičius, Prezidento 
kėdėn, op. cit.).

Žemės reformą įvykdžius pasikeitė Lietuvos vei
das. Įsikūrė daug tūkstančių vidutinių ūkių. Buvo pa
siekta, kad žemę ariantis ir sėjantis grūdus galėjo 
nuimti pats derlių ir supilti į savo aruodą. Lietuvis, 
atsirėmęs į savo žemę, tampa riteriu. Žemės reforma 
pakėlė dešimtis tūkstančių lietuvių į riterių luomą. 
Žemės reforma turėjo reikšmės tautos biologijai ir 
valstybės ekonomijai. Žemės reformos padarinius 
užsispyrusiai nori sunaikinti komunistiškai kolcho- 
ziška tvarka. Bet tai pūtimas prieš istorijos vėją. Tei
sybė gali būti tironų iškraipyta, bet vistiek ji suras 
savo teisingą kelią ir neišdils iš lietuvio sąmonės.

Gyvenimas parodė, kad, nors dvarai buvo išskirs
tyti į nedideles sodybas, Lietuvoje nepasidarė praga
ras. Lietuvos žemės ūkis greitai augo ir tobulėjo. 
Prof. J. Krikščiūno apskaičiavimu, 1938 m. Lietuvos 
javų derlius pakilo 86%, palyginus su 1913 m. der
liumi, ir Lietuvos ūkininkas 1934-38 m. dvigubai dau
giau gaudavo gėrybių iš savo žemės, negu 1909-13 
metais (Žemės reformos vykdymas, op. cit.). Tačiau 
valstybėse, kuriose žemė bei jos apdirbimo įrankiai 
buvo nacionalizuoti, kuriose buvo įkurti valstybiniai 
dvarai ar prievarta žmonės suvaryti į kolchozus — 
ten iki šiol viešpatauja pragaras su-savo palydovais 
— bąudžiava, badu. Tragišką būklę išgelbsti krupa- 
vičiški riteriai. Jiems “valstybė - dvarponis” paliko 
mažus privatinius sklypelius, kurie sudaro tik 4% 
visos dirbamos žemės. Tačiau jie duoda 46% visos

veiklos principais, yra mums 
brangi, sveikintina ir kviestina 
lietuvybės veiklon.

Ne mažlietuviai, bet mūsų 
broliai

Kadangi šiuo tarpu mūsų 
mintys yra nukreiptos į vadina
mą Mažają Lietuvą, norėčiau 
apie tai žodį tarti.' Sakau, vadi
namą Mažąją Lietuvą, nes, ma
no supratimu, tam kraštui 
primestas netinkamas vardas. 
Kryžiuočiai, rodos, buvo davę 
tinkamesnį vardą, vadindami jį 
Prūsų Lietuva. Mat per amžius 
ten gyveno prūsai, lietuviams 
artimai giminingi. Kryžiuočiai 
įsiverždami Lietuvon, pagrob
davo daug žmonių ir juos ap
gyvendindavo okupuotoje prūsų 
žemėje. Tas dar labiau lietuviš
kumą ten sustiprino. Tas kraš
tas, kaip ir Vilniaus, Suvalkų, 
Aukštaičių ir Žemaičių kraštai, 
priklausė ir tebepriklauso lietu
vių tautai. Todėl Prūsų Lietu
voje ne “mažlietuviai” gyvena, 
bet jie yra lietuviai, mūsų bro
liai ir sesės. Kur begyventume, 
mes visi esame lygūs, senos ir 
garbingos lietuvių tautos na
riai.

Klaipėdos kraštas, kaip dalis 
Prūsų Lietuvos, tarptautiniais 
nutarimais ouvo pripažintas 
Lietuvai. O jo grąžinimas Lietu
vos valstybei? mūsų pačių pa
stangomis buvo pagreitintas.

Kalbėdami apie laisvę, nepri
klausomybę ir pagrobtų kraštų 
grąžinimą lietuvių tautai, pri
valome nepamiršti, kad sveti
mieji juos mums laisvai negrą
žins.' Patys lietuviai turės už 
savo teisę kovoti.

Prūsų Lietuvos reikalas da
bar turėtų būti labiau pajudin
tas. Būtinai reikalinga leidinių 
anglų ir vokiečių kalbomis. Jie 
reikalingi okupantų skleidžia
mai iškraipytai, žalingai propa
gandai atremti. Tegul vokiečių
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TURIZMAS ISPANAMS - 

PELNO ŠALTINIS

Ispanijos prekybiniai santykiai su užsieniu 1965 m. 

KUN. KAZ. PA TALAVIČIUS

Pastaraisiais dviem, trimis 
metais ispanai pasiekė niekad 
negirdėtą prekybos su užsieniu 
laipsnį. Pvz., žinoma, kad 1964 
— 1965 metais Ispanijos impor
tas padidėjo trisdešimtimi pro
centų ir eksportas per tą patį 
laiką aštuoniais procentais. 1965 
metais ispanai užsieniui parda
vė per 11 milijonų tonų prekių 
daugiau negu 1964 m., ir už tai 
jiems buvo sumokėta per 920 mi 
lijonų dolerių daugiau, negu 
1964 metais.

Prekyba su Europa ir Amerika
Pastarųjų mėnesių duomeni

mis, Ispanija Bendrajai Euro
pos rinkai priklausantiems kraš 
tams (Prancūzijai, Vakarų Vo
kietijai, Italijai, Belgijai, Olan
dijai ir Luksemburgui) 1965 m. 
pardavė net 36% savo užsienin 
eksportuotų prekių ir už jas 
gavo 811 milijonų dolerių.

Gana smarkiai ispanai prekia 
vo 1965 m. ir su Laisvosios pre-

ir kitų kraštų jaunoji karta su
žino tikrovę.

Kai Lietuvos laisvinimo veiks 
niai kartu su kitų .pavergtų 
kraštų veiksniais dirba Lietu
vos laisvinimui tarptautinėje 
plotmėje, kitos mūsų organiza
cijos turėtų pasirinkti siaures
nę sritį. Gal Mažosios arba, ge
riau sakant, Prūsų Lietuvos bi
čiulių draugija, susitarusi su ki
tomis organizacijomis, imtųsi 
tokių leidinių parūpinti. Toji 
organizacija turi jaunų ir neabe 
jotinai gabių pajėgų, galinčių 
lietuvybei padirbėti.

Darbo yra daug, visiems ga
lintiems dirbti dar yra daug ne
užimtų vietų.

Z C
kybos zonos kraštais (Šveicari
ja, Austrija, Portugalija Jr k.), 
vadinama EFTA. Buvo prekiau
ta už 441,8 milijoną dolerių.

Po prekybos su šiais-' kraš
tais pirmąją vietą užėmė ispa
nų prekybos santykiai 1965 m. 
su Jungtinėmis Amerikos Vals
tybėmis. Ispanų importas iš A- 
merikos siekia 352,8 mil. dole
rių, arba 16,6% visų įvežtų is
panų prekių iš užsienio. Tuo tar 
pu JAV-bėms Ispanija pardavė 
tik už 96,41 mil. dolerių, kas 
reiškia tik 9,69% viso ispanų 
eksporto užsienin per 1965 m. 

Prekyba su P. Amerika

Su likusiais pasaulio kraštais 
Ispani jos prekyba 1965 m. buvo 
gerokai žemesnė negu su minė
tais Bendrosios Europos rinkos 
ir Laisvosios Europos prekybos 
zonos bei Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis. Taip pvz. į Pie 
tų Ameriką ispanų buvo per 
1965 metus įvežta tik už 108,3 
milijonus dolerių prekių, kas y- 
ra lygu 10.9 procentams ispanų 
užsienio prekybos. O ten Ispani
ja pirkosi už 203,4 mil. dolerių, 
kas siekia 9% viso ispanų im
porto 1965 m. šiuose skaičiuo
se nesuminėti pasaulio kraštai 
Ispanijoje pirkosi prekių 1965 
metais daugiau kaip už 177,9 
mil. dolerių (17.83%) visų is
panų 1965 m. parduotų prekių. 
Ispanai jiems tuo pat laiku par
davė už 465,5 mil. dolerių.

Ko daugiausia ispanai pirkosi 
užsienyje ir ką jam pardavė? 
Nors šio krašto prekybininkai 
skirsto į 21 rūšį savo perkamas 
ir parduodamas prekes, tačiau 
15 mil. ispanų užsienyje pirktų 
naftos bei žibalo tonų sudaro 
vieną didžiausių 1965 m. jų pir
kinių, kuris kainavo per 289 mi
lijonus dolerių. O pats svarbiau
sias ispanų pirkinys užsienyje 
1965 m. — mašinos ir elektri
niai įtaisai, kurie Ispanijai kai
navo 550 mil. dolerių. Po to 
seka metalo, plieno ir geležies 
importavimas, už ką ispanai su
mokėjo per 200 mil. dolerių.

Patys ispanai užsienin 1965 
metais daugiausia eksportavo 
(už 210 mil. dolerių) anglies, 
medžio, augalų, laivų, apelsinų, 
citrinų, vyno, konjako ir kitų 
rūšių vaisių. Tačiau pati mil
žiniška, didelė ispanų įplauka — 
turizmas. Turistai čia atvežė 
net 1 milijardą 200 milijonų do
lerių 1965 m. Jų čia apsilankė 
net 14 milijonų.

Žmogus tik tiek žmogus, kiek ji
sai turi valios gera daryti.

— Šv. Augustinas

mėsos produkcijos, 78% kiaušinių ir 45% daržovių. 
Iš savo sklypelių kolūkiečiai išpeša 40% visų savo pa
jamų. Komunistų žemės ūkio politiką galiAia sulygin. 
ti su Indijos “šventomis” karvėmis. Jos neduoda pie
no. Jų neskerdžia maistui net bado metais, nes jos 
“šventos”. Kolūkių nenaikina, nes jie “šventi”, nes 
“kolchozas yra komunizmo mokykla kaimiečiui” (Ko
munistų Partijos Deklaracija, 1961).

Dabar jau nesiginčijama, kad žemės reformos 
įstatymas ir jos įvykdymas buvo lemtingas veiks
nys Lietuvos ūkinėje pažangoje ir tautinių galių ug
dyme. M.K., nesiverždamas į pirmavimą, bet, plačiai 
vertindamas reformos eigą, pareiškia: “Turiu pa
brėžti ir priminti tai, ką ne kartą esu sakęs, būtent, 
kad žemės reformos autorius buvo ne asmuo — ne 
Rimka, ne Krupavičius, bet kolektyvas. O tas kolek
tyvas visa Lietuva, ne tik ta, kuri mito iš žemės, bet 
ir lietuviai inteligentai bei amatininkai, visi tie, ku
rie norėjo Lietuvą padaryti lietuviška sumažinti lie
tuvių skurdą ir pakeisti Lietuvos veidą. Žemės refor
ma tai Vox populi, tautos reikalavimo padaras. Man 
tik teko didžioji garbė ir laimė jį įgyvendinti. Joks 
tikras patriotas lietuvis negalėjo to balso nepaklau
syti, nenusikalsdamas savo tautai ir tėvynei. Stei
giamasis seimas, leisdamas žemės reformos įstatymą, 
prabilo tais žodžiais, kurie susitelkė gal šimtmečiais 
tautos sąmonėje, o aš, kaip Žemės ūkio ministeris, 
įvykdžiau tautos troškimą ir tautos valios reiškėjo 
nutarimą” (M. Krupavičius, Draugas, 1955.10.8).

(Bus daugiau)



Dail. A. Mikelevičius ir V. Jasinevičius, Dariaus - Girėno Lit. Mokyklos 
Pirm., prie paveikslo “Lietuvaitė”, kurį dailininkas padovanojo mokyk
los ruošiamo baliaus loterijai. Balius įvyks vasario 12 d. Jaunimo Centre.

(pr.)

CLASSIFIED GUIDE

STATYBININKAI CONTRACTORS

REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

VACYS
CONSTRUCTION C0.

j REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,

] MEDICINOS IR 

UTOKI PASTATAI |

2457 VVest 69th Street
Tel. HE 4-7482

HEATING CONTRACTOR
Statome Šiltu oru pučiamus pe
čius. vandens boilerius lr oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai IS lietuviu turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

94X1 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juoku žemaitis OL 6-0412
Victor Skade ST 8-0272

Spaudoj ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.)
siją pasaulyje. Šiandieną Bažnyčia 
yra visai nepriklausoma nuo pasau
lio konkurencijos ir nuo laikinųjų 
gėrybių viešpatavimo, — pastebėjo 
Šv. Tėvas. Bet Bažnyčia neketina 
pasitraukti į dykumas ir palikti pa
saulį jo laimei ar nelaimei... Prie
šingai, ji, būdama nesurišta su pa
saulio galia, geriau gali tarnauti 
žmonijai ir jos dvasiniam išgany
mui.... Gal pirmą kartą istorijoje ji 
čia eina visai nauju keliu — drau
gystės, atvirumo, dialogo keliu, kaip 
tai išryškino visuotinis Bažnyčios 
susirinkimas ir popiežius Jonas 
XXIII.

Bažnyčia, kalbėjo toliau Paulius 
VI, — ir eina tuo keliu. Tai nereiš
kia tačiau, kad ji pasidarė indife
rentiška klaidoms, kurios dabar reiš 
kiasi moderniame pasaulyje... Ji ži
no tuos pavojus, kurie gresia žmo
nijai iš jų, bet pasitiki gera valia 
visų mūsų amžiaus begalinių prob
lemų sprendime. Tik todėl Bažny
čios susirinkimas ir nepaskelbė jo
kių naujų anatemų — pasmerki-■>»

avo kalbos pabaigoje šv. Tėvas 
dar kartą pabrėžė diplomatams Baž 
nyčios pastangas taikos problemos 
ir tarptautinių santykių atžvilgiu. 
“Būtų galima manyti, — kalbėjo po 
piežius, — kad dabarties konflik
tuose, kur-kalba apie modernias ar
mijas, ginkluotas baisiais naikinimo 
ginklais, niekas negalės girdėti Baž 
nyčios balso ir jį nustelbs kovos 
triukšmas... Bet ir šių dienų patirtis 
parodo priešingai. Bažnyčios balso 
klausoma su pagarba, net pageidau 
jama, kad ji kalbėtų... Ir Bažnyčia 
daro ką gali. Nepalieka nei vieno ke 
lio, nei vienos progos nepanaudo
tos... Taika yra iš tikrųjų taip didi 
dovana, taip brangi, taip visos žmo
nijos trokštama, kad mes nesiliau
sime kreipęsi į jūsų vyriausybes, 
nuolat prašydami visomis priemonė
mis tęsti tas pastangas, kurios veda 
į taikos įgyvendinimą tiek atskirų 
žmonių, tiek tautų tarpe...”, baigė 
savo kalbą Šv. Tėvas.

Ta proga ir Lietuvos atstovas prie 
Šv. Sosto, ministeris Stasys Girdvai
nis perteikė šv. Tėvui lietuvių tau
tos sveikinimus ir buvo užtikrintas, 
kad Šv. Tėvas giliai atjaučia Lietu
vos padėtį ir, linkėdamas jai geriau 
sios ateities, laimina, visus jos gy
ventojus.

Vat. Rad.

PADĖKA

Už suruoštą mums staigme
ną, mūsų 25 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga, už Jū
sų vaišes ir taip vertingą dova
ną, už viso to pobūvio suorga
nizavimą, kuris pripildė mūsų 
akis džiaugsmo ašaromis, mes 
pasiliekame Jums amžinai dė
kingi: organizatoriams dukrai 
Elenai, sūnui Jurgiui ir žentui 
Robertui, p. A. Pauliui už pa
sveikinimo žodį ir pobūvio pra- 
vedimą, p. p. A. E. Keršiams 
už globą ir paslaugą naudojan
tis jų patalpomis ir patogumais 
vaišių metu ir visiems mūsų 
bičiuliams, kurie buvo ten, 
drauge su mumis, ar sveikino 
mus raštu iš kitur: p. P. Ar
mėnui, V. J. Bernotams, A. S. 
Dronsatavičiams, J. B. Dronsa- 
tavičiams, P. S. Eismontams, 
A. Z. Gedminams. J. O. Grigai- 
čiams, J. Intui (Montreal), M.
A. Jonikams, Br. Juzevičiui, J. 
Kontenienei, V. A. Pašiliams,
B. Pautienei, J. Petrauskienei, 
H. R. Rimkevičiams, J. K. Ru
džiams (Samia), P. Z. Saka
lams, S. S. Savickams, I.' E. 
Stanevičiams, J. B. Staniams ir 
J. M. Zurliams; raštu sveikinu
siems: Mr. & Mrs. C. L. Ad
ams, Mr. & Mrs. V. L. A. 
Blums, M. & Mrs. E. P. J. E. 
Dean, Mr. & Mrs. J. T. E. 
Hoover, visi iš Pensyvania, U. 
S. A., S. A. Slivinskams (Chi
cago), ir Mr. & Mrs. M. M. L. 
Bender (Burlington).

Jūsų —
Kazimiera ir Jonas Bartkai

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IR DAŽOME “

Decor Home Builders, Ine.
A. Markauskas 

Telefonas: 863 - 4666

HELP W A N T E D

CLERK-TYPISTS
Typists, switehboard operators, file 

cle.rks needed for expanding company. 
Will train. Good starting salary & 
many co. benefits,

ATLANTIC CONTAINER CORP. 
254 - 7500

DICTAPHONE - TYPIST 
ON MICHIGAN AVE.

Modern progreslve & largest co. 
in its field has immediate opening 
for exper. dictaphone operator wlth 
good typing ability & knowledge of 
business Englis'h. Excellent salary & 
co. benefits. Apply.

18 So. Michigąn Ave., Gth floor

SHIPPING CLERK
Supply dept. needs a dependable, 

experienced shipping derk, mušt be 
high school graduate. Draft exempt. 
Loop location. Excellent co. benefits. 
Apply: —

PLASTIC CONTACT LEN« CO.
37 S. Wabash Ave., flth floor.

RECEIVING CLERK
Supply derk needed in our resitle 

dept. Excellent growtb, potentjal & 
vvorking conditions. Mušt be draft 
eiempt, high school graduate. Many 
co. benefits. Permanent posltlon. 
Apply —

PLASTIC CONTACT LENS CO.
37 So. Wabash Ave., 0th floor

FILE CLERK — GEN’L OFFICE 
YOUNG MAN — 17 TO 21

No experience necessary. Will train.
Loop Office. 5 day week. Permanent. 
Call .ttfeekdays 9 to 4.

Tel. HA 7-2532

MAN for light factory work— in- 
clud. spray painting. Will train, 
permanent, hospitalization after 90 
days.

STERNRERG MFG CO.
. 4510 W. Addison St.

Reikalinga stipri moteris prižiūrėti 
gulinčią ligonę. Marąuette pke. Są
lygas susitarsime. GArden 2-1352.

MISCELLANEOUSLEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospeet 8-9533
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M O V I N G

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
Ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

RINOS IR NUTEKAMIEJI
VAMZDŽIAI

Ekspertiškal uždedam naujus lr tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir Sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vale.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM Ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413 
7150 South Maplewood Avenue, 

Chicago, Illinois, 00629

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street 

Tel. - 434 - 0421
P. Rudėnaa — K. šimulis

Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

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

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Ilk

Kiekviena
sąskaita
ligi
$10.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

,hos>

•B Augusi Saldukas, 
Prezidentas

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.
A. VILIMAS

4040 Archer Ave. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470 Skelbkitės “Drauge”.

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apSildymo 
pečius lr air eonditioning } 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit lr sąži
ningai, Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEĘT METAI 

Telefonas VI 7-S447 
4444 8. Weetem. Chicago 0, III

HELP W A N T E D

HELP WANTED

Reikalinga 
KEYPUNCH OPERATORĖ
Standard Federal Savings 

& Loan Association
Kreiptis į HELEN COOK 

Telef. VI 7 - 1141

Hand Screw Machine
Excellent. growth opportunity for 
men experienced in setting up 
and operating brown & sharpe 
eąuipment. For modern jobbing 
plant. Good wayes and overtime. 
Steady ėmployment plūs full em- 
ployee fringe benefit program.

HARBER CORPORATION
900 W. North Ave. 642-4117

Reikalinga vidutinio amžiaus mo
teris prie 2-jų mažų vaikų.

I Tel. 581-0964

Clerical Personnel

Mūr. 2 po 5 k. ir 2 kamb. skiepe.
2 auto garažas. Central. šildymas. 
52 ir Spaulding.

2 po 4 kamb. med. Central šildy
mas. Modern. vonioj) Ir virtuvės. ' 1 
butą. tuoj galima užimti. Brighton 
parke.

14 butų, 2 krautuvės. 20 auto tai
symo dirbt. 25,080 metinių pajamų, 
savininkas duoda paskolą Brighton 
Parko biznio centre.

2 aukštų mūrinis: 3 butai lr mai
sto krautuvė, butai kaip naujo na
mo. Nepaprastai gerai sutvarkytas 
namas Ir pulkus biznis. Brighton 
Parke.

ŠIMAITIS REALTY ft INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street Tel. — CL 4 - 2390
10 butų, 4 metų mūras. “Bullt-ln’s", 

vėsintuvai. Pajamų $14,800 metams 
$83,000.

14 butų mūras. Marąuette parke. 
$84,000.

Gražus 8 butų mfir. Nauja elekt
ra, nuo potvynio ap^iugotas rūsys, 
alum. langai. Garažas. Tik $73,600.

8 butai lr 2 bizniai. Mūr. Alumin. 
langai, nauja šiluma gazu. Marąuet
te pke. $68,500.

3 butai lr 2 bizniai. Mūr. Labai 
geros pajamos. Naujai atremontuo
tas. Brighton pke. Tik $37,000.

2 po 5 kamb. ir 3 kamb. belsmen- 
te. Ant plataus sklypo. Garažas. Tik 
$29,800.

Rooining House. Įrengtas pagal 
miesto potvarkius (no violations). 
$17,000 metinių pajamų. Pirksite už 
$42,040.

1)4 aukšto mfir. 6 lr 4 kamb 
Marąuette pke. $24,800.

1)4 aukšto, 6 ir 8 kamb. Geram 
stovy medinių. Modern. virtuvė lr 
vonia, 1)4 auto. garažas. Netoli mū 
sų įstaigos. $18,260.

2 po 4)4 kamb. 9 metų mūras. 
Marąuette pke. $83,500.

2 aukštų mfir. 5 lr 4 kamb. Gra
žūs butai. 2 auto garažas. Marąuette 
pke. $25,000.

4 miegamų, 15 metų mūras. Ap 
saugotas nuo potvynio rūsys, 2 auto 
garažas. $17.500.

4 miegamų mūras. Netoli mūši 
įstaigos. Tik $13,750.

6 kamb. liuksus rezidencija savi
ninkui ir 4 kambarių, su pilnu rū 
siu, medinukas. Gage pke.. $24.600.

NERIS REAL ESTATE
6924 So. Westem Ave. Tel. 471 - 0321

PRANEŠIMAS VISIEMS!

SALESMEN
Full or part time. Excel’t opport’y 
for above average income. Janitor 
supply line. Apply —

PORTER PRODUCTS CO. 
3142 No. Narragansett

MULTILITH PRESS MAN
Experienced

VVESTERN. BANK & OFFICE 
SUPPLY

3415 Belmont IR 8-9867

MACHINIST

Work also includes inspection of 
mechanical eąuipment. Draft ex- 
empt. preferred. Liberal free comp. 
benefits. For more Information and 
intervievv appointment call:

Mr. Jensen at RE 5-0600
AFTER 9 A.M.

An eąual opportunity employer

“Get sėt now a steady job!”
WANTED, WOMEN

Will train you hoW to make men's 
ties on sewing mactnned.

Good pay whtle learning. Plenty 
of overtime. Steady work. Good 
vvorking conditions. Apply —

CHICAGO NECKWEAR CO.
323 S. Franklin — Rm. 813 

Tel. — WE 9-8583

For new office bldg., located on the 
Kennedy Expressway between Bel
mont and Addison. Conv’t to trans- 
portation. Full company benefits.

SECRETARIES 
STENOGRAPHERS 
CLERK TYPISTS 

Tel. — 939 - 6262

6 kamb. mūras, gazu šild. Garažas. 
Arti 63 ir California. $16,500.

Liuksus naujas 6 butų mūras, 
alum. langai, “parking”, virš $10,500 
nuomos. Graži vieta. $79,000.

7 kamb. mūras. Naujas gazu šil
dymas, 220 elektra, 1% vonios, 37 
p. lotas, 2 auto. garažai. Prie Tal
man banko. $17,800.

2 butų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. Brighton pke. $22,900.

7 kamb. med. Naujas centralinis 
šildymas, nauja elektra, moderni vo

nia, alumin. langai, Saudas rūsys, 
naujas garažas. Brighton parke 
$11,400.

Apartmentinis mūras. Virš $15,000 
pajamų. Marą. kp. Kainą suderėsi
me. Įmokėti apie $30.000.

Naujas 2 metų, 5 % kamb. mūras. 
Gazo šildymas), alumin. langai, 30 
p. lotas. Arti mūsų ofiso. $17,900.

7 kamb., 2-jų aukštų mūras, l % 
vonios. Gazo šildamas. Garažas 
Virš 40 p. lotas. Arti 7» lr Camp
bell. $20,500.

GENERAL OFFICE W0RK
Various dutles Includes typing & 

filing. 5 day week. Modern Office. 
Experienced of vvill train. Co. ben
efits. Pleasant working conditions. 
Eull or part time. Call for nppoit- 
ment Mr. Kellogg, 678-7100.

AMERICAN OPTICAL CO.,
5405 Milto n Parkvvay

CLERK - TYPIST
Experienced tvpist for nationally 

known credit Corporation. Woman 
with good typing skills & general 
Office ability. Many company ben
efits. Call for appt. 392-7000.

GENEKEL ELECTRIC CREDIT 
CORPORATION

999 l.lmhnist R<1„ Mt. PRospeet, IU.

WANTED, MEN
Age 24 and over.

Mušt be High School grad. 
Severai opportunities available with 
leading insurance company.
Call 254-2839 between 9 a.m. and 
4 p.m.

Rsk for MR. RAMEY

HELP VVANTED _ REIKALINGI DARBININKAI

W A N T E D
National firm, with Job Corps Division in Indiana, has open

ings for imaginative, Creative, sensitive individuals interested in 
teaching young men 16 to 21.

Elementary teaching background desirable, but no formai teach
ing experience necessary.

Relocation assistance and other company benefits.

Our employees know of this ad. Kindly send detailed resume 
stating salary reąuirements, in confidence, to —

Box A-IOI — DRAUGAS — 4545 W. 63rd St., 
Chicago, Illinois 60629

An eąual opportunity employer — “M. and F.”

W A N T E D
National firm, with Job Corps Division in Indiana, has open

ings for imaginative, Creative, sensitive individuals interested in a 
career as instructor. Should have diversified occupational experi- 
ence in fields of:

• AUTOMOTIVE • REFRIGERATION
• BLDG. MAINTENANCE • HEATING
• FOOD SERVICE • HOUSEHOLD APPL’S

Relocation assistance and other company benefits.
Our employees know of this ad. Kindly send detailed resume 

stating salary reąuirements, in confidence, to —

Box A-102 — DRAUGAS — 4545 W. 63rd St., 
Chicago, Illinois 60629

An eąual opportunity employer — “M. and F.”

Livfe and work in beautiful New Jersey. Close to New York 
and winter and summer New Jersey resorts!

Enjoy good living conditions!
RADIAL DRILL PRESS OPERATOR 

P0WER PRESS OPERATORS 
TOOL AND DIE MAKERS

These are permanent, immediate openings offering excellent 
salary for ąualified men.

Phone MU 8-6900 or write or apply:

RED DEVIL, INC.
2400 VAUX HALL RD., UNION, NBW JERSEY

ATEIKITE* VISADA TURIME GERŲ NAMŲ.

VALDISREAL ESTATE
2458 West 69 Street Tel.: RE 7-7200

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

4936 West 15th Street, Cicero 50$ Illinois
Phones: Office — 0L 6-2233 Residence — 0L 2-8907

Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside ir kituose va
kariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums pa
tinkamą nuosavybę iš katalogo.

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M.L.S

Gage pke mfir. namas ir taverna 
su valgykla. Geras biznis. Kaina 
$37,000.

Mūras — 20 butų ir 3 krautuvės). 
$29,000 metinių pajamų. Pirksite ne
brangiai.

Marąuette pke mūras — 10 butų, 
2 aukštų. (Jeros pajamos. Kaina 
$$5,000.

VAINA REALTY

A. ABALL ROOFING C0?
Įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame vistą rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - ‘‘tuck
pointing". Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Skambinkite bet kuriuo laiku.
Apskaičiavimai nemokamai.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdrauda nuo ugnies ir automo. 
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208)4 West 95th Street, 
Chicago, Illinois). 60642. 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4330

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX, 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Ave., LA 8-8775 
(Currency Exchange patalpose)

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL 
SERVICE

2608 ir 2439 West 69th Street 
Chicago 20, IU. Tel. WA 5-2737 

3212 South Halsted Street 
Chicago 8, IU. Tel. CA 5-1864 

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius dlųsti be tarpininkų tiesia) 
Iš Chicagos į Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemomis 
kainomis.

E. Ir V. Žukauskai

HELP W A N T E D

OFFICE GIRL
Light typing & filing. Various 
Office duties. Good salary. Hos
pitalization and major medical. 
Profit sharing. Call MR MONSON.

489 - 5200

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233

Sąžiningas ir greitas patarnavimas 
visais Real Es)tate reikalais. Vaikis 
notariatas.

SIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

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

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemes ūkių pasirinki
mas
LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-PAR
DAVIMAS * NOTARIATAS * PA
TVIRTINTI VERTIMAI * IMIGRACI
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKES

ČIAI — INCOME TAX *
Čia gaunama soc. draudimo knygeli 

lietuvių k. Kaina $1.00.

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St.,______ Tel. 925-6013

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 69th Street, RE 7-8399
-OOP00<K>0000<X><3<><KX><><X>O<X><><)

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

Vyrams išnuomojamas 3 
butas. Atskiras įėjimas. 
Tel. 436-1566, 2547 W.

kamb.

71 St.

DĖMESIO !

Jeigu jums reikia 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius talykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

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

Telefonas — LU 5-9500

PARDAVIMUI

llllllllllllllllllllllllillllilllllllllllllllllllllll
GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLF8 
30 and 60 gai. Free Delivery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 434-1113
lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



Televizijoj pasirodanti dainininkė Jane Morgan, tarp programoj 
dojamų skrybėlaičių.

nau-

SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACIJOS 
CENTRO VALDYBOS PAREIŠKIMAS

Ryšium su Vilniaus universi
teto rektoriaus lankymusi JAV- 
se, mūsų spaudoje ar kitais ke
liais buvo informuota apie jo 
turėtus susitikimus su išeivijos 
lietuviais, kurių tarpe buvo į- 
vairiausio nusistatymo žmonių. 
Atitinkamuose pranešimuose 
bei vėliau pasirodžiusiuose pole
miniuose užsipuolimuose buvo 
iškeliamas vieno iš tų susitiki
mų kai kurių dalyvių priklau
symas Santaros-Šviesos federa
cijai, bet lygiai taip pat nutyli
ma, kurioms organizacijoms 
priklauso likusieji šio bei visų 
kitų įvykusių susitikimų daly
viai. Dar daugiau ,— kai kurie 
asmenys, pasiremdami niekuo 
nepagrįstais prileidimais, pradė
jo nesąžiningai Santaros-Švie
sos federacijos puolimo darbą, 
siekiantį maskvinio Lietuvos 
okupanto džiaugsmui dar labiau 
didinti lietuvių išeivijos susi
skaldymą.

Tos padėties akivaizdoje ran
dame prasminga šiuo viešu pa
reiškimu pakartoti Santaros- 
Šviesos federacijoje visada ga
liojusius ir galiosiančius nusi
statymus :

1. Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas bei rusiškojo kolo
nializmo pašalinimas iš Lietu
vos yra tikslai, kurių siekime 
nėra jokių kompromisų.

2. Neprivalo būti jokių san
tykių su Lietuvos okupacija 
vykdančio rusiškojo imperializ
mo atstovais.

3. Turi būti išnaudojamos vi
sos įmanomos priemonės oku-

i puotos Lietuvos žmogui atsispir 
ti prieš rusinimą ir kolonialisti
nį išnaudojimą.

4. Dalyvavimas Lietuvos lais
vės darbe ir turima ar turėsima 
talka rusiškajam imperializmui 
atsispirti neprivalo būti varžo
ma jokiais pasaulėžiūriniais, re
liginiais ar partiniai — politi
niais motyvais.

Santaros-Šviesos federacija ir 
ateityje stengsis ugdyti toleran 
cijos dvasią lietuvių išeivijos 
visuomenėje bei sudaryti sąly
gas, kuriose įvairios nuomonės 
galėtų būti išreikštos ir išklau
sytos nepuolant asmeniškai jų 
išreiškėjų. To reikalauja teisin
gai suprasti laisvės principai ir 
laisvo žmogaus savigarba. To- 
talizmas niekados nepatraukė ir 
nepatrauks laisvėje išaugusios 
jaunosios kartos.

Santaros-Šviesos federacijos 
centro valdyba : Raimundas Mie 
želis, Valdas Adamkavičius, 
Gabrielius Gedvilą, Algimantas 
Gureckas, Zenonas Rekašius, 
Jonas Valaitis, Lakštuonė Vė- 
žienė.

—o—
— Pietų Afrikos respublikos

sostinėje Durbane Trijų Kara
lių šventėje baigtas Afrikos ka- 
lalikų prganizacijos 25-sis kon
gresas. šiame kongrese buvo 
studijų tema: Vienybė Bažny
čioje.

Rochester, N. Y.

— Kun. Liudo Januškos pa
gerbimo pietūs įvyko sausio 23 
d. 2 vai. p. p. šv. Jurgio para
pijos salėse. Rengė Šv. Jurgio 
liet. katalikų parapijos moterų 
komitetas. Kun. L. Januška y- 
ra nesenai paskirtas šv. Jurgio 
lietuvių katalikų parapijos vi
karu.

— Mirė Vincas Apanavičius.
Vincas Apanavičius senosios lie
tuvių kartos veiklus Šv. Jurgio 
liet. katalikų parapijos orga
nizatorius, įvairių lietuviškų or
ganizacijų narys ir pirmasis pir 
mininkas ir steigėjas ALT ir 
BALF skyriaus. Liko giliam liū
desy žmona Ona, septynios dūk 
terys, dvi iš jų pranciškietės 
vienuolės ir trys sūnūs.

— Labiausiai perkamos kny
gos: J. Gliaudos istorinė apy
braiža Agonija, B. Brazdžionio 
ir B. Babrausko redaguota Lie
tuvių Beletristikos antologija II 
dalis, kurioje telpa 62-jų lietu
vių rašytojų parinkti kūriniai, 
jų trumpos biografijos su fo
tografijomis. Leidinys — knyga 
yra išleista puošniai ir yra tik
rai vertinga dovana sau ir sa
vo pažįstamam. Iš lietuviškų il
go grojimo plokštelių labiausiai 
perkama dainininkės Aldonos 
Stempužienės įdainuotų lietuvių 
liaudies dainų rinkinys, pavadin

tas “Dainos”. Lietuvių spaudos 
kioskas veikia šv. Jurgio liet. 
katalikų parapijos žemutinėje 
salėje, sekmadieniais nuo 10 iki 
12:30 vai. p.p.

Elizabeth, N. J.

VASARIO 16

Vasario 16-sios minėjimą ren
gia ALB Elizabeth apylinkės 
valdyba vasario mėn. 13 d. lie
tuvių Laisvės salėje (Liberty 
Hali). Meninę minėjimo dalį iš
pildys šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijos choras, vad. V. 
Mamaičio. šio choro repeticijos 
(bendros) vyksta kiekvieną sek 
madienį po 11 vai. mišių, para
pinės mokyklos patalpose. Kvie 
čiami stoti j chorą visų balsų 
choristai-tės. Choras yra numa
tęs pavasaryje duoti koncertą 
visuomenei, pasiruošti dalyvavi
mui Chicagoje ruošiamojoje Dai 
nų šventėje ir taip pat dalyvaus

Washingtone Šiluvos koplyčios 
pašventinimo iškilmėse. P-s

Garbingas žmogus yra tas, ku
ris savo teises matuoja savo parei
gomis. — Lacordaire

Tėra tik dvi rūšys žmonių: ge
rieji, kurie save laiko nusidėjėliais, 
ir nusidėjėliai, kurie save laiko 
geraisiais.

Bl. Pascal

I lllli llllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllll  llll

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone, Telefonas 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
“Draugas”.
IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI

Atvirukai yra nedidelio formato 
kelių spalvų pagaminti “šilk 
screen” būdu. Yra sekantys rinki
niai:

Vardadienio ................... 10 atv
Gimtadienio ................... 10 „
Padėkos ......................... 10 „
Užuojautos ..................... 10 ,.
Vestuvių ......................... 10 „
Vestuvių sukaktuvių ., 10 „
Padėka už užuojautą .. 10
Draugas gali išpildyti užsaky-

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru
kų. šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadienio, padėkos, užuojautos ir 
kt. viso 10 atvirukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pokelį.

“D R A U G A S”
4545 IVest 68rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Platintojams duodama nuolaida

MEILES UGNIS
Parašė

Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC
Veikalas savo turiniu yra pirmas 

•elljjlnSje lietuvių raštijoje, Jis api
ma pirmoje knygoje krikščlonlšką.- 
|ą žmogaus tobulybę, o antroje dSs- 
:o nuostabųjį arba mistini sielos gy
venimų, pradėjus eiti laimes keliu

Veikalo kalba aiški lr graži. Tel- 
rimai yra paremti šv. Raštu, ar 
žymiųjų dvasinio gyvenimo žinovų 
•aš tais.

Kai kurie veiklesnieji lietuviai 
cunigal ir žmonSs yra laiškais gyrę 
tr dėkoję autoriui už patelktų vel- 
calų.

Pirmoji laida išėjo 1961 m. bir
želio mėn. Yra likę nedaug egz.
‘DRAUGO” KNYGYNE, 4545 W. 
SSrd St., Chicago 29 DI.

Knyga turi 360 puslapių lr pa
labinta gražiu viršeliu. Kaina 84.00

A. + A. JURGIS SLYTERIS
Gyveno 6405 So. Paulina St. Mirė sausio 21 d., 1966 m., 8:45 

v. ryte, sulaukęs gilios senatvės. Gimė Lietuvoje, Jurbarko parap., 
Smokučių kaime. Amerikoje išgyveno 15 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronėlė, augintinis sū
nus Antanas, jo žmona Zola ir šeima, du broliai: Vincas, jo žmo
na Marcelė ir jų duktė Helena, Jonas ir jo šeima, gyv. Australijoj, 
dvi seserys: Ona Alijauskas ir šeima, gyv. Califomijoj, Marijona 
Balšaitienė ir šeima, gyv. Lietuvoje, taipgi brolio vaikai.

Kūnas pašarvotas Stepono Lackawicz kopi., 2424 W. 69th St. 
Laidotuvės įvyks antrad., sausio 25 d. iš kopi. 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. ,

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

Nuliūdę: Žmona, augintinis sūnus su šeima, broliai ir giminės.
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz, Tel. RE 7-1213.

A. -J- A.
ROMUALDUI BUDĖJUI

Lietuvoje mirus, jo broliui STASIUI ir ONAI BUDĖ
JAMS reiškiame gilią užuojautą.

Albina ir Gytis Krikščiūnai 
Julija ir Antanas Janoniai

give...
so more will live

HEART
FUND

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

A "Į" A
TEKLEI GRINIENEI mirus, 

jos vyrui KAZIUI GRINAI, sūnums ANTANUI ir JUO
ZUI, bei jų šeimoms, seserims D. AUGIENEI ir GE
ČIENEI bei jų šeimoms, broliui STASIUI LIPČIUI, jo 
šeimai ir kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą.

Diemantė ir Saulius Grebliūnai 
Jonas ir Teresė Karveliai

Chicagoje staiga mirus

TEKLEI GRINIENEI,
jos vyrę, sūnus su šeimomis ir kitas gimines 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

ASg. - Aid. Oliy šeima 
Edv. • Jane Punkriy šeima 
Z. K. Arlauskai

PADĖKA
Visiems dalyvavusiems a. a. Seseles M. Gerardos, S.S.C. 

laidotuvėse, pareiškusiems užuojautą ir aukojusiems Šv. Mišias 
reiškiame gilų ir nuoširdų Ačiū.

Dėkingos esame Šv. Mišių celebrantui, gerb. kun. Jonui 
Malin, kapelionui Marijos Aukšt. mokyklos, diakonui gerb. 
kun. Petrui Cinikui, MIC Rektoriui Tėvų Marijonų seminarijos, 
ir gerb. kun. Juozapui Mačiulioniui, MIC.

Už dalyvavimą laidotuvių apeigose ir už pareikštą pagarbą 
ir užuojautą esame dėkingos: Jo Ekscelencijai Vyskupui Vin
centui Brizgiui, Gerbiamam Prelatui D. Mozeriui, Nekalto Pra
sidėjimo parapijos klebonui, kun. Pranciškui Lukošiui, Visų 
šventų parapijos klebonui, kun. Albinui Kiškūnui, šv. Jurgio 
parapijos klebonui, kun. Jonui Stankevičiui, kapelionui Šv. Kry
žiaus ligoninės, kun. Jonui Sakevičiui, MIC, kun. Jonui Kar- 
dauskui, MIC, kun. Julian Grinis, vikarui šv. Kristinos parap. 
kun. Vladui Mažrimui ir kun. B. Sugintui iš šv. Adrian parap. 

širdingai dėkojame grabnešiams Casimir Gudgalis, Albert
Marco, Edward Para, John Anderson, Anthony Augustyniak, 
Anthony Olbick.

Taip pat dėkojame ir geradariams, kurie patarnavo auto
mobiliais nuveždami Seseles į kapines: Mr. John Gronskis, 
grabnešiams ir giminėms. I

Giliai dėkingos esame laidotuvių direktoriui Antanui Phil
lips už malonų patarnavimą.

Visų nuoširdumą širdingai įvertindamos, dėkingai meldžia
me Gailestingąjį Viešpatį dangaus dovanomis Jums atlyginti.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
Motina M. Adorata

Brangiems KAZIUI GRINAI ir jo šeimai ir mie
lai DANUTEI AUGIENEI ir jos šeimai, dėl mirties 
mielos žmonos ir brangios sesers

A. f A. TEKLĖS,
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Juozas ir Aldona Augustinavičiai 
Steponas ir Juzė Nasvyčiai

A. -f- A.
TEKLEI GRINIENEI mirus, 

jos vyrę Kazį, sūnus Antanę ir Juozę ir jų 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Leonas ir Birutė Pabedinskai 
Jonas ir Irena Pabedinskai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
jBraOlb 4685-07 South Hermitage Avenue 
Eg Tel. YArds 7-1741 2

B 4330-34 South California Avenue
\Wfer Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcresf 3-0335

Vienas blokas nuo kapinių

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME SC3J

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 VVest 7Ist Street Tel. GR 6 
1410 So, 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-1

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 68rd STREET

Telet. PR 8-0838 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Pranciškus Motiejus Šatkauskas STEPONAS C. LACKAVVICZ

-..Mirė sausio 21 d., 1966 m., 3:30 vai. popiet, sulaukęs 82 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskr., Kėdainių parap., 

Krakių pašt., Maironiškių kaimo. Amerikoj išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elzbieta (Jovaišaitė), 

3 sūnūs: Frank, Vincent ir George, 2 dukterys: Lucia Elzbieta 
ir Teodora, žentas John Brodemus, 3 anūkai: Vincent, Lu- 
čia Ann bei Mary, 3 proanūkai: John, Robert ir Christine, pus
seserė Mikaline Pralle, 2 pusbroliai: Joseph Satkos ir Stanley 
Pužauskas. O Lietuvoje liko dukterėčia Rozalija Uličkienė.

Priklausė Lithuanian Chamber of Commerce, S.L.A. 36tai 
kuopai, Kęstučio Pašalpos klubui, Chicagos Lietuvių dr-jai ir 
St. Phillip Neri Šv. Vardo draugijai.

Kūnas pašarvotas Lain ir Sūnus kopi., 2024 E. 75th St. 
(near Jeffry Blvd.). Laidotuvės įvyks antrad., sausio 25 d. iš 
kopi. 10 vai. ryto bus atlydėtas į St. Phillip Neri parap. bažny
čią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamal

dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę — Žmona, dukterys, sūnūs, anūkai ir proanūkai.

Laid. direkt. Lain ir Sūnus, Telef. FA 4 - 7177.

2424 VV. 69th STREET 
2814 W. 28rd PLACE

4848 S. CALIFORNIA
PETRAS BIELIŪNAS

8807 LITUANICA AVĖ.

3854 S. HALSTED STREET

10821 S. MICHIGAN AVĖ.

8819 S. LITUANICA AVĖ.

Tei. REpublic 7-1218 
Tel. Virginia 7-6672

Tel. LAfayette 8-3572

Tel- COmmodore 4-2228

VASAITIS • BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1008
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X Teisėjas Jonas Zuris rašo:
“Mes turime didžiuotis ir būti 
dėkingi, kad čia Amerikoj mes 
turime net trečios ir ketvirtos 
kartos jaunimo grupių, kurios 
aukoja gana daug laiko savo 
tėvų kraštui. Dažni pasirody
mai keliant lietuviškąją kultū
rą — liaudies šokius, dainas, 
muziką ir kitokį tautinį meną 
— džiugina tėvus ir skatina ki
tus dirbti šį kilnų darbą.

“Mes turime būti jiems dėkin 
gi. Taip pat privalome būti dė
kingi jų tėvams ir juos remti 
visomis galimybėmis, nes kol 
mūsų jaunimas gyvens lietuviš
ka, patriotiška dvasia ir ta 
kryptimi darbuosis, Lietuvos 
laisvė bus užtikrinta, nors šian 
dien jos padėtis yra tamsi.”

X Minint Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 48-tą sukak
tį, vasario -3 d. 2 vai. p. p.
Marijos aukšt. mok. salėje, sce 
nos dekoravimą atlieka D. IVer- 
bickaitė - Ancevičienė.

X III. Liet. Gyd. dr-ja Chi- i w. 62 (St 
cagoje ruošia gydytojams su 
šeimomis ir svečiais Vasario 16- 
tos, nepriklausomybės atkūri
mo, minėjimą vasario 16, trečia 
dienį, 7 v. v. naujose The Man- 
sion svetainės patalpose, 6250 
W. 63-čioji gatvė. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus VI. Grudzinškas, 
neseniai atvykęs iš pavergtos 
Lietuvos, gera. pažįstąs nepri
klausomos ir pokarinės — oku
puotos Lietuvos gyvenimą.

X Am. Liet. Montessori d-ja 
yra mūsų visuomenėje pasižy
mėjus savo nuolatiniu darbu 
mūsų mažiausiųjų auklėjime.
Ypatingai daug dėmesio yra ski 
riama tinkamai auklėtinius pa
ruošti lietuviškam skaitymui ir 
rašymui. Norėdami užpildyti la 
bai didelę spragą mūsų jauni
mo literatūroje, pradedančių 
skaityti aprūpinimą nors viena 
lietuviška knygele, ALM d-ja 
nutarė išleisti iliustruotą apys
kaitą, skirtą priešmokyklinio 
amžiaus vaikams. Į leidimo ko
misiją sutiko įeiti: S. Vaišvilie
nė, L. Germanienė, D. Korzo- 
nienė, R. Kulienė ir R. Bartuš- 
kienė. Knygytės tekstą sutiko 
parašyti L. Germanienė, iliust
ruos Z. Sodeikienė.

Sol. D. Stankaitytė išpildys 
programą DIDŽIAJAME KON
CERTE, kuris bus sausio 30 
d. 4 v. v. Jaunimo centrė. Ji 
pirmą kartą dainuos ariją Izol
dos Mirtis. Programoje daly
vauja taip pat E. Kuprevičiūtė, 
A. Kuprevičius, St. Baranaus
kas ir A. Kučiūnas. Bilietai 
gaunami: Marginiuose, pas pp. 
Gradinskus ir Jaunimo centre.

(pr.)
X Dr. VI. Šimaitis jau per 

eilę metų padeda lietuviams ap
skaičiuoti pajamų mokesčius 
(income tax). 2737 W. 43 St. CL 
4-2390. (pr.)

X Mečys Šimkus, kaip ir kas
met, tvarkingai, tiksliai ir grei
tai užpildo įvairius INCOME 
TAX. Kreiptis: 4259 S. Maple- 
wood Avė. CL 4-7450. Valan
dos: 9—3 ir 5—8. (sk.)

. X Kun. Jonas Kuzinskas, Šv. 
Jurgi3 par. pirmasis vikaras, 
vasario 16 d. pakviestas sukal
bėti maldą JAV kongrese, kur 
bus prisiminta Lietuvos nepri
klausomybė.

X Korp! Giedra vasario 19 
d., 8 v. v., Jaunimo centre 
kviečia Chicagos visuomenę su
sitikti seniai matytus draugus iš 
Clevelando, Detroito ir Urba- 
nos ir gėrėtis romantiška aplin
ka, kurią sukurs linksma pro
grama ir šaunus Neo-Lituanų 
orkestras, (pr.)

X Gimimų kontrolė yra klau
simas, kurį aštriai diskutuoja 
šių dienų teologai. JĮ palies sa
vo paskaitoje “Vedybinio gy
venimo klausimai” kun. K. Pu- 
gevičius šį penktadienį, 7:30 v. 
v. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Paskaitą ruošia sendrau
giai ateitininkai. Įėjimas lais
vas. (pr.)

X Chicagos ateitininkai sen
draugiai jautriai reaguoja i Va 
sario 16 d. vajų. Pirma auka 
gauta iš dr. Valiaus - Laboko 
25 dol., iš kun. J. Prunskio, iš 
tėvų marijonų ir kt.

Būkime jautrūs Lietuvos lai
svinimo parėmimui. Siųskime 
aukas Ateit, sandr. s-gos kasi
ninkui: Jonas Prunskis, 2440

J. Daužvardienė ir gen. kons. dr. P. 
Daužvardis Ant. Nako paveikslų pa
rodos uždarymo dieną.

Nuotr. J. Kasakaičio

CHICAGOS ŽINIOS
AR SŪNUS VERTAS $3,000?
Penkių 1960 m. Ukrainos jau

nimo stovykloje nuskendusių 
jaunuolių tėvai apygardos teis
me atsisakė priimti po $3,000 
už kiekvieno mirtį. Abejojama, 
ar šešta pora tėvų priims tokį 
atlyginimą. Ukrainiečių jauni
mo stovyklavimo organizacija, 
2147 Chicago avė., apmokės ad
vokatų ir teismo išlaidas. Vai
kai nuskendo Wisconsin upėje 
1960 m. birž. 28 d. ukrainiečių 
išlaikomoje jaunimo stovykloje 
prie Mauston, Wis. Tėvai Chica 
goję vykusiuose teismo posė
džiuose prašė $25,000 atpildo 
už kiekvieno vaiko mirtį.

NAUJO GREITKELIO 
PASITARIMAI

Užvakar miesto rotušėje įvy
ko trečias viešas susirinkimas, 
išklausęs pagyrimų ir skundų 
dėl pramatyto naujo iškelto 
virš geležinkelio bėgių greitke
lio statybos palei Cicero avė. 
nuo Edens greitkelio iki 67-tos 
gatvės ir tada į rytus iki Sky- 
way tilto. Statybos komisija va 
sario 17 d. duos nuosprendį iš 
patirtų šiuose trijuose susirin
kimuose duomenų.

MOTERYS MECHANIKAS
Moterys, norinčios sužinoti, 

kaip veikia automobilio moto
ras, gali lankyti Chicagos švie
timo tarybos duodamus vaka
rinius kursus. Norint sužinoti 
kur yra artimiausia mokykla 
reikia skambinti DE 2-7800, 
Extension 501.

PARALYŽIUS IŠTIKO
Freda Grochowski, 36 metų, 

mirė Harvey priemiestyje. Ji 
1951 m. buvo paralyžiaus ištik
ta. Nors gydytojai teigė, kad 
ji gyvens tiktai dvejus metus, 
bet ji ištekėjo, išmoko dantyse 
laikomu paišeliu rašyti ir buvo 
savo vyro elektriko sekretorė.

Dainavos ansamblis buvo labai šiltai sutiktas visuomenės po muzikinės pjesės Nemunas žydi pastatymo. 
Nuotraukoje su ansambliu matyti muz. P. Armonas, rež. K. Veselka, tvarkęs apšvietimą K. Cijūnelis, 
tautinių šokių .mok. N. Pupienė, baleto solistai J. Puodžiūnas ir Giedraitienė, chormeisteris P. Vacbergas 
ir kt.

IŠ ART! IR TOL!
DIDŽ. BRITANIJOJE

— Londone sausio 15 d. už
daryta A. Brazdžio skulptūros 
darbų paroda. Ji buvo Londo
ne, Hamilton galerijoje ir tęsė
si apie mėnesį laiko. Parodą tei 
giamai įvertino didieji anglų 
laikraščiai ir žurnalai.

— LAS Londono skyrius pa
rapijos salėje sausio 15 d. su
ruošė tradicinį kaukių balių. 
Už geriausias kaukes pirmąją 
premiją laimėjo M. Vikanienė, 
antrąją — Baublienė, trečiąją 
— B. Narna juškienė.

— Londoniečių būrelis sausio 
16 d. pasveikino parapijos cho
ro vedėją J. Černį, jo gimtadie
nio proga. Įžanginį žodį tarė V. 
Zdanavičius. Pobūvy buvo pla
čiai paliesti lietuviškos veiklos 
klausimai, kurie pareikšti kartu 
su sveikinimais. Kalbėjo: P. Ma 
šalaitis, P. Bulaitis, S. Puido
kas, V. Masteika, J. Černis ir 
kiti. Besikalbant paaiškėjo, kad 
to pobūvio dalyvė ponia Meš-

LYNCH PASKIRTAS TEI
SĖJU

William Lynch, 3523 S. Lowe 
buvęs mero Richard Daley part 
neris advokatūroje prezidento 
Johnsono paskirtas šiaurės Illi
nois distrikto JAV teisėju. Pa
skyrimas galioja iki gyvos gal
vos. Metinė alga siekia $30,000. 
GRAND CANYON IR CAPRI

Mėgstantieji gražius gamtos 
vaizdus, gali užsukti į teatrą 
Today, kur iki ketvirtadienio 
popietės rodomas Grand Cany
on su gero orkestro palyda; ek 
rane atsiskleidžia kalnai— sau
lės nuglostyti, sniegu apkloti, 
debesyse paskendę: Disney ga
mybos filmas vaizdžiai supažin 
dina su tos srities gyvūnija. 
Taip pat žavingoji Italijos Cap- 
ri sala ir politikos, sporto nau
jienos ir kt. tikrovės įvairumai.

AREŠTAVO UŽ NETIKRUS 
ALIARMUS

Policija areštavo tris septy
niolikmečius jaunuolius, kurie 
trijų savaičių bėgyje 25 netik
rais aliarmais iššaukė ugniage
sius šiaurinėje miesto dalyje 
Bloomingdale ir Humboldt gat
vių rajone.

Brazilijos lietuviai Vila Zelinoje klausosi Aušros choro koncerto.

kauskienė taip pat tą dieną mi
ni savo gimtadienį. Tai ir ji bu
vo atitinkamai pagerbta ir pa
sveikinta. Tokių pobūvių pa
grindinė mintis, tai pagerbkime 
tuos, kurie dirba.

— Wolverhamptone staigiai 
mirė Jonas Musteikis. Velionis 
buvo gimęs 1922 m. Utenos 
apskr. (V. Vyt.)

PERU
— Kun. Kazimieras Inkratą,

salezietis ir vilkaviškietis, jau 
nuo 1932 metų darbuojasi Peru 
valstybėje — Pietų Amerikoje. 
Nuo 1941 m. ir po šiai dienai 
jis eina agronomo pareigas sa
leziečių auktšesnėje žemės ūkio 
mokykloje — Grand Union Es- 
colar Salsedo — šalia Puno mie 
sto, kuris yra aukščiausiojo pa
saulyje ežero — virš 12,000 pė
dų — pakrantėje. Toje mokyk
loje mokosi daugiausia vietinių 
indėnų genčių jaunimas. Puno 
klimatas, nors ir tropinės zonos 
srityje, tačiau tokioje aukštu
moje yra kiaurokas: dienomis 
šilta, naktimis šalta ir sunkus 
kvėpavimui.

— Jonas Matulionis, Pasaulio 
Lietuvių jaunimo kongreso gar
bės komiteto narys, rašo vyk
domajam komitetui: “Sveikinu 
ir linkiu — drąsos. Drąsos pla
nuoti ir užsimoti; Drąsos vyk
dyti ir nesustoti; Drąsos ištesė
ti kovoj už Lietuvos laisvę gru
miantis su Lietuvos ir žmoni
jos priešu — bolševizmu; Drą
sos ir patiems išlikti ištikimais 
savo tautai ir dirbti jos gar
bei.”

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Pavergtoj Lietuvoj iš c. k. 

sekretoriaus A. Barkausko pra
nešimo apie Lietuvos kaimo gy 
venimą konkretaus vaizdo susi
daryti neįmanoma. Iš kiek kon
kretesnių prasitarimų dėmesio 
vertas skaičius: “Dabar respub 
likos kolūkius ir tarybinius 
ūkius aptarnauja 2,650 parduo
tuvių”. Tai yra daugiau kaip 
po vieną parduotuvę kiekvie
name ūkyje. (Pažymėtina, kad 
į tų ūkių teritorijas įeina ir ma 
žesnieji miesteliai — bažnytkai
miai, kuriuose visada būdavo 
po kelioliką įvairių parduotu
vių). Tik tas skaičius nerodo, 
kas tose parduotuvėse parduo
dama A. Barkauskas pažymė
jo, kad darbininkai “dar ne vi
suomet gali pagal savo skonį 
įsigyti kaimo parduotuvėse ga
tavų drabužių, trikotažo gami
nių, sezoninės avalynės bei eilės 
kitų prekių”. Kadangi sąlygų 
patiems drabužius gamintis ar 
namie siūdintis beveik nebeliko, 
tai dabar visiems ir visada rei
kia tuos dalykus pirkti, ne tik 
“pagal skonį”, bet ypač pagal 
išgales. Bet kai jie tą “ne vi
suomet gali”, tai parduotuvių 
reikšmė lieka labai miglota. 
(E.)

KOLUMBIJOJ
— Kun. N. Saldokas, salezie

tis, laimingai sugrįžęs iš kelio
nės 1 JAV 'r, apsigyvenęs Me- 
delline, toliau eina saleziečių 
provincijos ekonomo pareigas. 
Neseniai jis aplankė Bogotoje 
besidarbuojantį kitą lietuvį ku
nigą — Vaclovą Vaičiūną. Į šio 
butą neseniai buvo įsiveržę plė
šikai, išnešė televizijos apara
tą, laikrodį ir kai kuriuos kitus

' dalykus.
BRAZILIJOJ

— Aušros choras įsteigtas 
Vila Zelinoje, kurio pirmasis 
koncertas labai pavyko. Kun. 
Jonas Kidykas, SJ, vadovauja 
chorui, jau turi virš 30 choris
tų. Taip pat spėjo atidaryti lie
tuvišką mokyklėlę, ja,u gautos 
dvi lietuvaitės seselės pranciš- 
kietės, leidžiamas savaitraštis 
“Mūsų Lietuva” ir netrukus 
bus statoma bažnyčia Kristaus 
Karaliaus vardu. Žemės sklypas 
jau nupirktas. Didžiausias var
gas su lėšomis, nes vietinis pi
nigas visai nusmuko ir mažai 
žmonės jo turi. Dėl to būtų ma 
lonu, jei kas iš pasiturinčių lie
tuvių prisidėtų prie to kilnaus 
darbo.

Kun. J. Bružikas, SJ, prane
ša, kad į Braziliją grįš šių me
tų gegužės gale. Jeigu kas iki 
to laiko ar ir jam išvažiavus, 
norėtų paremti tėvų jėzuitų 
darbą Brazilijoje, prašome pa
naudoti Chicagos lietuvių jėzui
tų adresą, 2345 W. 56th St., 
Chicago, III. 60636, paminint 
kun. J. Bružiko pavardę.

A. ŠERKŠNYS
Geriausias ir pigiausias laikrodžių 
taisymas ir pardavimas.
2557 W. 63rd St. RE 7-1776

Ir 40-ąsias Lietuvos nepri- 
k'ousomybės raktines — Vasa
rio 16-ąją — švęsime ne laisvės 
tiiumfo ir džie.ugsmo nuotaika 
o susikaupimo ir ryžto dvasia. 
Vasario 16-sios Aktas tebėra 
sovietinio okupanto sutryptas ir 
lietuvių tauta — išvien su liki
mo broliais, — latviais, estais 
ir kitomis sovietų pavergtomis 
tautomis — tebekovoja bendrą 
kovą dėl laisvės.

Šioje kovoje lietuvių tauta 
privalo visų laisvę mylinčių žmo 
nių talkos. Tačiau jos pirmie
ji talkininkai esame mes pa
tys, laisvieji lietuviai. Tam mus 
įpareigoja Lietuvių charta, skel 
bdama, kad “darbu, mokslu, tur 
tu ir pasiaukojimu lietuvis ko
voja, kad apgintų ir išlaikytų 
nepriklausomą Lietuvos valsty
bę. “Tam mus skatina Lietuvos 
laisvės kovos vadovybės kvieti
mas “padvigubinti savo tautinį 
pareigingumą, dosnumą ir ryž
tą Lietuvos laisvės kovai. “Tai 
mums primena Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo komiteto, A- 
merikos Lietuvių tarybos ir A- 
merikos Lietuvių bendruomenės

Brazilijos lietuvių choras Aušra. Vidury choro dirigentas V. Tataninas. 
Šalia jo Elma Pranciškevičiūtė, viena choro krikšto tėvų.

JAV LB APYGARDŲ VALDYBŲ 

SUDARYMO REIKALU

JAV LB IV-sios tarybos nu
tarimas apygardų valdybų su
darymo reikalu įnešė kiek ne
aiškumų. čia pateikiame nuta
rimo aiškinimą, kurį paruošė dr.
B. Nemickas, tarybos prezidiu
mo vicepirmininkas ir įstatų ko 
misijos narys, pasitaręs su J. 
Šlepečiu, tarybos prezidiumo 
vicepirmininku ir taip pat įsta
tų komisijos nariu.

“Apygardų valdybų sudary
mo tvarkos, nustatytos JAV Lie 
tuvių bendruomenės įstatų 25 
str. b. pastraipos, IV-ji taryba 
savo 1965 m. gegužės 22 - 23 d. 
sesijoje nėra pakeitusi.

Atstovo B. Nainio iniciatyva 
įvykęs dienotvarkės papiidymas 
‘apygardų valdybų sudarymu’ 
atvėrė duris sesijoje tą reikalą 
svarstyti ir padaryti atitinka
mą nutarimą, kuris įpareigoja 
ir įstatų komisiją ir tarybos 
prezidiumą pasirūpinti, kad V- 
jai tarybai būtų, pateiktas įsta

FRANK’S T.V. 8C RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
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Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
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MARQUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad Ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

vadovybės susitarimai visomis 
galimomis priemonėmis 1966 m. 
dar labiau sustiprinti kovą dėl 
Lietuvos, dar veikiau įsijungti 
į tą kovą visus patriotus lietu
vius, ir padvigubinti savo dos
numą.

Šie Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo metinių minėji
mai ypač turi būti visų laisvųjų 
lietuvių laisvės ryžto demons
tracija. 1965 m. buvo laisvųjų 
lietuvių vieningumo metai. Te
gul 1966 metai būna darbo ir 
aukos ir Jaunimo metai Lietu
vai.

Sesės ir broliai lietuviai: nėra 
pakaito laisvei ir valstybinei ne
priklausomybei. Ir savo kovoje 
dėl savo ar savo Tėvynės lais
vės ir nepriklausomybės mes e- 
šame nenugalimi savo idealais, 
savo meile laisvei, savo kovin
ga dvasia ir savo nepalaužiamu 
pasiryžimu nublokšti nuo Lietu
vos nelaisvės jungą. Vardan tos 
Lietuvos — vienybė, auka ir 
darbas!

Prel. Jonas Balkūnas,
Tautos fondo pirmininkas

tų pakeitimo projektas. Prezi
diumas, pateikdamas tokio pa
keitimo projektą, turi laikytis 
Įstatų nustatytos procedūros: 
įrašyti klausimą į tarybos sesi
jos dienotvarkę (65 str.) ir bent 
30 dienų pranešti tarybos na
riams (40 str.). Kol įstatų keiti
mo reikalu tarybos nutarimai 
datomi, neprisilaikant nustaty
tos procedūros, tol tie nutari
mai dar nepakeičia pačių įsta
tų. Tokie nutarimai yra tik su
gestijos atitinkamiems bendruo 
menės organams ir nurodymai, 
kaip vieną ar kitą reikalą tary
ba norėtų matyti ateityje iš- 
«į ręstą.

Šiuo reikalu tariausi su prezi
diumo vicepirmininku Jonu Šle
pečiu. Jis visiškai pritarė čia 
■šdėstytai pažiūrai.

Br. Nemickas,
JAV LB tarybos prezidiumo 

vicepirmininkas




