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Mirė “New York Times“ 
redaktorius Otto Tolišius

NEW YORKAS, N. Y.— Vie
noje šio miesto ligoninėj vasario 
24 d. mirė Otto D. Tolišius - To- 
lischus, daug metų buvęs “The 
New York Times” užsieninis 
korespondentas II pasaulinio ka
ro ir paskutiniais keleriais savo 
laikraštinės karjeros metais 
tam pačiam dienraščiui rašęs ve
damuosius sraipsnius, daugiau
sia užsieniniais klausimais. 
Daug yra rašęs apie santykių 
tarp Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Sovietų Rusijos prob
lemas. Būdamas vedamųjų rašy
tojas, kiekvieneriais metais Va
sario 16 d. proga jis parašyda
vo gerų straipsnių apie Lietuvą, 
jos padėtį ir jos išlaisvinimo 
reikalus. Už savo žurnalistikos 
bei publicistikos darbus yra 
laimėjęs Pulitzerio premiją.

1940 m., kaip rašo korespon
dentas, velionis buvo ištremtas 
iš Vokietijos. Persikėlęs Skan- 
dinavijon, savo reportažus rašė 
iš ten. 1941 m. buvo pasiųstas į 
Japoniją, tačiau ir ten buvo su
imtas, bet buvo paleistas mai
nais. Po to sugrįžo dirbti “Neew 
York Times” redakcijon veda
mųjų straipsnių skyriuje.

Žymusis lietuvis laikraštinin
kas O. Tolišius gimė 1890 m.

Du vengrai boksininkai
pabėgo laisvėn

KOPENHAGA — Du Vengri
jos boksininkai, priklausantys 
Budapešto sporto klubui, viduti
nio svorio čempionas Szabodos 
ir plunksnos svorio čempionas 
Kralik, atvykę su visa komanda 
bokso rungtynėms į Daniją, sek 
madienį Kopenhagoje pasirinko 
laisvę ir pasiprašė politinės glo
bos...

Vatikano pareigūnas
atvyko į Varšuvą

VARŠUVA — šiom dienom 
į Varšuvą atvyko Vatikano vals
tybės sekretoriato nepaprastųjų 
Bažnyčios reeikalų vicesekreto- 
rius prel. Augustinas Casaroli. 
Varšuvos aerodrome jį pasitiko 
tik Varšuvos vyskupas Dom- 
brovvskis ir kiti Bažnyčios at
stovai, bet nebuvo valdžios at
stovų. Varšuvoje prelatas Casa
roli yra Lenkijos vyskupų sve
čias ir turės ilgesnius pasitari
mus su kardinolu Wyszynskiu 
bei kitais Lenkijos vyskupais, 
kurie susirinko nepaprastai kon
ferencijai. Numatyta taip pat 
susitikimas ir su Lenkijos val
džios atstovais.

Apaštalų Sosto įgaliotinis 
prel. Casaroli atvyko į Varšu
vą aptarti įvairių klausimų tarp 
Lenkijos valdžios ir katalikų 
Bažnyčios.

Paskutiniu metu abi pusės 
yra parodžiusios nemaža geros 
valios pilnai susitarti. Lenkijos 
valdžia neseniai leido arkivys
kupui Kominekui vykti į Romą, 
kur jis buvo priimtas popiežiaus 
Pauliaus VI-jo privačioje audien 
cijoje.

Kalendorius
Vasario 27 d., šv. Fortūnatas, 

šv. Vilana, Ginvilas, Vilmantė.
Vasario 28 d.: šv. Romanas, 

šv. Antonija, Vilgardas, Alma.

Oras
Oro biuras praneša: Chicago

je ii* jos apylinkėje šiaudien ga
limas sniegas ar lietus.

Saulė teka 6:31, leidžiasi 5:37

Skirvytelėje prie Rusnės Šilutė
je. Amerikon atvyko 1907 m. 
Baigė Columbijos universitetą 
New Yorke 1916 m. žurnalisti
kos bakalauro laipsniu.

Velionis parašė ir išleido tris 
stambias knygas: “They Want- 
ed War” (1930), “Tokyo Re
cord” (1943) ir Through Japa- 
nese Eyes” (1945).

Vatikano siekis
ROMA.— Vatikanas studijuo

jąs galimybes pasiųsti specialius 
atstovus be diplomatinio statu
so į komunistų valdomų valsty
bių sostines. Tai paskelbė Vati
kano spaudos biuras.

Darbininku vadai remia 
Johnsono politika

MIAMI BEACH, Fla. — AFL- 
CIO ąykdomoji taryba penkta
dienį pakartojo organizuotų dar
bininkų paramą prez. Johnsono 
Vietnamo karo politikai ir ra
gino 90-tąjį Kongresą tapti “są
žiningu gamintoju”.

Šis nuosprendis paskelbtas 
Miami Beach, Fla., kur 29 na
rių grupė baigė vieną savaitę 
trukusias įvairias diskusijas, lie
čiančias federacijos trylika mi
lijonų 500 tūkstančių narių ge
rovę.

Taryba taip pat nubalsavo 
duoti AFL CIO viceprezidente 
postą Williamui Pollock’ui, 67 
metų, The Textile Workers of 
America pirmininkui. AFL-CIO 
viceprezidento kėdė liko tuščia, 
kai iš jos vasario 3 dieną pasi
traukė Walteris P. Reutheris, 
kuris yra the United Auto Wor- 
kers pirmininkas.

Joseph Curran, the National 
Maritime Union pirmininkas ir

JAV-ių kunigai apie tvirtą karo 
laimėjimo politiką Vietname

NEW YORKAS — Ar Jungti
nės Amerikos Valsytbės turėtų 
priimti tvirtą karo laimėjimo 
politiką Vietname? Romos kata
likų kunigai skersai JAV-bes, 
kurie atsakė į šį klausimą balsa
vimuose, pareiškė:

Taip — 2,706; ne — 371.

Paklausti, ar JAV-bės turėtų 
pirmiausia remtis karine stipry
be taikai palaikyti, negu pasi
remti sutartimis su Sovietų Ru
sija, kunigai balsavo: taip — 
2,740; ne —.338.

Kitas klausimas buvo: ar mes

Kas erzina JAV-iij lakūnus 
Vietname

WASHINGTONAS.—B. Gold- 
waeeris, 1964 m. respublikonų 
nominuotas į JAV-ių preziden
tus, neseniai grįžo iš antrojo vi
zito Vietname. Jis, kaip JAV-ių 
aviacijos rezervo generolas, ten 
daug sužinojęs.

Goldwateris pareiškė:
“Ten yra du dalykai, kurie 

erzina mūsų lakūnus. Pirma. 
Jiems neleidžiama smogti į tiek 
karinių taikinių, kiek turėtų 
būti bombarduojama. Antra. Kai 
tik jie gauna viršų padangėse ir 
sulėtina žmonių ir medžiagų 
plaukimą į pietus, jiems įsako-

Ottc Tolišius

federacijos vicepirmininkas, pa
reiškė, kad viceprezidento pos
tas turėtų likti dar tuščias, nes 
jo užpildymas trukdys The Uni
ted Auto VVorkers unijai iš
spręsti skilimo ginčą su federa
cija. AFL-CIO federacija auto
mobilių darbininkų unija turi 
vieną milijoną 400 tūkstančių 
narių. Pati federacija turi tryli
ka milijonų 500 tūkstančių na
rių.

George Meany (dabrtinis AF
L-CIO pirmininkas) ir VValteris 
Reutheris buvo vyriausi AFL- 
CIO federacijos įsteigėjai prieš 
vienuolika metų.

ALF-CIO federacijos taryba, 
kalbėdama Vietnamo politikos 
klausimu, pareiškė, jog ji remia 
Johnsono nuosprendį “neatšauk
ti vienašališkai bombardavimo 
šiaurės vietnamiečių karinių tai
kinių, kol komunistai neparodys 
ženklų, kad jie iš savo pusės irgi 
pristabdys savo karo mašiną”.

turėtumėm leisti pietų vietna
miečiams užminuoti Haihongo 
uostą? Kunigai atsakė taip — 
2,557; ne — 457.

Šiems balsavimams vadovavo 
Catholic Polis, Ine. Kituose at
sakymuose kunigai gausiai pasi
sakė prieš įsileidimą raudono
sios Kinijos į Jungtines Tautas 
ir prieš plėtimą JAV-ių preky
bos su komunistų valdomais 
kraštais.

Kunigai beveik lygiomis pasi
sakė, ar leisti laisvosios Kinijos 
(Formozos) kariams įsijungti į 
Vietnamo kovą.

ma pertraukti bombardavimus”. 
Čia turima galvoje visokios “pa
liaubos”.

Taikos viltis Vietnamo kare 
palaidojo Hanojaus komunisti
nis režimas, nes jis visai nesi
skaitė su karo paliaubomis viet
namiečių Naujųjų Metų proga. 
Oficialiai paliaubos truko ketu
rias paras, o Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą prez. Johnsonas 
buvo sustabdęs dar papildomo
mis 42 valandomis. Amerikiečių 
paskelbtais duomenimis, Šiaurės 
Vietnamas per šį laikotarpį bu
vo sutelkęs 3,770 sunkvežimių ir

Vasario 16-tos minėjimas JAV Kongrese
WASHINGTONAS — Pasku

tinėmis žiniomis, 1967 m. Vasa
rio 16 d. proga JAV Kongrese, 
t.y. Atstovų rūmuose ir Senate, 
Lietuvos reikalu prabilo 5 se
natoriai ir 54 kongresininkai. 
Pernai, t. y. 1966 m., Vasario 
16 d. proga kalbėjo 55 kongre
sininkai ir 11 senatorių. Kaip 
matot, senatorių užtarėjų skai
čius sumažėjo per pusę. čia ir 
yra mūsų kritiškas sektorius 
Amerikos lietuvių politinėje ak
cijoje, kadangi nuo senatorių 
priklauso sutarčių patvirtinimas 
ir kiti užsienio politikos reika
lai. Kongrese (Atstovų rūmuo
se) nebuvo esminių pasikeitimų 
atstovų nusistatymuose. Beveik 
visi buvę užtarėjai prabilo Va
sario 16 d. proga.

Labai dažnai mūsiškiai dejuo
ja, kad neturime draugų, mums 
niekas neužtaria. Ar mes ne pa-

Laukiama sukilimo
VVASHINGTONAS. — Gerai 

informuoti politikai ir susipaži
nę su dabartine situacija raudo
nojoje Kinijoje priėjo tokią iš
vadą: vieną dieną armija įvyk
dys ten sukilimą, pašalins kinie
čių komunistų partijos pirminin
ką Mao Tse-tungą ir įves karinį 
režimą.

Ar tikrai sovietai nori taikos 
Vietname?

WASHINGTONAS. — Ameri- į 
kiečiai pareigūnai neima už tik-1 
rą pinigą britų “linijos”, kad j 
sovietai tikrai nori taikos Viet-| 
name. Vietoj to, investavę vie
ną bilijoną dolerių per metus, 
beveik neturėdami vyrų karo 
lauke (išskyrus kelis tūkstan
čius kariškų ir ekonominių eks
pertų), sovietai gali ramiai sė
dėti, žiūrėti ir laukti, kai tuo 
tarpu JAV-bės išleidžia 22 bi
lijonus 500 mil. dolerių per me
tus, o, be to, didėjant amerikie
čių karių žuvusių ir sužeistųjų 
skaičiui. JAV-bės P. Vietname 
jau turi 414 tūkstančių karių.

—o—

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktį amerikiečių 

spaudoj

Vasario 16 d. Lietuvos pasiun
tinybėje VVashingtone buvo su
rengtas priėmimas vyriausybės 
atstovams ir diplomatams. Ta
tai buvo atiitnkamai atžymėtia 
Washingtono dienraščiuose, Ev
ening Star ir Post.

Philadelphia Inąuiry atžymė
jo Philadelphijoj įvykusį Lietu
vos nepriklausomybės dienos 
minėjimą ir Philadelphijos ma- 
yoro James H. J. Tate dalyvavi
mą, nurodydamas, kad iškilmė
se buvo apie 500 dalyvių.

The Tablet, vienas įtakingiau
sių katalikų laikraščių Ameri
koj, leidžiamas Brooklyno die
cezijos, vasario 9 d. paskyrė at
skirą straipsnį Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo dienai 
paminėti. Washingotno politi
niuose slouksniuose šis laikraš
tis stebimas, kaip Amerikos ka
talikų nusistatymų rodyklė.

laivų, kuriais buvo atgabenta 
35,000 tonų ginklų ir amunicijos 
į Pietų Vietnamo pasienį. Tokio
se aplinkybėse naiviai skamba 
Jungtiniij Tautų generalinio sek
retoriaus siūlymas sustabdyti 
bombardavimą be jokių sąlygų.

Nepamirškime savo bičiulių
tys būsime kalti, užmiršdami pa
prasčiausias mandagumo taisyk
les? Kiek iš mūsų padėkoja se
natoriams ir kongresininkams 
už jų užtarimą? Kiek iš mūsų 
parašo padėkos laiškutį ar bent 
atviruką? Jei norime draugų 
JAV Kongrese, nedelsiant para
šykime jiems padėkos laiškus. 
Pridėdamas sąrašus tų, kurie 
kalbėjo Lietuvos reikalų 90-to 
Kongreso pirmojoje sesijoje:

Senatoriai: Frank J. Lausche, 
Ralph Yarborough, George Mur
phy, Jacob K. Javits ir Thomas 
Dodd.

Kongresininkai: Melvin Price, 
William A. Barrett, Lester L. 
Wolff, J. William Stanton,, John 
W. Wydler, William L. St. Onge, 
Thomas J. Meskill, William B. 
Widnall, John D. Dingell, E. 
Gallagher, John S. Monagan, 
Edward J. Dervvinski, Ray J. 
Madden, Daniel J. Flood, The- 
odore R. Kupferman, Glenard P. 
Lipscomb, John W. McCormack, 
Gerald R. Ford, Fred B. Rooney, 
Mrs. Charlotte T. Reid, Mrs. 
Hartha W. Griffiths, William
C. Cramer, William T. Murphy, 
Alphonso Bell, Lawrence G. Wil- 
liams, Edward P. Boland, Sarou- 
el N. Friedel, Henry Helstoski, 
William J. Green, James A. Byr- 
ne, Fernand J. St. Germain, Do-

TRUMPAI IS VISUR
Skilimas tarp šiaurės 

vietnamiečių
SAIGONAS. — Pietų vietna

miečiai, stropiai seką šiaurės 
vietnamiečių komunistų politi
ką, įsitikinę, jog prasidėjęs kaž
koks skilimas tarp Hanojaus ko
munistų, kurie norėtų būti ne
priklausomi nuo raudonosios Ki
nijos “malonės”.

Aukso svajonės
PARYŽIUS. — Gerai infor

muoti šaltiniai teigia, kad pran
cūzų prezidentui Ch. de Gaulle 
nepasiseks nuvertinti JAV-ių 
dolerio.

Ekspertai pareiškė, kad de 
Gaulle’iui nepavyks nuvertinti 
dolerio 1967 metai ar bet ku
riais metais. Jis tesąs vienas sa
vo aukso svajonėse, ir neturi pa
kankamai “čipsų” lošimui lai
mėti.

Naujas vicepr. Humprey 
darbas

VVASHINGTONAS. — Vice
prezidentas Hubert Humphrey 
dabar bando sujungti įvairius 
demokratų partijos politinius 
sparnus prieš 1968 metų rinki
minę kompaniją. Jis tikisi ir se
natorių Robertą Kennedį, tarp 
kitų, įtraukti savo orbiton.

—fV—
Nori prikelti 

stalinizmą
TIRANA, Albanija. — Alba

nų komunistų partijos laikraš
tis skelbia, kad jis gavęs iš So
vietų Rusijos “tikrųjų komu
nistų” atsišaukimą, kuriame ra 
ginama organizuoti ir nuversti 
dabartinę biurokratinių revizio- 
nistų valdžią.

Naujoji partija, sako, atsta
tytų tikrąjį komunizmą, koks 
jis buvo Stalino laikais, ir jai 
padėtų Albanija ir raudonoji 
Kinija.

senatorių ir kongresininkų
minick V. Daniels, Samuel Strat- 
ton, John J. Rooney, James A. 
Burke, Barratt O’Hara, Harold
D. Donohue, Joseph G. Minish, 
Peter W. Rodino, Joseph M. 
McDade, Harold R. Collier, 
Charles S. Joelson, William F. 
Ryan, Dan Rostenkovvski, Ja
mes J. Delaney, Donald J. Irwin, 
Donald Rumsfeld, Glen Cun-

Ar bus minuojamas Haiphongo 
uostas

VVASHINGTONAS. — Aukš
čiausiuose kariniuose ir politi
niuose sluoksniuose esą rimčiau 
pradėtos svarstyti galimybės už
minuoti Haiphongo uostą ir ki
tus vandenis Šiaurės Vietname, 
komunistam agresyviau pradė
jus minuoti upės kanalą, einantį 
į Saigoną, su sprogstamąja me
džiaga, pristatoma Sovietų Ru
sijos.

Karo medžiagų tiekimas Šiau
rės Vietnamui raudonosios Ki
nijos žemynu labai pasunkėjęs

Pasikalbėjimas. Kinijos raudongvardietis Marksui pareiškė, kad jis 
nėra marksistas, bet maoistas.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Raudonojoje Kinijoje politinė ir ekonominė situacija blo

gėjanti. Pavyzdžiui, Kweichowo provincijoje kaimiečiai skuba į 
miestus kovoti prieš Mao Tse-tungo šalininkus, kurie bando iš 
kaimiečių atimti paskutinius marškinius. Kai kuriose provincijose 
kaimiečiai pasiima pavasarines sėklas iš sandėlių, naikina kolcho
zus, vėl susigrąžindami sau atimtas žemes.

žodžiu, raudonoji Kinija dabar stovi prie ekonominės suiru
tės kranto. Kaimiečiams įsisiūbavus prieš vyriausybę, sunku juos 
besuvaldyti. Kaimiečiai, kovoją už savo žemes, pirmą kartą išėjo 
prieš Kinijos komunistinį režimą septyniolikos metų bėgyje. Va
kar buvo dar neaišku, kokia kryptimi pasuks komunizmo pri
spausta ir išvarginta kiniečių liaudis.

— “Chicago Tribūne” (vasario 25 d.) savo vedamajame ap
gailestavo, kad senatorius Everett M. Dirksen (R., III.), respubli
konų mažumos vadas, iš opozicinės linijos, atrodo, perėjęs į tą 
senatorių grupę, kuri pasiruošusi patvirtinti Johnsono vyriausy
bės pasiūlytą konsularinę sutartį su Sovietų Rusija. Nėra abejo
nės, kad Dirksenas turįs priežasčių keisti savo pažiūrą, bet 
“Chicago Tribūne” yra pareiškęs, kad ši sutartis nieko gero ne
žada JAV-bėms, bet tik kraštą išstatys į didesnį Sovietų šnipi
nėjimo ir subversijos pavojų.

— Albert H. De Salvo, prisipažinęs nužudęs trylika moterų, 
užvakar buvo vėl arešuotas 30 valandų praslinkus nuo jo pabė
gimo iš Bridgewater State (psichiatrinės) ligoninės, Mass. De 
Salvo buvo areštuotas policininko, sapnavusio užpraėjusią naktį 
areštuojąs Bostono pabaisą. De Salvo, apsirengęs jūrininko rū
bais, buvo areštuotas 40 mylių nuo ligoninės, policijos uniformų 
krautuvėje.

— JAV-ių ambasadorius L. E. Thompsonas šeštadienį Mask
voje atidarė amerikiečių parodą, kurioje išstatyta 821 gaminys 
namų ir pramonės reikalam. Ši paroda truks mėnesį. Jis perskaitė 
prezidęnto Johnsono laišką, kuriame jis sako, “ši paroda gelbsti 
vieni antrų geresniam pažinimui ir supratimui”.

Šioje parodoje dalyvauja 170 JAV-ių firmų, kurios išstatė 
savo gaminius, pradedant nuo skutamojo peiliuko iki lėktuvo va
riklių, vykdant 1966-67 metų JAV-ių ir Sovietų Rusijos kultūri
nių mainų programą.

Paroda, suruošta JAV-ių informacijos agentūros, vėliau bus 
Leningrade ir Kieve.

— Pietų Vietname tebevyksta smarkios kovos tarp JAV-ių 
karių ir komunistų prie Kambodijos pasienio, kur amerikiečiai 
ir jų sąjungininkai bando sugriauti raudonųjų įsitvirtinimus. 
Vakar kovos vyko taip pat apie 24 mylios šiaurėje nuo Saigono. 
Čia priešas padarė nemažai nuostolių amerikiečiams kariams.

JAV-bės jau pradėjo smarkiau bombarduoti Šiaurės Vietna
mo svarbesnius strateginius taikinius: elektros jėgaines, geležin
kelių mazgus ir karinius sandėlius.

ningham, Mrs. Frances P. Bol- 
ton, Joseph P. Addabbo, Thomas 
P. O‘Neill, Jr., Frank J. Bras- 
co, Edward J. Patten, Lucien N. 
Niedzi.

Jųjų politinė diferenciacija 
yra tokia: senatorių — 3 demok 
ratai ir 2 respublikonai; kongre
sininkų — 34 demokratai, 20 
respubilikonų.

Algirdas Budreckis

dėl vykstančios ten suirutės. To
dėl dabar komunistų likimas 
daug daugiau, negu bet kada, 
priklauso nuo karo medžiagų, 
siunčiamų iš Rusijos laivais.

VVASHINGTONAS — Indone
zijos prezidentui Sukamui, tu
rėjusiam ryšius su raudonąja 
Kinija, pasiūlytas oolitinis prie
globstis Egipte ir Jugoslavijoje. 
Bet jis, suprantama, norėtų va
žiuoti į Austriją, kai jis bus iš
spirtas iš Indonezijos.
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JOS KLAUSIATE, MES ATSAKOME

Kl. Malonėkite paaiškinti man 
mano rūpimu klausimu. Š. m. ge 
gūžės 7 d, turėsiu 63 m. amž., 
dirbu toj pačioj vietoj nuo 1951 
m. Jei aš išeičiau š. m. gruo
džio 31 d. būčiau 63 m. ir 7 
mėn. amž. Kai kas sako, kad 
gaučiau pensiją kaip 64 metų. 
Kokių metų pensija man būtų 
taikoma? D. B.

Ats. D. K. Jums būtų taiko
ma 64 m. pensija, nes tokį am
žių teturėtumėt.

Ar aš galiu gauti pensiją?

Kl. Ar aš galiu gauti sočiai, 
dr. pensiją? Esu gimusi 1905 m. 
rugp. 14 d. Dirbau nuo 1952 m. 
vasario 1 d. iki 1958 m. liepos 
25 d. Į pensiją noriu išeiti su
laukusi 62 m. amž. Malonėkite 
suteikti sekančias žinias: 1. ka
da reikia paduoti prašymą pen
sijai gauti? 2. kiek gaučiau pen
sijos? 3. kada gaučiau pirmą 
čekį? 4. ar būtų atskaityta ir 
kiek nuo mano vyro uždarbio če 
kių? 5. pildant metinių pajamų 
mok. blankus ar reikėtų mano 
pensiją įtraukti į bendrą paja
mų sumą ir ar padidintų primo- 
kėjimą? 6. Turime savo nuosa
vybę ir keletą “skatikų” banke. 
(Seka uždarbių lentelė) i M. T.

P. S. Prašau atsakyti asme
niškai M. T.

Ats. M. T. 1) Prieš 3 mėn. 62 
m. sukankant, 2) jūsų mėnesi amžiaus sūnūs f L. , pensininkų į organizaciją, kuri

nė pensija būtų apie $55, 3) po 
trijų mėnesių prašymą padavus, 
4) jūsų pensija nieko bendro 
su vyro uždarbiu neturi, 5) pen
sija atleidžiama nuo pajamų mo 
kesčio mokėjimo, 6) galite tu
rėti daugiau, dėl to pensija ne
sumažės.

Asmeniškai neatsakinėjame, 
nes norime, kad mūsų skyriaus 
skaitytojai galėtų pasinaudoti 
bendro pobūdžio atsakymais.
Kas gali įsirašyti į Medicare?

Kl. Ar visi gaunantieji socia
linio draudimo pagalbą gali įsi
rašyti į Medicare? S.

Ats. S. Nevisi. Mat, sociali
nio draudimo pašalpą imančių 
tarpe daug yra jaunesnių negu 
65 amž. Į Medicare priimami 65 
m. amž. arba senesni.

Kl. Aš esu 64 metų amžiaus 
ir dar tebedirbu. Kada ir kaip 
aš galiu įsirašyti į Medicare? J.

Ats. J. Prieš tris mėnesius be
siartinant jūsų 65 gimtadieniui 
nueikite į artimiausią socialinio
draudimo raštinę ir ten jūsų cialinio draudimo išmokėjimus 
sveikatos draudimas bus sutvar;bent 20%. Kaip -r prezidentaSi
kytas.
. .Kl, Aš esu nedarbingas žmo
gus ir noriu žinoti, ar man pra
dėjus imti nedarbingumo pašal
pą, tuo pačiu metu pašalpą ga
lėtų gauti mano žmona ir 16 m.

Ats. L. Taip, galėtų gauti pa
šalpą, jei atitiktų įst. nustaty
toms sąlygoms.

Kokia būtu mano pensija?
Kl. Malonėkite atsakyti. Esu 

gimusi 1903. VIII. 6. Amerikon 
atvykau su rezidencine viza 1963 
m. ir pradėjau dirbti nuo tų pat 
metų. V. 22 d. (Seka uždarbių 
lentelė). Ir toliau tebedirbu, už
dirbdama $250 mėnesiui. Norė
čiau žinoti, . kiek gaučiau soc. 
draud. pensijos, išėjusi pensijon
1967. I. 1, 1967. V. 22 (būtų ly- šiųjų pora, turinti uždarbio pa- 
giai 4 metai išdirbto darbo) ir ' jamų į^į $5,777 per metus, taip 

pat nemokėtų jokio mokesčio. 
Dabar už šią sumą mokama pa
jamų mokesčio $414.

Jei vyras tebedirba sulaukęs 
65 m. amž. ir uždirba $10,000 
per metus, prez. Johnsono pla
nas sumažintų jo mokestį $528, 
t. y. netoli pusės (dabar jis mo
ka $1,114). Net gaunantiems so 
cialinio draudimo pensijas mo
kesčio sumažinimas būtų ryš
kus. Aukštesnio pajamų lyg
mens mokesčio padidėjimas se
no amžiaus žmonėms būtų ly
giai baisus, ypač naudojantiems 
soc. draud. Reliatyviai imant, 
didėjimai būtų didžiausi tiems, 
kurie turi kuklių investavimo pa 
jamų ir kaž ką panašaus į dide
snę soc. dr. Pensiją. Seno amž- 
ved. porai, turinčiai $15,000 pa
jamų, įskaitant $2,400 nuo soc. 
dr. pajamų mokestis būtų tarp 
$1,587 (dabar mokamų) ir $2,- 
203 (projektuojamų), t. y. $616 
arba 38% daugiau. Turinčių $50, 
000 pajamų, įskaitant $2,400

VIII. 6 (man sukaktų 64 me
tai). Jei pamatyčiau “Drauge” 
atsakymą, būčiau labai dėkin
ga. K. P-tė

Ats. K. P-tei. Buvo sunkoka 
apskaičiuoti jūsų socialinio drau 
dimo pensija, kai teko skaičiuo
ti beveik kiekvieno mėnesio iš- 
mokėjimuse. Kad būtų tiksliau, 
kreipėmės į Chicagos Pietvaka
rių soc. dr. įstaigą, kuri suteikė 
šiuos apskaičiavimus. Jūsų mė
nesinė pensija 1967. I. 1. būtų 
$39.20, 1967. V. 22. — $40.40 
ir 1967. VIII. 6. — $41.10.

GIRIA PREZIDENTĄ
Dėl šių metų prez. Johnsono 

pasiūlymų AFL-CIO unijos pre
zidentas George Meany pasakė 
taip: “Prezidentas išmintingai 
padarė siūlydamas eilę pageri
nimų ,kas 19,000,000 senų a- 
merikiečių duos naujų vilčių. 
AFL-CIO unija pasižada remti 
prezidento pastangas pakelti so

mes manome, kad toks pensijų 
pakėlimas yra reikalingas ir bū
tinas.”

Nori daugiau
Rytinėj krašto daly John W. 

Edelman yra sutelkęs apie 2 mil.

ASSETS $105,000,000 RESERVES $10,000,000
Passbook savings in by the lOth of the month eam from the Įst

hicagoland's Strongest

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

4192 Archer Avenue • Chicago, Illinois 60632 e Phonet VI 7-1141

HOURS
Mon., Thurs. 9-8/Tues., Fri. 9-4 
Sat 9-13/Wed. CIoMd

Kaip siūloma pakeisti pajamų mokesčių įstatymą 
(Pensininkų dėmesiui)
(Tęsinys iš pr. numerio)

Suglaustai atrodo taip:
Žemesnių pajamų žmonėms, 

sulaukusiems 65 m. amž., moke
sčio palengvinimas būtų aukšte
snio laipsnio. Viengungis 65 m. 
amž., turįs pajamų $3,200, ne
mokėtų jokio mok. Dabar jis 
moka $246, jei jo visos pajamos 
yra iš uždarbio ar algos. Vedu-

vadinama National Counsil of Se 
nior Citizens. Sies pensininkų 
organizacijos vadas sako, kad 
pensininkai reikalausią pensijų 
pakėlimo mažiausia 150 dol. per 
mėnesį pavieniems ir 250 dol. 
vedusioms poroms. Pens.

nuo soc. dr., seno amž. vedusių
jų poros mokestis būtų pakel
tas $1,344.

-Tiesa, nėra tikra, kad Kong
resas šį prez. Johnsono pasiūly
tą planą priims. Tačiau tenka 
pastebėti štai kas: skaičius 
žmonių, kurių mokestis būtų su
mažintas pagal kalbamą planą, 
viršija skaičiumi tuos, kurių mo 
kestis būtų pakeltas, santykiu 
5:2. (Smulkiau žiūr. “U.S. News 
& World Report”, 2/12/67, 
psl. 84/5).

Peršasi išvada, kad šiame pa
jamų mok. pakeitimo plane sly
pi tendencija apkarpyti pasitu
rinčių pensininkų (anaiptol ne 
rimtų kapitalistų) v i 1 n a Sy ku
rių jie užsiaugino kas kietu dar
bu ir rūpestingu taupymu, kas 
įvair. sėkmingais verslais, kas 
šiaip laimei nusišypsojus.

IŠ LB SOCIALINIO KLUBO 
■VEIKLOS CHICAGOJ

Prieš kelis metus įsteigtas 
Chicagoj LB Socialinis klubas 
vis plečia savo darbą. Klubui 
priklauso įvairaus amžiaus, so
cialinės padėties bei išsilavini
mo tautiečių. Valdybos nariai 
rašo straipsnius spaudoje so
cialinio draudimo, atlyginimų 
ir kt. klausimais.
Reik. v-jas ir pirm. informuo

ja interesantus visais reikalais, 
be to, jiedu pildo įvairias for
mas.

Kadangi ne visi nariai laiku 
sumoka nario mokestį, negalime 
skirti aukų kitų patriotinių or
ganizacijų kilniems tikslams, 
nes v-bai pačiai trūksta pinigų 
veiklai išplėsti. Korespondenci
ją ir nario mokestį prašoma šių 
sti — ,Lithuanian Sočiai Club, 
3548 S. Emerald avė., Chicago, 
III. 60609. V-ba

P. ŠILEIKIS, O.P,
Ortopedas. Protezistas 

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) lr t. t.

I ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29. IH. 

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
2858 Weat 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadienlaa 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. VVA 5-5076

Bei. tet 239 - 4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfl CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Craivford 
(Medical Buiiding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius nagai susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Ofisas 3148 VVest OSrd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Resid.. 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 lkl 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street
Kampas 63-člos ir California 

VaL: - kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šeštad. 2—4 vai.

' Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

0R. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

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

Route 25, Elgin, Illinois 
Tel. ofiao HE 4-5849, rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., perktad. 1-6, treč. lr šešt tik 
susltarue

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir Alergija
2751 VVest 51st Street

| Valandos: pirmad., antr., ketvirt. ir 
| penktad. 2-—9 vai. v.

šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą.

I Ofiso 735-4477; Rez. PR. 8-6000

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBfi — NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS 

CRAIVFORD MEDICAL BLDG. 
6440 So. Pulaski Koad

Valandos pagal susltarlma
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• Redakcija straipsnius tai- 
so savo nuožiūra. Nesunau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 

į* grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus
prašymus.

Rea. GI 8-O87S

0R. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Dr moterų Ilgos 

6132 So. Kedzie Ave„ VVA 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 lr moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street

(71 os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai kasdien 1—1 lr 6—8 vai. vak 

šešt. 12—8 ▼. p. p.
Trečiadienis's uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE! 
VAIKU LIGOS

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 8 v. lr nuo 6 lkl 8 v. v.
Šeštad. nuo 1 Iki < »»l.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
0R. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 W. 71»t Street 

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 lki 9 v. v
šešt. nuo » Iki J S vai. 
tarus

arba zusl-

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien nuo l—4 p. p. lr 6 
Iki « vai. Trečiad. Ir šešt. uždarvta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. Western Avė
Chicago, UI. 60620

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

Ofiso lr bato tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-12 lr 4-7 Trečiad 
Ir šeštad. tik susitarus

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. lr penkt. nuo 
2—4 lr 6—9 lr pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. šeštad 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso lr bato OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl * popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

SPECIALlSTfi 
MEDICAL BUILDING

7156 South Westem Aveniu. 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl S vai p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 7 Įst Street 
Telefonas HEmiock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos D"2al susltarlma

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv., 5 — 8 vai., 

antrad. ir penkt. 1 — 4 vai. 
Priiminėja, tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS

2454 VVest 7 Įst Street 
(71-os lr Campbell Avė.' kampas)

Vai., kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 y. p. p.

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 925-7691 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni 

Tei. 423-2660

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

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. t 
penktad. 8 v. r. iki 9 y. v. Treč. Ii

šešt. 8 v. t Iki A v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS IJGOb 

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: pirmad., antr., ketv., penkt
nuo 9 lki 11 v. ryto lr nuo 6-8 v. » 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lt 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2200

0R. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis lr pritaiko akinius 

keičia stiklus lr rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 v. p p. lkl 8 v. v. kasdltn, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v r. lkl 1 vai. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 7Įst St.

Vai. antrad. nuo 2—5 popierų 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero, Oak Forest, Ih

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 830-1071 

Vizitai pagal susltarlma.

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

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

Valandos pirm. lr ketv. nuo 12 lkl 
2 v. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 lkl 2 v. p. p. U
vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas. 2750 West 71 Street 

Telefonas 925 - 8296
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—11 
v., r.. 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. ▼. 
Sekmad. lr trečiad. — uždaryta.

Rez. tel. VVA 5 - 3009

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 

Ofiso vai: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. Šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p. lr 6—8 v. vak. 

Treč. Ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GBovehili 6-2823.

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 ir 6 lki 8 v. vak.
šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė.

Vai. pirm., antrad., ketv. 6—8 v 
vak.: penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susltarlma

Tel. ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lik! 4 v. p. p. ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą-

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1—4 
ir 6—8 v. v.; ketvirt. 5—8 ▼. vak., 
šeštad. 10—2 y.
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Vietiniai rinkimai ir

LIETUVIŲ POLITINĖ VEIKLA
NERIMAS RYTŲ EUROPOJE

Bonnos judrioji rytų politika

Demokratinėje santvarkoje 
visi rinkimai yra svarbūs ir pi
liečiai juose visuose turi daly
vauti bei balsuoti. Tačiau fe- 
deraliniai — prezidentiniai ir 
kongresiniai — rinkimai susi
laukia didesnio visuomenės dė
mesio ir piliečiai žymiai gau
siau juose dalyvauja ir balsuo
ja negu lokaliniuose. Ir su
prantama kodėl? Prie visuoti- 
niųjų rinkimų žymiai ilgiau 
ruošiamasi, parenkami popu
liariausi visame krašte kandi
datai, jų vardai ir jų kvalifi
kacijos garsinamos įvairiomis 
priemonėmis — spaudoje, tele
vizijoje, per radiją, daug kur 
suorganizuojami masiniai susi
rinkimai, į kuriuos atsilanko 
patys kandidatai. Lenktynės 
tarp kandidatų pasidaro įdo
mios ir jos akylai yra sekamos 
per pusmetį ar daugiau. Daug 
piliečių aktyviai įsijungia į 
rinkiminę kampaniją, agituo
dami už savo pasirinktus kan
didatus į prezidentus ir vice
prezidentus, mažiau bekreipda
mi dėmesio į miesto ar apskri
ties bei valstijos kandidatus.

*
Gera, reikalinga ir naudinga 

yra kreipti didelį dėmesį į pre
zidentinius ir kongresinius rin
kimus. Bet su tokiu pat dė
mesiu reikia atsižvelgti ir vie
tines valdžias renkant, nes su 
jomis turime dažniau susidur
ti, į jas visokiais reikalais 
kreiptis. Mūsų nuosavybės ap- 
kainavimas ir mokesčiais ap- 
dėjimas priklauso nuo vietinių 
valdžių. Švaros mūsų gyvena
mose vietovėse palaikymas 
taip pat priklauso nuo vieti
nių valdžios pareigūnų. Svar
būs yra savivaldybių švietimo 
reikalai, teismai. Svarbios šal
pos, globos bei žmonių gydy
mo institucijos. Pramonės ir 
prekybos ugdymas taip pat 
daug turi ryšių su. vietinėmis 
valdžiomis. Atsižvelgiant į 
šiuos ir kitus mus liečiančius 
reikalus, mums negali nerūpėti 
lokalinių valdžios pareigūnų 
rinkimai. Mums negali būti vis 
vien, kas patenka į renkamųjų 
kandidatų sąrašus. Mums rei
kia žiūrėti, kokias kvalifikaci
jas turi kandidatai į miesto 
merus, į apskrities vadovybę, 
į teisėjus, į miesto tarybos na
rius (aldermanus) ir į kitus 
postus. Kuriuose miestuose ar 
miesteliuose piliečiai mažai te
sidomi lokalinės valdžios pa
reigūnų rinkimais, jais dažnu 
atveju išrenkami žmonės be 
atitinkamų kvalifikacijų, net 
nesąžiningi. Tie ir kiti moty
vai verste verčia piliečius aky
lai sekti vietos politiką, pada
ryti kiek galima geriausią kan
didatų atranką ir rinkimų die
ną balsuoti.

*
Mažesnių tautinių grupių pi

liečiams ypač svarbu aktyviai 
reikštis vietinėje politikoje ir 
neapleisti savo pilietinės pa
reigos rinkimų dienomis — 
balsuoti. Nuo šios pareigos ne
privalo išsisukinėti ir lietuviai, 
tapę Jungtinių Valstybių pilie
čiais.

Mes labai dažnai nusiskun- 
džiame, kad partijų viršūnės 
miestuose ir apskrityse nesi
skaito su mūsų pageidavimais 
bei reikalavimais. Neduoda 
mums, kaip lietuviams, pakan
kamo politinio pripažinimo. 
Mūsų tautiečiams, norintiems 
reikštis politikos gyvenime ir 
kandidatuoti į vietinės valdžios 
vietas, nesudaro progų. Taip 
yra daugelyje vietovių, kur 
bent kiek didesni skaičiai lie
tuvių gyvena.

PAMINKLAS POPIEŽIUI
Šių metų eigoje Vatikano šv. 

Petro bazilikoje bus pastatytas 
bronzos paminklas popiežiaus 
Jono XXIU-jo garbei. Pamink
las yra šešerių su puse metro 
aukščio ir trijų • metrų pločio, 
sukurtas italų skulptoriaus 
Emilio Greco ir vaizduoja Po
piežių Joną XXIH-jį apsuptą

Gal kiek geresnė tuo atžvil
giu padėtis yra Chicagoje, kur 
lietuvių gyvena daugiau, negu 
bet kuriame kitame didmiesty
je. Tačiau ir čia niekuomet ne
turėjome ir neturime tokio pri
pažinimo, koks priklausytų pa
gal lietuvių skaičių. Jei rim
tai paieškotume tam kaltinin
kų, pirmoje eilėje surastume, 
kad mes patys dėl to esame 
kalti. Mūsų didžiausia kaltė 
ii' bus ta, kad mes permažai 
domimės vietos politiniu gyve
nimu, kad tame gyvenime ne
same pakankamai aktyvūs, pa
galiau nesam ir vieningi, o net 
iv aptingstame nueiti balsuoti' 
rinkimų dienomis. Netenka už
miršti, kad partijų vadai ir 
veikėjai mūsų neveiklumą, pa
syvumą ir apsileidimą labai 
greitai pastebi. Greit sužino ir 
lietuvių balsuotojų skaičių, ku
ris dažnai nekalba mūsų nau
dai.

*

Lietuviai Chicagoje yra įsi
kūrę prieš apie šimtą metų. 
Įsikūrė stipriai ekonomiškai, 
kultūriškai, bet tik ne politiš
kai. Net gėda pripažinti, kad 
per tiek metų šimtas tūkstan
čių ar daugiau lietuvių chica- 
giečių šio miesto istorijoj te
turėjo miesto ir apskrities val
džioje tik septynis rinkimų ke
liu išrinktus pareigūnus. Pir
muoju lietuviu, išrinktu prieš 
suvirš penkiasdešimt metų Co
ok apskrities komisionierium, 
buvo Juozas Elijošius - Elias. 
Antruoju buvo teisininkas Jo
nas Zuris, išrinktas miesto tei
sėju 1936 m. ir teisėjavęs iki 
1952 m. Trečiuoju buvo teis. 
Antanas Olis, išrinktas Cook 
apskrities Sanitarinės tarnybos 
patikėtiniu 1946 m. ir juo bu
vęs iki savo mirties (1958 m.). 
Ketvirtuoju yra teis. Alfonsas 
Wells (Vėlius), išrinktas mies
to teisėju 1952 m. Tose parei
gose ir dabar tebėra. Penktuo
ju laikome bankininką Joną 
Brenzą, buvusį Cook apskri
ties iždininku, šeštuoju buvo 
Baltis, vienam terminui išrink
tas Sanitarinės apskrities tar
nybos patikėtiniu, o septintuo
ju yra Pranas Savickas, per
nai išrinktas Illinois seimelio 
(legislatūros) atstovu. Aštun
tuoju bus Aleksandras G. 
Kumskis, rytoj renkamas Chi
cagos miesto tarybos nariu — 
aldermanu. Juo bus, jei išrink
sime, o išrinksime, jei visi už 
j'Į balsuosime ir savo kaimy
nus, draugus, lietuvius ir ne
lietuvius, paprašysime už jį 
balsuoti. Mūsų pilietinė parei
ga ir šiuo atveju tautinė ambi
cija mus turės skatinti ateiti 
į rinkimus ir balsuoti už savo 
tautietį. Jis būtų pirmas lietu
vis Chicagos miesto taryboje. 
Jam būtų prieinamos ir miesto 
ir demokratų partijos, kuriai 
jis priklauso, vadovybės, todėl 
jis būtų geroje pozicijoje ir ki
tiems lietuviams politikams 
praskinti kelius į politikos vir- 
nūnėles. Tai būtų žymiai su
stiprinta lietuvių pozicija Chi
cagos miesto politiniame gy
venime. Rytoj turime progą 
tos pozicijos pasiekti. Tad ir 
siekime, eidami balsuoti visi 13 
wardo lietuviai piliečiai ir pa
skatindami savo kaimynus ir 
pažįstamus pabalsuoti už A. 
G. Kumskį.

Neužmirština, kad vietinių 
valdžios pareigūnų rinkimai 
yra tiek pat svarbūs, kaip ir 
federalinių, todėl ir į juos rei
kia kreipti daug rimto dėme
sio.

savo vyskupų iškeliant tris svar 
blausius Šventojo Tėvo veiklos 
momentus — Vatikano II-jį Su
sirinkimą, artimo meilės darbus 
ir encikliką Pacein in Terris.

— Britanijos slaugės įsteigė 
Pietų Vietname, Qui Nhon mie
ste, našlaičių namus, kuriuose 
priglaudė 150 karo našlaičių.

Kas bus sekantysis sovietų 
satelitas, nutaręs užmegzti dip
lomatinius santykius su Bonnos 
vyriausybe? Vengrija? Po šios 
— Bulgarija, o dėl Čekoslovaki
jos bei Lenkijos, ypač šios pas
tarosios dar tektų palaukti il
giau tokios nuomonės Vak. 
Vokietijoje vyravo vasario mėn. 
vidury. Šiaip ar taip Kiesinge- 
rio - Brandto koalicinė vyriau
sybė pareinyje, su Rumunija 
jau pradėjusi diplomatinius 
santykius, ' parodė ryžtingumo, 
iniciatyvos pavyzdį ir šiam aiš
kiai pritarė amerikiečiai. Bonna 
Rumunijos atveju a’škiai trium
favo ir tuo pačiu metu stebėjo
me įžūlaus pykčio nuotaikas 
Ulbrichto karalystėje ir aiškų 
nerimą Maskvoje.

Šiuo metu, kai sovietų sie
kiama sukviesti komunistinių 
viršūnių konferenciją prieš Ki
niją, Maskvai ypatingai rūpi 
vieningumo išlaikymas, o tuo 
tarpu tos vakarų Vokietijos at
žvilgiu vis labiau ryškėja so
vietinio bloko nevieningumas. 
Atrodo, vasario 8-10 dienomis 
Varšuvoje įvykęs pasitarimas 
tą satelitų nesutarimą dar la
biau išryškino. Ar jau turima 
reikalo su rytų bloku, ar tik su 
“bloku”? Žinios iš paskirų to 
bloko valstybių tartų, kad blo
ko vietą jau bus užėmęs — 
“blokas”, kitaip tariant, toli gra 
žu nevieningas • komunitsinės 
santvarkos kraštų lipdinys.

Ulbrichtui gresia įvairūs 
prestižo pavojai

Jau žinoma, kad iš šešių sa
telitinių rytų bloko kraštų prieš 
rumunų parodytą savarankišką 
žygį ar maištavimą labiausiai 
bei pikčiausiai protestavo rytinė 
Ulbrichto Vokietija. Šis kraš
tas pasijuto esąs nemažam pa
vojuje atsidurti izoliacijoje, ne
betekti ligšiolin’o tarpininko 
vaidmens rytų bloko kontaktuo 
se su Bonnos valstybe.

Amerikiečiai kariai veda iš džiunglių sugaudytus komunistus. Tai vyksta operacijos Stone 2 metu, netoli 
Quang Narn, Pietų Vietname.

MALONES KALNAS
Stasius Būdavas

Jaribas nustebo ir vis dar stovėjo. Ir kai jau įsišūka- 
vusi minia buvo nuėjusi geroką galą, Jaribas pasuko į 
gatvės vidurį ir atsargiai iš tolo sekė Nazarietį, bet prie 
jo nesiartino.

O Nazarietis ėjo neskubėdamas, kartas nuo karto 
pasikalbėdamas su savo artimiausiais palydovais. Tuo 
tarpu iš pašalinių gatvių pylėsi nauji būriai ir didino mi
nią. Gatvė netrukus atrodė užtvinusi tartum šniokščian
čiu vandeniu.

Dar kiek paėję, jie pasiekė aikštę netoli miesto krašto 
ir čia jau sustojo šalia nedidelio kalno nuolaidumo.

Nazarietis palypėjo kiek aukščiau ir dar vis kalbė
josi su savo palydovais. Minia tuo tarpu stūmėsi pir
myn ir netrukus nugulė visus uolos šlaitus, tartum ten 
būtų sustojęs praskrendančių paukščių tvanas. Po trum
pos valandėlės buvo užtvindyta ir visa aikštė.

Jaribas stebėjo iš tolo ir pamatė, kaip prie Nazarie
čio priėjo keli parisiejai iš tų, kurie sekė paskui. Tuoj 
pat anie pradėjo gyvai kalbėtis, protarpiais atrodydavo, 
kad jie ten kažko ginčyjasi. Nazarietis jiems kažką ra
miai atsakinėjo ir aiškino, bet parisiejai atrodė gana kib
lūs. Iš tolo buvo matyti, kaip drebėjo jų barzdos ir jie 
kažką ginčyjosi iš visos širdies. Nazarietis tiktai klausė
si, nieko jiems nebeatsakinėjo, o paskui apsisuko ir pa
lypėjo kelis žingsnius aukščiau. Tačiau kunigai ir rašto 
žinovai slinko paskui jį ir kažką klausinėjo. Tada Na
zarietis greit apsigręžė prieš savo seklius, o tuo pačiu kar
tu ir į minią. Žmonės ėmė šaukti ir sveikino Nazarietį.

V. ALSEIKA, Vokietija

Rytų vokiečiai negali būti 
patenkinti, ir čia pakanka pri
siminti, ką yra atskleidęs 1965 
m. pas amerikiečius azilio tei
sės pasiprašęs buvęs lenkų mi
sijos šefas Vak. Berlyne Vlad. 
Tikocinski. Šio žodžiais, rytų 
vok’ečirj užsienio reikalų minis
teris O. Winzer dar 1956 m. 
reikalavęs, kad visus žygius, lie
čiančius federalinę Vokietiją, 
Lenkija glaudžiai derintų su 
Rytų Vokiet’ja. Pagal Winzerį, 
“mums turi būti žinomas kiek
vienas jūsų žingsnis, nes viso
je socialistinėje stovykloje tik 
mes atsakingi svarstant vokie
čių klausimus”. Jau čia lengva 
suprasti, kad Bonnos - Buka
rešto santykių užmezgimas 
Pankowui arba R. Vokietijai 
reiškė aiškų pralaimėjimą. Se
kė žinomi Ulbrichto pykčio iš
puoliai, rumunų politikos smer
kimas, rumunų atsikirtimas, at
seit, dar didesnės, Maskvai ne
malonesnės rytų bloko nevie
ningumo žymės.

Iniciatyva patenka į Maskvos 
ir Varšuvos rankas

Rytų Vokietijos puolimai ne
buvo prot'ngi, jie tik suerzino 
Kremlių, pasauliui išryškino ski 
limo ženklus. Toliau sekė smū
gis Ulbrichtui, kai numatytoji 
bloko konferencija vietoje nu
matyto R. Berlyno buvo nukel
ta į Maskvą, tuo pačiu metu 
rumunų užsienio reikalų vado
vui Manescu lyg simboliškai be
važinėjant po Vakarų kraštus 
(Belgiją). Pasirodė, kad toli
mesnė iniciatyva jau atiteko į 
pačios Maskvos ir Lenkijos ran 
kas. Gomulkai teko formuluot1 
rytų bloko reikalavimus ir juos 
kiek sušvelninai Nei Maskva, 
nei Varšuva kSfH^oriškai nebe- 
reikalauja, kad Bonna, kaip

būtiną sąlygą, pripažintų Ul
brichto rytinę Vokietiją. Vis 
dėlto Maskva spiria, kad rytų 
bloko kraštai iš Bonnos reika
lautų, kad šioji atsisakytų jos 
kietos laikysenos “jai pačiai 
pasilaikyti v'sos Vokietijos at
stovavimo teisę”. O dėl sąlygų 
su Bonna užmegzti santykius 
vis dėlto paskiri kraštai turi 
svyruojančias nuomones ir tai 
nieku būdu nere’škia, iš Mask
vos taško žvelgiant, būtino vie
ningumo.

Ar dabar Vengrijos eilė?
Tarp Bonnos ir Budapešto te

bėra vienas neišspręstas klausi
mas — jis liečia Vokietijos mo
kėjimus už Vengrijoje karo me
tu padarytus nuostolius. Tiesa, 
vengrai ir toliau smerkia “vo
kiškąjį revanšizmą”, tačiau net 
partijos ck nariai pasisako už 
santykių užmezgimą su Bonna. 
Vak. Vokietija šiuo metu yra 
pats stambiausias partneris 
Vengrijos užsienio prekyboje. 
Tačiau vengrų Kadaras bent 
ligšiol dar nėra parodęs nepri
klausomos nuo Maskvos inicia
tyvos užsienio politikos srityje. 
Jis turės palaukti žalios šviesos 
ir čia tik klausimas: ar Mask
va paspaus tokios šviesos myg
tuką?

Panaši ir Bulgarijos padėtis. 
J1 nori tradiciniai gerų santy
kių su Vokietija, vak. vokiečių 
turistai tūkstančiais vyksta į 
Bulgarijos vasarvietes, neblogai 
vystoma prekyba, tačiau, kai 
bulgarai žaliavų pr’statymo sri
tyje visiškai priklausomi nuc 
sovietų, santykių su Bonna at
veju jau nebegalima kalbėti a- 
pie krašto simpatijų svorį ar 
reikšmę.

Kietieji riešutai — čekai ir 
ypač Lenkija

Su čekais žymiai sunkiau. Jie 
visu rimtumu žvelgia į vokie
čių galimą pavojų, jie su nerimu

Šis pakėlė ranką ir prašė nutilti. Ir kai jau aikštė su 
slėniu buvo nurimę, Nazarietis garsiai sušuko:

— Tik pasižiūrėkit į juos, — rodė jis į parisiejus, — 
jie nori sugauti mane kalboje... Angių veisle, aš daug 
kartų jums sakiau, jūs norite įgilti man. Tuščias jūsų 
darbas ir be reikalo varginate savo liežuvius. Jūs taško- 
tės neteisybės seilėmis ir tuo pačiu liežuviu garbinate 
mano Tėvą, esantį danguje...

Minia nutilo, tartum būtų visai priplota ir uždusin
ta. Nazarietis vėl šaukė:

— Tik pažvelkite į juos, — rodė jis parisiejų pusėn, 
kurie buvo jau gerokai nuo jo atsitraukę, — įdurkite į 
juos savo žvilgsnius. Juk tai pabaltinti karstai, kurių vi
duriuose yra baisūs puvėsiai.

— Jis burnoja, jis piktažodžiautojas, — šnabždesys 
sudrebino Jaribo lūpas.

Sadukėjus buvo įsižeidęs. Jo ausys buvo pritrenktos, 
ir jis nutarė palikti minią. Bet ne taip lengvai jam sekė
si, nes visi aikštės šonai ir užkampiai buvo nugulti žmo
nėmis. Tada jis suko plačiu pusračiu ir ieškojo artimiau
sios gatvės, kurioje galėtų pranykti.

Šiaip taip jis nusistūmė prie šulinio, ant kurio buvo 
sulipęs jaunų vyrų ir mergaičių būrys. Čia jis sulėtino 
savo žingsnius, nes nebetoli buvo ir gatvė, vedanti į pa
šalį.

— Estera! — perpylė Jaribą nustebimas, ir jis susto
jo.

Jis nenorėjo tikėti, bet tikrai ten buvo Estera. Kad 
nenukristų nuo šulinio rentinio, ji buvo įsikibusi į kaž
kokį jauną vyrą ir kartas nuo karto su juo pasikeisdavo 
vienu kitu žodžiu.

Sadukėjus norėjo eiti prie mergaitės ir jau buvo pra
siveržęs pro kelis žmones. Bet tuo metu vėl pakilo Naza
riečio balsas:

— Jūs žvanginate skatikus gatvėse, kad išgirstų ki

Detroito lietuvių vardu įteikiama šen. R. Griffins dr. V. Vardžio kny
ga “Lithuania under the Soviets”. Iš k. programos vedėjas dr. K. 
Keblys, šen. Griffins, Loreta Petersonaitė ir Birutė Kvietytė.

Nuotr. J. Gužučio
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kiekvieną kartą registruoja su
dėtų vokiečių reikalavimus, “vo 
kiečių revanšizmas” jiems nėra 
frazė, bet aiškus pavojus. Tu
rinti sienas ir su vakarų ir su 
rytų Vokietija, Čekoslovakija 
ypatingai spaudžiama Maskvos. 
Be to, maždaug nuo 1958 rn. 
Gomulkos politikos išdavoje če
kai visiškai priklausomi nuo 
bendrosios trikampio — Varšu
va, R. Berlynas ’r Praha — po
litikos krypties. Jei kas mano, 
kad vak. vokiečiams visiškai 
atšaukus buvusią Muencheno 
sutartį jau būtų pašalinti kliu
viniai Praha1 susitarti su Bon
na — aiškiai klystų.

Lenkija, su R. Vokietija pa
lyginus, savo pareiškimuose 
Bonnos atžvilgiu, žinoma, san
tūresnė. Tačiau, kalbant ap’e 
santykių sutvarkymą tarp Bon
nos ir Varšuvos, čia kliūtys vis 
dar atrodo nenugalimos. Oderio
- Neisės sienos pripažinimas 
Varšuvos laikomas pačia svar
biausia santykių pagerėjimo su 
Bonna sąlyga. Lenkija nesutin
ka su Bonnos teze, kad šis klau 
simas turėtų būti paliktas bū
simajai taikos sutarčiai ir, kad 
tik apjungtoji Vokiet’ja galėtų 
pripažinti sienas su lenkiškuoju 
kaimynu. Jei palyginti lenkų ir 
r. vokiečių spaudą, lengvai gal’ 
įžiūrėti skirtumą: kai Ulbrichto 
laikraščiai visu smarkumu nie
kina kanclerį Kiesingerį ’r jį 
pristato kaip “nacį”, tai lenkai 
reiškia kiek santūrumo — jie 
daugiau kelia mintį, kad “vo
kiečių pol’tikos esmė atrodo ne
pasikeitusi”.

Tuo būdu iš šešių kraštų r. 
bloke stebime įdomų pasiskirs
tymą — šiaurinė dalis su R. 
Vokietija, Lenkija ’r dalinai Če
koslovakija, tai — kietieji, la
biausiai nusistatę prieš santy
kius su Bonna, toliau seka kiek 
svyruojantieji — Vengrija ir 
Bulgarija, pagaliau šeštasis 
kraštas, daugiausia išdrįsęs pa
sinerti į savistovumo vandenis
— Rumunija.

ti ir pamatytų jūsų dosnumą, o paslapčiomis apiplėšiate 
badaujančias našles ir našlaites, atimdami iš jų ramybę 
ir kūno švarumą...

Jaribas sudrebėjo, pasižiūrėjo dar kartą į Esterą ir 
staigiu posūkiu apsigręžė atgal, ten, kur buvo matyti 
gatvė.

O Nazarietis šaukė garsiai ir galingai. Jo balsas 
skambėjo kaip varpas, atsidauždamas čia į priemiesčio, 
čia vėl į šlaito uolas.

VII

Pas Jaribą susimetė keli veiklesnieji sadukėjai.
Visų susirūpinimas buvo aštrus ir gilus.
— Broliai, jeigu mūsų kantrybė nepabus, tai netru

kus mes būsim sunaikinti, — kalbėjo vienas iš svečių, 
kurio veidas buvo apsipylęs rausvumu ir rūpestingu per
gyvenimu.— Juk mes esame begaliniai gailestingi. Aš 
kartoju, šitas suvedžiotojas visai sudarkys mūsų žmones. 
Mes turim jį suvaldyti. Tarkimės, ką turim su juo dary
ti, — kalbėtojas nusišluostė kaktą, galvodamas, ką toliau 
sakyti.

Tada atsiliepė kitas balsas, jaunesnis, bet ramesnis.
— Taip, mūsų kantrybė yra begalinė. Tur būt, tik 

Dievas gali būti toks kantrus ir gailestingas. Bet vis dėlto 
jau perdaug. Tik pagalvokit, treti metai mes pakenčiam 
šitą perėjūną, tą Nazarietį. Ir dar ką aš pasakysiu. Taip, 
aš stebiu žmones. Mūsų žmonės jau ne be tie. Tik pagal
vokit, juk mūsų sinagogos jau tuštėja, ir mane apima ne 
tik rūpestis, bet ir skausmas. Aukos ir rinkliavos taip pat 
susitraukė. Ir jeigu taip bus ilgiau, man baugu pagalvo
ti, kas gali vėliau atsitikti. Jaribai, ką tu patari. Juk tu 
kalbėjais su romėnais. Ar mes galim sulaukti iš jų kokios 
nors pagalbos? Ką jie sako?

(Bus daugiau)

Jugoslavija — ypatingas atvejis
Jugoslavija, komunistinis kra 

štas, nepriklausąs rytų blokui 
ir daugiausia nutolęs nuo Mask
vos linijos, atrodytų, galėtų 
pats pirmas užmegzti diploma
tinius santykius su Vak. Vokie
t’ja. Tikrumoje santykių su- 
normavimas čia pirmoje eilėje 
priklauso nuo Bonnos.

Ne kur kitur, kaip pareiny
je atsiranda ir kliuviniai. 1957 
metais Bonna nutraukė santy
kius su Belgradu dėl vadinamos 
Hallsteino doktrinos, būtent dėl 
to, kad jugoslavai vėliau užmez
gė ryšius su Rytų Vokietija. 
Jei dabar vak; vokiečiai sutvar
ko santykius su Belgradu, ta
tai reikštų, kad jie galut’nai at
sisako nuo Hallsteino sampra
tos. (Tuo tarpu, kadangi kiti 
rytų bloko kraštai jau turi san 
tykius su Ulbrichtu, tai nėra 
kliūties santykiams užmegzt’).

Taigi, vak. vokiečių politikai, 
nepaisant ir optimistinių užs’e- 
nio reikalų ministerio bei vice
kanclerio W. Brandto patikina
mų jo kelionės metu JAV-se, 
dar teks susidurti su visa eile 
sunkumų bei kliuvinių. Juos 
nugalėti nebus lengva. Juo la
biau, kai “didys’s brolis” nėra 
patenkintas ir kai mažieji nėra 
palinkę patirti paties vyriau
siojo pyktį bei jo išdavas. Dėlto 
’r Bonnos džiaugsmui atsiran
da aiškios ribos.

— Kanadoje uždarbių vidur
kis 1966 m. buvo toks. 15,182 
gydytojų — 21,474 dol., 8,328 
advokatų — $17,282, 2,621 inži
nieriaus ir architekto — $16,- 
801. Toliau seka dantų gydy
tojai su $14,909, kvalifikuoti bu 
halteriai — $13,201, finansinių 
bendrovių savininkai — $14,- 
843, nekilnojamojo turto parda
vimo įstaigų savininkai — $8,- 
626; profesorių ir mokytojų vi
dutinis uždarbis $5,087.
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1 IAIŠKAl”[)RAUGlH" Į Mūsų kolonijose CLASSIFIED GUIDE
Lietuvių Jėzuitų Provinciolo 

viešas pareiškimas

“Naujienų” korespondentas, pa
sirašęs J. Pr., 1967 sausio 20 die
ną savo straipsnyje ‘‘Sunku būti 
geru kataliku” tvirtina, kad aš 
įeinu į “negrams baltųjų bendruo
menėse apgyvendinti komitetą”. 
Kadangi šis tvirtinimas yra netei
singas ir klaidinantis, visuomenės 
informacijai pateikiu sekančius 
faktus:

1. Priklausau “Komisijai žmonių 
santykiams ir ekumenizmui” (Arch- 
diocesan Commission on Human 
Relations and Ecumenism), api
mančiai daug sričių, i kurias įei
na įvairių etninių ir religinių gru
pių problemos, tarp jų ir ekume
niniai, t.y. katalikų ir protestantų 
bendradarbiavimo klausimai.

2. Arkivyskupijos kurija, suži
nojusi lietuvių jėzuitų pastangas 
užmegzti bendradarbiavimą tarp 
katalikų ir evangelikų Chicagos 
lietuvių visuomenėje, pakvietė ma
ne į tą komisiją, kur buvau pa
skirtas “Dialogo ir doktrinos” 
(Dialogue and Doctrine) klausi
mams su nekatalikais krikščioni
mis.

3. Ši visa komisija turi tik pa-

Alan Arkin, 
“The Russians 

Are Corning . . .’

Richard Burton,
“Who’s Afraid of 
Virginia Woolf?”

Michael Caine, 
“Alfio”

Elizabeth Taylor, 
“Who’s Afraid of 
Virginia Woolf?”

Ida Kaminską, 
“The Shop on 
Main Street“

Anouk Aimee, 
“A Man and 
a VVoinan“

Šie aktoriai pristatyti geriausiam metų aktoriaus vardui gauti. 
Apačioje nuotraukų surašyti pavadinimai filmų, kuriose jie vaidino.

4040 Archer Ave. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

.Kiekviena
sąskaita
ligi
915.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATA RNAVIMU.
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoj spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės vi
soje Amerikoje.

Draugo spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas knygas, 
programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems gy
venimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

Kviečiame visus organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyveni
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 TEL. LU 5 - 9500

Easton, Pa.

LAISVES NIEKAS NEGALI 
NUSLOPINTI

Vasario 16 minėjimas East- 
on šiais metais įvyko vasario 
19 d. Tą dieną 10 vai. ryte, Šv. 
Mykolo bažnyčioje buvo atlaiky 
tos šv. Mišios už Lietuvą su 
pritaikytu tai dienai pamokslu.

Po pietų 3 vai. įvyko antroji 
minėjimo dalis Lietuvių klubo 
patalpose, kur buvo susirinkę 
apie pora šimtų dalyvių. Pro
gramą pravedė Jokūbas Zan- 
saitis, pakviesdamas kun. A. 
Baboną paskaityt* atidarymo 
maldą. Tarpe žymesnių ameri
kiečių svečių buvo miesto bur
mistras George S. Smith su po
nia, kuris pasakė pagrindinę

tariamąją galią arkivyskupui ir 
nevadovauja jokių konkrečių pro
jektų įgyvendinimui.

Bruno Markaitis, 
Lietuvių Jėzuitų provinciolas

kalbą. Trumpai supažindinda
mas dalyv'us su Lietuvos isto
rija. Baigdamas savo žodį bur
mistras pridėjo, kad laisvė žmo
gui yra įgimtas dalykas, niekas 
jos praeityje neįstengė užslo
pinti žmonių širdyje. Kaip Lie
tuvos pris*kėlimu niekas neti
kėjo 1918 metais, bet ji prisi
kėlė, taip ir dabar reikia tikėt's, 
kad ji vėl prisikels. Trumpas 
kalbas pasakė adv. Charles 
Spaziani, Norman Seidel, kurio 
tėvai kilę iš Lietuvos *r Vili
mas Žiogas. Susirinkimas praė
jo jaukioje lietuviškoje nuotai
koje. Minėjimas buvo užbaig
tas Šv. Bernardo bažnyčios kle
bono Franc's X. Connolly mal
da.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas^ taip pat buvo apra
šytas vietos “Easton Express” 
laikraštyje. K.

R E AL ESTATE

NUOSAVI NAMAI
ft kamb. mūras, uždari porčiai, 

naujas guzu šildymas, garažas, arti 
Marų. pko mokyklų. $18,800.

2 butų mūras, 2 po 6 k., 2 auto 
mūro garažas, naujas gazu šildymas, 
apsauga nuo potvynio, pirkimas su 
nuolaida, $27,000.

8 kamb. mūras. Uždari porčiai, aly
va šildymas, karpetai, kabinetų vir
tuvė, garažas. Pora blokų nuo mūsų. 
$17,900.

83 ir Cicero Ave. Patogus, apynau
jis mūras, 3 mieg., karpetai, kabine
tų virtuvS, daug priedų, platus lotas. 
$16,900.

5 fiatų mūras. Alyva centrinis šil
dymas, garažas. Virš $5,000 nuomos. 
Kaina $39,800.

Tikra rezidencija. Puikus 12 metų, 
6 kamb. mūras. 2 Vitrolite vonios, 
žaidimams įrengtas beismentas, cen
trinis oro vėsinimas, karpetai, židi
nys, daug priedų. Graži vieta, pato
gus namas gyventi. Pamatykite.

4 butų meiliniai nanuii šalia tuš
čio loto, reikia baigti tvarkyti. Pa
jamų virš $2,500 metams. Kaina 
$11,600. Gera paskola užtikrinta.

2 butai po 5 kamb. su valgomais. 
Gelsvas 10 metų mūras. Karštu van
deniu šildymas, garažas, platus kam
pinis lotas. Apie $42,000.

Lotas — 30 pėdų. Tinka dviems 
butams Marąuette Parke. $9,500.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

Didelis namų, sklypų, biznių 
ir žemės ūkių pasirinkimas.
LINARTAS REALTY
4936 W. 15th St., Cicero 652-4343

REA L ESTATE
Mfir. 3x5 lr krautuvė. M. p. Ga

ražas. $41,800.
Mfir. 8 metų, 2x4$<į. Ideali M. p. 

vieta. $38,800.
Mfir. de luxe 7 k. rezidencija M.

pke. "Brezeway”, garažai, platus lo
tas, 2% vonios, įrengtas rūsys, daug 
priedų. $38.800.

Lotas arti M. p. 25x125 p. Skubiai 
už $4,500.

KAIRYS 2943 West 5

Mfir. 6 k., garažas, naujas šild. 
66—Mozart. $19,500.

Mfir. 5 kamb., naujas gazo šildy. 
mad. Labai gera vieta, $17,500.

Mfir. 4 butai po 5% kamb. M. p. 
Platus sklypas. $46,500.

Mfir. 2 po <1 M. p. Naujas šildy
mas. Mūr. garažas. $28,900.

Mfir. 3 mieg. 10 m. Marą. pk., ga. 
rai.. kilim. $21,500.

9th Street. Tel. HE 6-5151
3 po 4 kamb. mfir., skiepas ir pa

stogė. Garažas. Geri miegamieji. Ar
ti bažnyčios Brighton pke.

8 butų mfir. Geros pajamos. Ge
rai prižiūrėtas. Neaukšta kaina.

Mfir. bungalovv, 6 kamb. Dideli 
miegamieji Centr. gazu šildymas.

ŠIMAITIS REALT
Notary Public —

2737 VVest 43rd Street

Gage p-ke.
13 butų mūr. $16,500 metinių pa

jamų. Namas kaip lėlė. Tik $25,000 
įmokėti.

2 po ft kamb. mfir. Central, šildy. 
mas. Marąuette P-ke.

Y & INSURANCE
Income Tax Service

Tel. — CL 4-2390
>oooo&(x>cK>oooooooooooooaooooo<M>ūoocoo(KXK>o<x)oocK>ooo-c-<K

SALES B MORTGAGES B MANAGEMENT

Member of M.L.S.

Main office 5727 VV. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6 - 2233 
Branch ofc. 2617 W. 71st St., Marąuette Parke, tel. 925 - 5256

ALEX ŠATAS — Realtor
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti į mūsų įstaigą ir 
išsirinkti iš katalogo.
>0-0<>-C><X><>-CK>0-0-000-0-0-0-0-<>ChO<XXKX><XX><X><><XX><X><X><X><KXX><>0<XX>0<><

Palikimas. — Marąuette Pke, prie 
bažn. 3 butų mūr. Naujas karšt. vand. 
šildymas, 2 auto garažas. $29,000 
arba geriausias pasiūlymas.

Palikimas. — Netoli mūsų įstai
gos med. 2 po 5 k. Geras pirkinys. 
Pasiteiraukite.

2 butai Ir biznis. Tik 1 metų. At
skiri šildymai ir centralinis vėsini
mas, alum. langai, ‘built-ins", kili
mai ir kiti priedai. $45,000.

Evergreen Pke. — 5 butų, 4 metų 
de luxe mūras, 7 k. butas savinin
kui ir $690 į mėn. pajamų. Mūro 
garažas. $88,500.

6 $6 kamb. “ranch” su prijungtu 
mūro garažu. Gražiai Įrengtas poil
sio rūsys, centrai, vėsinimai. Savi
ninkas priverstas parduoti. Teirauki
tės.

De luxe naujas — 8 butai po 4 
kamb., ąžuolo medis, keramikos ply
telės, atskiri šildymai ir karštas van
duo, alum. langai pajamų virš

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Avenue Tel. 471 ■ 0321

REAL E S T ATE

Puikus 6 kamb. mūrinis kampinis 
namas. Židinys, nuo sienos iki sie
nos kilimai. Nupiginta kaina. Savi
ninkas. Tel. GR 6-0597.

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Ave., CL 4-7450

NAMŲJ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tau
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra
BELL REALTY

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

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO Ik KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Ave., LA 3-8775
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas Patarnavimas

Mūras 0 butų po 5 kamb. Geros
pajamos 6 maš. garažas. Tik $50,000.

Maiiųuette pke auto garažas ani 
gero kampo. Tinka taisyti ir parda-
vinėti auto mašinas. $40,000.

Marąuette pke. Mfir. 1% aukšto
2 po 5 kamb., JI metų senumo 
įrengtas rūsys. $27.900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9511

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 69th St. RE 7-8399

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMĄ S-PAR 
DAVIMAS • NOTARIATAS • PA
TVIRTINTI VERTIMAI * IMIGRACI
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKES

ČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 7 Ist St. Tel. 925-6015

Remkite “Draugę”.

$14,000. Galima perimti gerą pasko 
lą. $118,000.

Pietvakarių priemiesty sklypas 
153x150 p. Gatavi planai ir leidimas 
statyti 22 butų apartmentinį namą.

Didelis pasirinkimas apartmentinių 
ir rooiming house šiaurinėje miesto 
daly. Teiraukitės.

« kamb. apynaujis garžus mūras 
1 % vonios, karšto vandens šiluma, 
iškelti vamzdžiai, alumin. langai, ki
limai, garažas. $21,900.

8 butų mfir. Brighton pke. Naujas 
centrai, šildymas gazu 2 butuose, ki
tuose gazo pečiukai. Alumin. langai, 
apsauga nuo potvynio, naujas stogai, 
labai geros pajamos. Tik $38,000.

Marąuette pko apyl- 20 butų ir 3 
krautuvės. Pilnai išnuomotas. Meti
nių pajamų apie $$30,000. Savinin
kas sutinka keisti į mažesnę nuosa
vybę arba parduoti su nedideliu 
įmokėjimu. Labai geras pirkinys 
Teiraukitės.

MISCELLANEOUS

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR Iš LAUKO 

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

IIIIIIII lllllllllll!!llIIBllllll!llIllllIllllIlllllll

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus. s 

Dengiame visų 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 R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemoakmai \
llllllllllllllllilllllllllllllllisililllillilllllllll

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Sešta- 
dleniais lr sekmadieniais nuo 8 30 iki 
1:80 vai. ryti. Vakarais pirmadle. 
niais 7 vai vak

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 hil. AM Ir 1027 mg. FM

Telef. HEmlock 4-2413 
715# South Maplevvood Avenue

Chicago, Illinois 001120

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7 - 5168

llllllllltlllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII

M O V B N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA
NamS, automobilių, 
gyvybčs, sveikatos 

ir biznio
Patogios išslmokėji- 

mo sąlygos

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

TV’, Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA
Pardavimas ir taisymas

2649 VVest 83rd St., Tel. 434-0421 
P. Rudėnas K. Šimulis

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudą nuo ugnies lr automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 $4 West #5th Street 

Chicago, Illinois 60642 
Tel. GA 4-8054 lr GR ft-433#

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS ENPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV.
3 skyriai Chicagoje:

2008 OOtta St. Tel. WA 5-2787
2501 ftOtli St. Tel. WA 5-2737
3212 So Halsted St. Tei. CA 5-1864

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausio^ rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIŪIH!
RINOS ER NUTEKAMIEJI

VAMZDŽIAI
Ekspertištkai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

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

ĮSIGYKITE DABAR!

iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiimniiiiiiiii!

PUIKI DOVANA BET KADA
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
“Vytautas the Great” 

parašyta prel. Juozo B. Končiaus. 
Knygos gavėjas turės progos susi
pažinti su lietuvių tautos garbin
gąja, gražia praeitimi ir jos kovo
mis dėl laisvės 14 -15 šimtmetyje. 
Tuomi supažindinsime su lietuvių 
tauta ir įgysime jai bičiulių, kurie 
šiais laikais mums yra labai rei
kalingi. Knyga gaunama “Drauge”, 
kaina $3, kietais viršeliais — $4. 
m I III I III 11IIIIII llll I III I III III II111II1111IIUllll

PARDAVIMUI

garbage~drums
WITH COVERS & HANDLES 

36 and 50 gal. — Free Delivery

5622 S. Racine 434-1113

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Moderniškai įrengtas beismentas 
vedusių porai, naujame name prie 
pat Marguette Parko HE 4-4786.
Pigiai išnuom. kambarys vyrui — 
su atskiru įėjimu, virtuve šaldy
tuvu ir t. t. Telef. GR 6 - 3069.
Išnuom. apšildomas 3-jų kamb 
butas, su vonia, 4431 S. Maple
tvood. Po 6 v.v. skambinti

FR 6-7298

VYRAI IR MOTERYS

Reikalinga vedusių pora arba vy
ras ar moteris prižiūrėti vyresnio 
amžiaus invalidą. Gyventi vietoje, 
Melrose Parko rajone. Skambinti 
po 5 v.v. FI 5-1091.

Order Picker & Order 
Packer

Excel. working conditions. 
Contact JOE. 678 - 3690

IPCO HOSPITAL SUPPLY 
Dės Plaines, Illinois

EDITORIAL ASSISTANT
Needed for information dept. of na- 
tional federation; Loop location, full 
time, permanent. 8:30 to 5 p.m, Age 
□pen. $4,800 yr. Some secretarial ex- 
per. preferred. Numerous co. benefits. 
immediate opening. —

MR. CONKLIN, Tel. 922-0667

EFFICIENT NURSES AIDĖS 
For all shifts. Modern home, 

excellent conditions and benefits.
PALOS HILLS CONVALESCENT 

CENTER
10426 Roberts Road,
PALOS HILLS, ILL.

GENERAL OFFICE
Good typist — steno preferred; 
varied and interesting work in two 
giri office. Fringe benefits—vicin- 
ity Harlem and Touhy.

Call — 775-7595.

BILLER - TYPIST
Good pay, hospitalization, other 
benefits, Old. ėst. company.

MR. MASON — 666-4447

IF YOU CAN TYPE Full Time,
Speed not essential, we want you.
Call MR. SHERMAN — 328-5500 

Greene Metai Products Co., Ine, 
1000 Grey Ave., Evanston, III.

An eąual opportunity employer

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

SKELBKITES “DRAUGE”.

HELP VVANTED — VYRAI

PERSONNEL DEP’T
YOUNG MAN - to intėrvievv applicants,

keep recards, mušt be able to type.
GOOD VVORKING CONDITIONS, CO. BENEFITS 

EXCELL. TRANSPORTATION. (CTA bus stops at front door.)

MOTIVE EQUIPMENT MFG.
Division Borg—VVarner

5253 W. Roosevelt Rd., Cicero, Bl 2-2520
An Eąual Opportunity Employer

ACCOUHTING 1
COST ACCOUNTING 

ASSISTANT
Excellent opening for young man. Minimum 2 years experience plūs 
2 years college. Will train to become a 2nd man in large cost ac- 
counting department. Liberal company benefits, including Life Insur
ance, hospitalization and Profit Sharing.

SKIL CORPORATION 
5033 N. Elston Ave-, Chicago

Tel. — AV 6-2000, Ext. 381

Vi'

JR. COST ACCOUNTANT
Expanding semi-trailer manufacturer has an im

mediate opening for a man vvith 2 to 3 years ex- 
perience in manufacturing Cost Accounting. Excel- 
lent salary and fringe benefits.

STRICK CORPORATION
T. B. EWERS Tel. — 731 - 1100

— An Eąual Opportunity Employer —

HELP VVANTED — VYRAI

PRESSMAN
For new Harris 17į^x22% single 
color offset. Hours — 8 to 4:30. 
For appointment, call —

774-1050
Good Opportunity

Young man for inside sales work 
in plastic distribution Office. High 
school education. Good figure 
aptitude.
No experience neeessary. Progres
sive Inereases. Paid Hospital and 
Life Insurance.

Colonial Kolonite Co.
2232 W. ARMITAGE AVE.

Janitor —Watchman
Day Shift. 6 day week. 

Age to 55 
Mušt live North.

APPLY

AUTOPOINT COMPANY 
1801 W. Foster Ave.

- An eąual opportunity employer —

DEEP DRAW

OPERATOR
Mušt have experienee.
Able and ąualified te 
Set-up and Operate 

500 Ton Hydraulic Press

Vance Industries 
Incorporated 

7401 W. Wilson Ave. 
Tel. — UN 7-8161

Ask for ED. SKALECKI

Production Workers
Light manufacturing. We will 
train. $2.03 to start, $2.23 mini
mum in 90 days. Apply in person 
9 A.M. to 3 P.M. Mon. thru Fri. 

VANCE INDUSTRIES, INC. 
7401 VV. VVilson Ave. 

Chicago, Illinois

VVANTED
TOOL & DIE MAKER 

BUILD & REPAIR
Top VVages And Overtime 

Other Benefits 
APPLY

AUTOPOINT COMPANY
1801 W. Foster Ave. 
Tel. — L0 1-3200

An eąual opportunity employer



Russell Straton. 27 m., su savo žmona ir dukra West Quincy. Mass., 
kalba gydytojams. Jam buvo nuplauta kairė ranka, 10 valandų truku
sioj operacijoj ranka prisiūta ir prigijo. Vyras yra stalius.

KAIP IŠSAUGOTI SVEIKATĄ

k o I DRAUGAS, pirmadienis, 1967 m. vasario 27 d.

KĄ DARYTI NUSIDEGINUS?

Chicagos sveikatingumo ko
misionierius dr. S. Andelman 
pataria, jeigu kas apsidegina 
ranką ar koją, reikia tuojau į- 
kišti j labai šaltą vandenį. Bet 
negerai yra pakisti apdegintą 
vietą po vandens srove, nes 
gali pradaužti susidarančias di
desnes pūsles. Greitas apdegu- 
sios vietos šaldymas ne tik ma
žina skausmą, bet ir neduoda 
plėstis sužalojimui bei pagrei-

* tina sugijimo laiką.

Gera apdegusias vietas ap
rišti tvarsčiu, švariu medžia
gos gabalėliu, kad būtų suma
žinta rizika tą vietą apkrėsti. 
Kokių nors alyvų, tepalų ant 
žaizdos nepatariama dėti. Vis 
reikia saugoti neperspausti pūs
lių, nes tai padidina galimy
bes užkrėtoms įsiskverbti.

* Jeigu apsideginama aštriais 
chemikalais, reikia kaip grei
čiau plauti vandeniu, nes tas 
atmiešia chemikalus ir sumen
kina jų veikimą. Kiek didesnių 
sužalojimų atvejais reikia kreip 
tis pas gydytoją.

JEI KAM SKAUDA GALVĄ

Galvos skausmų yra labai 
daug priežasčių. yiena Chica
gos lietuvė įvairiai nuo jų bu
vo gydoma ir vis nesusilaukė 
reikiamų rezultatų. Ji nuvyko 
į Mayo klinikas ir čia nustatė, 
kad jos kaklo gyslos yra palies
tos sklerozės, jomis smegenis 
pasiekia nevisai pakankamas 
kraujo kiekis. Gydytojai pata
rė dažniau kaklą masažuoti ir 
taip pagerinti kraujo apytaką. 
Tas labai padėjo.

JEI RODOSI KRAUJAS 
IŠ NOSIES

4
Butuose, kur naudojamas cen 

trinis šildymas, žiemą oras daž
nai būna sausesnis negu Sacha
roje. Dėl to daugeliui išdžiūsta 
gleivinės nosies plėvelės, kar

NUKANKINTAS A. A. LEIT. 
JONAS JUREVIČIUS

Leit. Jonas Jurevičius, gimė 
1910 m. ir augo Jonavoje. Bai
gęs Kaune technikos mokyklą 
ir tarnavęs trumpą laiką susi
siekimo ministerijoj kaip gar
vežio vairuotojas. Vėliau įstojo 
į Karo "mokyklą ir ją baigęs 
1938 m. tarnavo šarvuočių rink 
tinėje iki bolševikai okupavo 
Lietuvą. Per II P. karą įstojo 
savanoriu į lietuvių savanorių 
batalioną ir kariavo prieš ko
munistus, trokšdamas Lietuvai 
laisvės. Kurlando apsupime pa
teko į komunistų nelaisvę. So
vietų sąjungos valdžia, prasi
žengdama su tarptautinėmis 
taisyklėmis, svetimos valstybės 
pilietį, kuris kariavo dėl savo 
valstybės interesų ir laisvės, 
kaip tikras patriotas karys, nu
teisė jį kalėti iki gyvos galvos.

Nors Jonas Jurevičius buvo 
fiziškai stiprus, geras sportinin 
kas, išuvęs 20 metų kalėjime, 
prarado visas fizines jėgas, nes 
prieš mirtį nebegalėjo vaikščio
ti nei sėftėlįi.. Dėl blogo maisto 
susirgo skrandžiu, gi kaulai vi
sai suminkštėjo.

tais net susprogdamos. Dėl to 
pasirodo kraujas valant nosį 
ir dėl to nosyje gali lengviau 
įsiveisti slogą sukeliantieji ge
malai. Ginantis nuo to, labai 
patartina įsitaisyti elektrinius 
buto drėkintuvus arba keletą 
kartų dienoje paleisti šilto van
dens purkšles prausykloje ar 
prileisti kiek karšto vandens į 
vonią. Taip pat ant radiatorių 
laikyti vandens indus. Nosį pa
tariama ištepti vazelinu, tik ne 
pirštą kaišiojant, o nuplovus 
rankas apsupti vatos gabalėliu 
dantų krapštuką, įkišti jį į va
zeliną ir nosį ištepti.

JEI KAM ŽIEMĄi SKYLA 
RANKOS

Esant žiemą butuose labai 
sausam orui ir dažnai rankas 
plaunant su muilu, kai kam ima 
paraudonuoti, skilti rankų oda, 
susidaro nemalonus peršėjimas, 
net palinkimas į žaizdelių atsi
radimą.

Saugantis to, naudinga prieš 
einant gulti rankas gerai ištep
ti kokiais riebalais — vazelinu, 
mineraliniu aliejumi ar tam 
pan. Plaunant jautresnes ran
kas, muilą galima vartoti tik 
delnams ir pirštams, nes aštrės 
nis muilas kartais dar labiau 
erzina suplaišiojusią jautrią o- 
dą rankų viršuje. J. Daugi.

Mokslas mums atneša gamtos 
mechanizmų supratimą, bet tikėji
mas atskleidžia už to mechanizmo 
Dvasią, be kurios gamta prarastų 
prasmę. Mūsų uždavinys yra — vėl 
atrasti tą tikėjimą ar žūti. Be Kris
taus mūsų mokslo žinios atsigręš 
prieš mus, mūsų sunaikinimui. 
Mokslas parūpina priemones, bet 
ne tikslus, ir jeigu mes"tų tikrųjų 
tikslų nesurasime, priemonės gali 
būti atsuktos prieš mus ir mus su
naikins. Tikrieji tikslai glūdi Dievo 
nubrėžtuose keliuose, kaip juos ap
reiškė Kristus. Pavesti save Jam 
— tai tikrai egzistuoti, tai suvokti, 
kaip naudoti mūsų mokslo žiniją, 
tai gamtą kontroliuoti Dievo garbei.

Dr. E. Ch. Rust

Paskutiniu laiku kalėjimo va
dovybė neleido net įteikti mais
to nei vaistų, teisindamiesi, kad 
nesurandą adresato; nors jo 
adresas buvo visą laiką tas pat. 
Jaunas vyras vos 56 metus su
laukęs sverdamas vos 110 sva
rų mirė 1966 m. gruodžio 5 d. 
ir ten pat palaidojamas. Jo var
das reikėtų įtraukti į lietuvių 
kankinių sąrašus.

Broli, Jonai, po sunkių kan
čių tebūna tau amžina ramybė.

A. K.

MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas
Kampas 58th Street '

Telefonas — PRospect 8 - 9533

Mūsų

Baltimore, Md.
“AUKSO ŽĄSIS” 
BALTIMORĖJE

Pagarsėjęs Birutės Pūkelevi
čiūtės filmas, “Aukso Žąsis” jau 
skrenda į Baltimorę. Baltimores 
ir Washingtono LB apylinkių 
rūpesčiu ir pastangomis, filmas 
bus rodomas Šv. Alfonso parapi 
jos salėje sekmadienį, kovo 5 d., 
6:30 vai. v. Rengėjai tikisi ne
maža žiūrovų iš Washingtono ir 
Baltimores lietuvių kolonijų, nes 
jaučiamas susidomėjimas filmu. 
NAUJAS TĖVŲ KOMITETAS

Vasario 5 d. įvyko Baltimores 
Karaliaus Mindaugo šeštadieni
nės mokyklos mokinių tėvų su
sirinkimas mokyklos patalpose. 
Senasis tėvų komitetas, kurį su
darė J. Kudirka (pirmininkas), 
V. Karalius ir S. Surdokienė, 
baigęs savo kadenciją, atsistaty
dino. Išrinktas naujas komite
tas, kurs vėliau pasiskirstė pa
reigomis taip: pirm. V. Noreika, 
vicepirm. R. Glemža, sekr. O. 
Eringienė ir ižd. V. Karalius.

Mokykloje šiemet mokytojo 
darbą dirba Birutė Dulytė, Kris
tina Česonienė, Aldona Drazdy- 
tė ir Antanas Marcinkus. Mo
kyklos vedėjas tebėra A. Ra
džius.

Š. m. sausio mėn. įvykusioje 
mokytojų konferencijoje New 
Yorke dalyvavo B. Dulytė, K. 
Česonienė ir A. Drazdytė. Mo
kinių tėvų susirinkime įdomų 
pranešimą apie šią konferenciją 
padarė K. Česonienė. Virbelis

Waukegan. IH.
ATVYKS “DAINAVOS” 

ANSAMBLIS
Kaip jau buvo spaudoje pra

nešta, dėl svarbių priežasčių 
Vasario 16-tos minėjimas vasa
rio 12 d. neįvyko ir yra nukel
tas į kovo 5 d. Ta proga LB 
apylinkės valdybą yra pakvie
tusi iškilųjį “Dainavos” ansam-

Eastern Michigan universiteto po
licininkas John Hayes pagavo 
kažkokį skraidantį objektą, o ta
čiau pasirodė, kad tai ne skrai
danti lėkšte, bet dujų pripūstas 
plastikinis maišas.

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

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

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632, Tel. YA 7-5980

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau Se. 
nūs visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
k n.m

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestern, Chicago 9, III.
Telefonas VI 7-S447

MOVING 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
3415 So. Lituanica Avenne 

TeL FRontier 6-1882

o n i | o s e
blį į Waukeganą, kuris duos 
naujo repertuaro su solistais 
koncertą. Koncertas įvyks ko
vo 5 d. 3 vai. po p. lietuvių au
ditorijoje, Lincoln ir 9-tos gat
vių kampas.

Programoje: lietuvių liaudies 
dainos, lietuvių kompozitorių 
dainos bei kantatos. Solistai: 
D. Stankaityte ir V. Radys. 
Baleto šokėja Kr. Žebrauskaitė. 
Dirigentas — muzikas P. Armo 
nas ir akompaniatorius — prof. 
VI. Jakubėnas.

Vietos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami nepraleisti progos ne
pasigėrėjus šiuo aukšto meninio 
lygio koncertu, pasikviečiant 
draugų ir pažįstamų ir iš sve
timtaučių tarpo. Bilietai iš anks
to platinami visų apylinkės Val
dybes narių, o taip pat bus ga
lima įsigyti ir prie įėjimo. 
DALYVAUS SUVAŽIAVIME

LB Chicagos apygardos at
stovų suvažiavime, šią apylinkę 
atstovaus pirmininkas Pr. Kru- 
žikas, vicepirm. G. Damašius, 
sekr. Pr. Petroliūnas ir narys 
P. Morkūnas. vp

Philadelphia, Pa.
NAUJAS KAPAS

Philadelphijos miesto ir apy
linkių lietuvius greitai apibėgo 
liūdna žin'a. Vasario 11 d., ne
atlaikęs antro širdies priepuo
lio, mirė Stasys Rakšnys. Pir
mąją širdies ataką Stasys tu

A. -f- A.
ANTON VVAITKUS

Gyveno 6949 South Rockwell Street, Chicago, Illinois.
Mirė vasario mėn. 25 d., 1967 m., sulaukęs 88 metų 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: LoUis, Alfonso 

ir jo žmona Alice, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Priklausė Švento Vardo draugijai Marąuette Parke. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 

VVest 71st Street. Laidotuvės įvyks antradienį, vasario mėn. 
28 dieną iš koplyčios 9:00 valandą ryto bus atlydėtas į Šven
čiausios Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingas pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnūs, marti ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direktoriai: Ant. Petkus ir Sūnus — Telefo

nas GRovehill 6 - 2345.

F

A^-f- A.
MOTIEJUS DAMBRAUSKAS

Gyveno šventos šeimos Viloje, Lemont, Illinois, 20 me
tų Telefonas — 257 - 2291.

Mirė vas. 26 d., 1967 m., 9:30 vai. ryto, sulaukęs seno amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Varnių parapijos, 

iš Žemaitijos krašto.
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: Antanas ir marti 

Bernice, VValter ir marti Elena, anūkai, brolio duktė Sheldon 
Chatfield ir brolio sūnus Juozas Dambrauskas, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šiandien vakare Šv. šeimos Vilo
je, Lemont, Illinois. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 1 
dieną. Gedulingos pamaldos už velionies sielą įvyks 9 vai. ryto 
Šv. šeimos Vilos koplyčioje, o po gedulingų pamaldų bus nuly
dėtas į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios, anūkai ir visi kiti giminės,
Laid. direkt. A. Petkus ir Sūnus, Telef. TOvvnhall 3-2108.

As

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcresf 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE TcL Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArda 7-3401

3354 S. HALSTED STREET
POVILAS I. RIDIKAS

Tel. YArda 7-1911

10821 S. MICHIGAN AVĖ.
LEONARDAS F. BUKAUSKAS

Tel. COmmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. OOth AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmnnd J. Sntkua

7909 STATE RD., OAKLAWN ILL. TEL. 636-2320

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 

Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas dail. Algirdo Kurausko. 99 psl.......................... $1.00

ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis, 
1958 m. 255 psl....................................................................... $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., 1957 metais, 
150 psl....................................................................................... $2.00

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Barėnas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21, 
1957 m. 558 psl.......................................................................... $3.00

MOTINA, Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 1958 m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psi........................................................................... $2.50

GINTARO KRANTAS, Petras Babickas, dail. VTJdas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėlė, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai ............................................................................... $4.00

„Z’

Perskaitę Draugą. duokite kitiems pasiskaityti.

rėjo prieš 12 metų. Po to buvo 
pilnai sustiprėjęs ‘r visą laiką 
dirbo. Vasario 10 d., grįžęs iš 
darbo, pasijuto blogai ir grei
tai buvo nugabentas ligoninėn, 
iš kurios daug'au į savo mielus 
namus nebegrįžo.

Giliame nuliūdime liko žmona 
Sofija (Jokubauskaitė), duktė 
Ramona Ramūnienė, žentas Vy
tautas ir penki anūkai. Lietu
voje dar gyvi yra vel'onies 
broliai Aleksas, Antanas ir se
suo Elena.

Stasys Rakšnys gimė 1908 m. 
kovo 28 d. Armonaičių k., Ly
gumų valsčiuje. Atitarnavęs ka
riuomenėje, velionis grįžo į ma
žą tėvų ūkelį, šeimai suaugus, 
pas tėvus pasidarė perankšta 
‘r Stasys. įstojo Rusnėje į poli
cijos mokyklą, kurią baigęs 
vachmistro laipsniu, tarnavo 
pasienio policijoj. 1934 m. jis 
sutiko kretingiškę Sofiją Jo- 
kubauska'tę, ją vedė ir sukūrė 
labai laimingą šeimą.

Antrą kartą komunistiniam 
siaubui veržiantis į Lietuvą, 
Rakšniai su 8 metų dukrele 
pasitraukė į Vok'etiją. Karui 
pasibaigus, jie gyveno Dilingen 
stovykloje. 1949 m. emigravo į 
Ameriką ir apsigyveno Phila
delphijoj. Laikui bėgant, Rakš
niai pergyvena visus tremtinių 
sunkumu ir miesto pakraštyje 
gražiai įsikuria.

Stasys labai mėgo gamtą. 
Savo sodybą išpuošė krūmais, 
gėlėm's bei medeliais. Savo lai
ku turėjo gana didelį bityną, 
iš kurios vietos lietuvius ap

rūpindavo medumi. Mažiau nu
simanantiems bitininkystėje, ve 
l'onis atskubėdavo pagalbon. 
Sielojosi Lietuvos reikalais ir 
duosniai siuntiniais rėmė už ge
ležinės uždangos likusius gimi
naičius. Buvo religingas, darbš
tus ir pavyzdingas šeimos tė
vas.

Šių metų kovo 28 d. Stasys 
būtų sulaukęs 60 metų. Ta pro
ga abu su žmona planavo pasi
kviesti artimuosius ir įstoti pil
nateisiu nariu Lietuvių fondan. 
Stasys tos sukakties nebesulau
kė. Jo draugai šermenų metu

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2 
4330 - 34 South California Avanue 

Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Telef. PRospect 8-0833 PRospect 8-0834

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOKPLYCIOS

2533 VVest 7Ist Street Tel. GR 6-2345 - 6
1410 So. 50th Avė., Cicero Tol. TO 3-2108 - 09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

HKAsEVANS
FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.
• •

vietoje gėlių aukojo pinigais, 
kad Stasys Rakšnys, nors 'r 
miręs, būtų įrašytas fondo na
riu.

Vasario 15 d. su velioniu at
sisveikinti bei sukalbėti pote* 
rius susirinko gana gražus bū
rys draugų bei pažįstamų. Se
kančią dieną, po gedulingų pa
maldų Šv. Andriejaus bažny
čioje, Stasio Rakšnio palaikai 
buvo palydėti į Prisikėlimo ka
pines amžinam poilsiui. Teran
da jo siela amžiną ramybę Vieš
paties prieglobstyje.

Bronius Vaškaitis



DRAUGAS, pirmadienis, 1967 m. vasario 27 d.

X žurnalistų Stasio ir Onos 
Piežų duktė Joana (McGlone)
Šv. Valentino dieną susilaukė 
penkto kūdikio. Antroji duktė 
Bernadeta augina vieną, netru
kus sulauks ir kito. Tuo būdu 
Piežai turės septynis vaikaičius. 
Sveikiname savo bendradarbius 
ir kolegas.

X Kun. St. šantaras, buvęs 
ilgametis Balfo Chicagos apskri 
ties pirmininkas ir Kultūros fon 
do pirm., vasario 17 d. Švč. Šir
dies bažnyčioje, Melrose Parke, 
atnašavo šv. Mišias už savo tė
vą, mirusį Lietuvoje; į pamal
das buvo gausiai susirinkę vie
tos ir iš toliau atvykę lietuviai.

X Kauno IV gimnazijos auk
lėtiniai 1941 m. laidos (X-a ir 
b kl.) švenčia 25 m. gimnazijos 
baigimo sukaktį. Tuo tikslu ruo
šiamas suvažiavimas Chicagoje 
š. m. balandžio 1 d. Buvę šioje
klasėje prašomi atsiliepti: V.
Kanytei Balukienei, 1836 West pasipuošęs nepriklausomybės su
93 St., Chicago, UI. arba St. Kie 
laitei Kelečienei, 3352 S. Hals
ted St., Chicago, DI.

X Lietuvių filatelistų draugi
jos “Lietuva” narių susirinki
mas šaukiamas vasario 28 d. 7 
v. v. Jaunimo centre. Kviečiami 
nariai ir svečiai gausiai daly
vauti.

X LB Chicagos apygardos 
rinkiminę komisiją, tarybai rin
kti gegužės 6 — 7 d., sudaro: 
pirm. B. Vindašienė, sekr. Ign. 
Kazlauskas, G. Valantinas, V. 
Motušis, V. Kuprys. Apylinkės 
prašomos kreiptis adresu: Ign. 
Kazlauskas, 1828 S. 69 Avė., Ci
cero, III. 60650, tel. OL 2-8550.

X Antanas Mockus, kaip skel 
bia Chicagos dienraščiai, vaidi
no Drury Lane teatro “Once 
More, with Feeling”, pastatyme 
ir labai gerai pasirodė, nes esą 
jis būdamas labai geras akto
rius visą komediją varęs pir
myn.

X Kun. Bronius ir Antanas 
Dagiliai iš Detroito, per inž. Vy
tautą Kutkų, LF Tarybos, narį, 
atsiuntė Lietuvių Fondui $1,000, 
padidindami savo įnašą fonde 
iki $2,000.

Vincas ir Adelė Thomas-Ta- 
mašauskai iš Baltimorės, Md., 
įsirašė į Lietuvių Fondo narių 
eiles, įnešdami fondan $200.

LF adresas: 6643 So. Maple- 
wc-od Avė., Chicago, UI. 60629.

(pr.)
X D. Petrutytės paskaitų cik

las vaiko auklėjimo klausimais 
prasidės ne kovo 1-mą d., kaip 
buvo skelbta, bet kovo 8 d., tre
čiadienį, 8 vai. vakare, lietuvių 
montessoriniame židinėly, 3038 
W. 59th gatvė. Visi kviečiami 
dalyvauti, (pr.)

X Kas nori pamatyti ką jų
vaikai veikia skautų eilėse, te
ateina kovo mėn. 5 d., sekma
dienį, į Jaunimo centrą. 11 vai. 
ryto bus atidaryta Kaziuko Mu
gė ir išstatyti skautų darbai.

(pr.)
X “AURELIA’” — Linksma 

lietuviška šokių muzikos plokš
telė įdainuota Aurelios Paukš- 
telienės — Jaraitės. Įsigiju- 
siems ši graži plokštelė ducs 
daug malonumo savo romantiš
komis melodijomis ir lietuvišku 
švelnumu, (sk.).

X Mečys Šimkus, tiksliai ir 
greitai užpildo įvairius Income 
Tax blankus. 4259 S. Maple- 
uood, CL 4-7450 ir YA 7-2046. 
Kasdien 9—3 ir 5—8 vai. (sk.)

*■ A.A 4fc-A A -A at A-A-A A A A-A-A A-A-A-A *

X Dr. VI. Šimaitis padeda 
užpildyti Income tax pareiški
mus, tarpininkauja pirkti ar 
parduoti namus, parūpina visų 
rūšių apdraudas ir atlieka no
taro patarnavimus, 2737 W. 43 
St., CL 4-2390. (sk.)

X Aleksandras G. Kumskis 
turi gauti 51% balsų, kad būtų 
išrinktas 13 wardo aldermanu. 
Rinkimai šį antradienį, vasario 
28, Šiame warde kandidatuoja 
9 vyrai į tą pačią vietą, todėl 
norint laimėti yra būtinai rei
kalinga gauti daugumą visų 
balsų.

Mes lietuviai laukėme ilgus, ii 
gus metus ir pirmą kartą susi
laukėme lietuvio kandidato in- 
dorsuoto demokratų partijos, 
todėl nepražudykime šios pir
mos progos, nes mes lietuviai 
gal vėl negreitai susilauksime 
tokios progos, kad gautume mū 
sų pačių žmogų, kuris galėtų 
mus lietuvius atstovauti Chica
gos miesto taryboje kaip alder
manas.

Rinkiminės būstinės atviros 
nuo 6 v. r. iki 6 v. v.

X Pranas Kašiuba, televizi
jų ir radijo specialistas, persi
kėlė į nuosavą namą, 1837 So. 
50 Ct. Kašubai labai patenkin
ti savo sūnumi, kuris sėkmingai 
studijuoja inžineriją.

X Kristijono Donelaičio litu
anistinės mokyklos laikraštėlis 
“Pirmieji Žingsniai” vas. mėn. 
numeris jau pasirodė. Numeris

kaktį primenančiu viršeliu, laik
raštėlyje labai daug iliustracijų 
ir pačių mokinių rašytų straip
snių.

X Juzefą ir Jonas Tikuišiai, 
nuoširdūs Balfo ir kitų organi
zacijų rėmėjai, aktyvūs katali
kiškos veiklos dalyviai, š. m. 
vasario 20 d. atšventė savo ve
dybų 60 metų sukaktį.

Tikuišių šeima Roselando apy 
linkėję yra viena iš pavyzdin
giausių; vyriausias sūnus Vin
cas — kunigas, profesorius, ki
tas sūnus Stasys — daktaras, 
dukros a. a. Julija, ir Ona Stop- 
pel, taipgi yra baigusios aukš
tąjį mokslą. Anūkai, kurių esa
ma 13, vyresnieji studijuoja, o 
mažieji ruošiasi studijoms.

X A. a. Povilas Kanas, 66 m. 
amž., buvęs Lietuvos savanoris 
kūrėjas, mirė 1967 m. vasario 
17 d. Vasario 20 d. buvo atly
dėtas į Visų Šventųjų parap. 
bažnyčią; po pamaldų nuvežtas 
ir palaidotas ŠY. Kazimiero ka
pinėse, blokas 28, lot. 58. Velio
nis, kaip jau buvo “Drauge” ra 
šyta, ilgesnį laiką buvo pusiau 
paralyžuotas, švenčių proga jį 
lankė Balfo atstovai, Lietuvos 
Dukterys, ir kai kurie Liet. sav. 
kūrėjai moraliai ir finansiškai 
parėmė laiškais, už ką a. a. Po
vilas Kanas buvo visiems dė
kingas.

X Albertas Aukers, District 
Savings b-vės prezidentas, pa
kviestas investavimo ir morgi- 
čių komiteto nariu JAV taupy
mo ir skolinimo b-vių lygoj.

ROMNEY’UI NEPATINKA 
CHICAGOS ORAS

Siautusioje ketvirtadienio va 
karą pūgoje, palikusioje dar 5 
colius sniego, Michigan guber
natorius Romney turėjo tris va
landas skraidyti virš Chicagos, 
kol jo lėktuvas gavo leidimą nu
tūpti.

Donelaičio m-los Vasario 16 d. minėjime III ir IV skyr. mok. šoka 
tautinius šokius. Nuotr. V. Noreikos

Dalis Clevelando jaun. skaučių (iš Birutės ir Laimutės draugovių) su 
3avo darbeliais laukia Kaziuko Mugės iš gausių lankytojų. Mugė įvyks 
kovo 5 d. šv. Jurgio parap. salėje. Nuotr. J. Garlos

IŠ ARTI IR TOLI
t A VALSTYBĖSE lvo 5 d-> !0:30 v. iškilmingc 

'dotinės lietuvių kalba šv. M 
■ Washingtono, D. C., laik- parašytos komp. B. Budriūno 
iai “The Evening Star” ir ---- = •—raščiai

“The Washington Post” Vasa
rio 16 d. proga įsidėjo aprašy
mus ir nuotraukų.

__ Prel. J. Kučingis Vasario
16 d. proga kongrese kalbėjo in
vokaciją išreikšdamas šias min- 
tis: -Dangiškasis Tėve, todėl nepnklausomca Iaetuvos
šiandien mes ypatingu būdu mel b“k°
džiamės už SI garbinga kongre- jvMytojM, Stb.ro kankinys, 
są, šį kraštą, mūsų prezidentą1 DIDŽ. BRITANIJOJ* 
ir už mažytę Lietuvą, kuri, mi- | — Londono lietuvių bažny-

PRANCŪZIJOJ
— Lietuvės pasauliniame mo

tinų sąjūdyje. Praėjusiais me- 
. i tais lapkričio 3—6 d. Paryžiuje

nedarna savo nepriklausomybes , čioje vasario 12 d. buvo pami- įvyRo 8_tag Tarptautinis pasau- 
sukaktį ,kartu ir su kitomis ph- nėta Lietuvos nepriklausomybės Unio motinų sąjūdžio kongresas, 
vergtomis tautomis, saukiasi Ta šventės sukaktis. Iškilmingas Jo darbų tema; šeimos gyveni. 
vo tėviškos globos ir laisves.’ pamaldas atlaikė kun. J. Budzei magj Improvizacija arba forma- 
Invokaciją baigė žodžiais: “Pa- ka ir pasakė tai dienai pritaikin
dėk mums, Viešpatie, kurti tokį tą pamokslą. O bažnytinis oho- 
pasaulį, kuriame nebebūtų ka- ras, vad. J. Černiaus, gaivino 
ro grėsmės priešų siautėjimo bei širdis skambiomis giesmėmis.

Pamaldas už Lietuvą užprašė 
min. B. K. Balutis. Tik labai gai
la, kad neegalėjo bažnyčioje da
lyvauti. Nes jau kuris laikas 
ministeris sunkiai serga. Taip 
pat serga ir Lietuvos pasiunti
nybės patarėjas V. Balickas.

KANADOJ
— Hamiltono Lietuvių koope

ratyvas Talka, kaip vald. pirm.
E. Sudikas skelbia, gražiai au
ga. Praėjusiais metais balansas 
padidėjo 229 tūkstančių dol. ir

priespaudos, bet kad visos tau
tos ir žmonės vėl galėtų gyventi 
laisvai ir taikingai.”

— Lietuvio kun. Justino 
Klumbio sukurtoji Visų Tautų 
Karalienės šventovė Rincone, 
New Mexico yra žinoma net 
Afrikoje. Praeitų metų bėgyje 
kun. Klumbis iš Afrikos gavo 
net per šimtą laiškų. Rincon, 
New Mexico, yra mažytis mies
telis, bet jis yra netoli garsios 
Trinity Site, kur 1945 m. liepos 
16 d. buvo išsprogdinta pirmoji 
pasaulio atominė bomba, šven
tovė buvo įsteigta 1959 m. va
sario 11 d. Čia ant vienos kal
vos yra ir Šiluvos Dievo Moti
nos paminklas. Kasmet švenčia
mi Šiluvos atlaidai. Yra įsteig
ta šios šventės rėmėjų drau
gija.

Šventovė susideda iš keturio
likos hektarų kalvų. Bažnytėlė 
yra sena misijų bažnyčia, pasta 
tyta 1900 m. iš molio plytų. Ją 
norima pakeisti nauju, medemi 
šku pastatu. Kalvose yra išves
tas kelias, kurį puošia meniškos 
Kryžiaus kelių stotys.

Kun. Klumbis gavo laišką iš 
grupės Olandijos katalikų. Jie 
pasižadėjo finansuoti išleidimą 
paveikslėlių su Visų Tautų Ka
ralienės paveikslu ir specialia 
maldele už pasaulio taiką tri
mis kalbomis: anglų, ispanų ir 
lietuvių.

Kun. J. Klumbio adresas: 
Our Lady of All Nations Shrine, 
P. O. Box 98, Rincon, New

Mexicc>. 87940.
— Šv. Kazimiero parap. Los 

Angeles, Calif., 40 valandų atlai 
dai prasideda kovo 5 d. ir bai
giasi kovo 7 d. 7:30 v. v.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras švenčia 25 m. jubiliejų. Ko-

Išpildo choras ir solistai. Ta pa 
čią dieną Breakfast Club salėje, 
3201 Riverside Dr., jubiliejinis 
koncertas.

OKUP. LIETUVOJ
— Lietuvoje mirė Kazys Ra-

gruodžio 31 d. jis pasiekė $1,- 
181,336.74 sumos. Tai pats di
džiausias balanso metinis padi
dėjimas, kokį bankelis yra tu
rėjęs per visus savo veikimo 
metus. Valdyba 1966 metams ne 
gali siūlyti didinti Šerams divi
dendą — jis palieka tas pat — 
5% metinių. Jeigu bankelis veiks 
sėmingai, tai dividendai ir palū
kanos 1967 m. galės būti pakel
ti Valdyba sekė piniginę Kana
dos rinką, jos nepastovumą 
1966 metais ir laikydamasi dide
lio atsargumo, žiūrėjo, kad pini
giniai bankelio pagrindai liktų 
nepaliesti ir tvirti.

V»A.<»A»»A«»A»»A««A.«A»»A».a»»A»»A««Ae»A*tA»«A*«A»»A»*A«»A»«A»«A»»A.»«A»«A»«A'»»A.»»A«»A»»A»»A»«A»-A«»A««A»»A»«A»«Af»A«»A««A.«»A«-A««A»»A»«A««A««A«»A»»A.»«A»»A««A,«
FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.

S 3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252
I' DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, J 
: STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, TAIPGI 2 
| ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZUOS APARATAI. f

r?

Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 So. VVestern, PR 8*5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

PIETŪS
| $1.65 & $2.25

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS.
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
Atdara lekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penlrtAd. lr :

šeštadieniais iki 5 valandos ryto- '
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CHICAGOS ŽINIOS
NAUJAS DUJOVAMZDIS
People Gas Light & Coke 

kompanija šįmet išleis 25 mil. 
dol. dujovamzdžio pravedimui iš 
požeminių rezervuarų arti Ma- 
homet, III., į Chicagą.

NETURĖJO LEIDIMŲ
NAMŲ REMONTUI

Aldermanas John Hoellen iš 
47-to vvurdo, neturėdamas mies
to leidime, pernai atliko $99,500 
vertės remontų 12-kos apart
mentų pastatė prie Sunnyside 
ir Paulina gatvių. Namas tada 
buvo jo nuosavybė. Miesto kor 
poracinis patarėjas - advokatas 
traukia Hoellen teisman. Jam 
gresia iki $1,200 pabauda už 
kiekvieną remonto darbams už
trukusią dieną. Yra šeši apkalti
nimai.

DIDŽIAUSIOS TAUPYMO 
BENDROVĖS

Chicagos didžiausios taupymo 
ir skolinimo bendrovės yra First 
Federal, Talman, Bell, Home Fe 
deral ir St. Paul Federal.

MAO TSE-TUNGO “BIBLIJA”

Bantam minkštais viršeliais 
knygų leidyklą pirmadienį pra
dės Chicagoj pardavinėti Raud. 
Kinijos vado Mao Tse-tungo ma

cija, Motinos vaidmuo paruoši
me jaunimo suaugusių gyveni 
mui.

Šiais metais į P. M. S. Tarp
tautinę tarybą iš 35 narių įeina 
3 lietuvaitės: Ona Bačkienė, 
kaip nuolatinė to sąjūdžio tarė- 
ja-steigėja, Marija Rudienė (J- 

jAV) ir Elena Turauskienė ak
tyvi atstovė prie šio sąjūdžio 
centro Paryžiuje.

Dvi kinietės gražuolės. Kairėje 
JAV kinietė gražuolė Lew, 17 m., 
studentė, o kita Fong, 21 m. abi iš 
San Francisco. Išrinktos minint 
kinų Naujuosius metus.
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’ Artesian Restaurant I

žąją raudonąją “bibliją”, talpi
nančią jo išminties perlus, ku
riuos ryja Kinijos komunistai. 
Knygelės kaina — vienas kapi
talistinis doleris.

NAUJA AUTOMOBILIŲ 
PARODA

Chicagos 59-ta metinė auto- 
mobiilių paroda vyksta visą šią 
savaitę iki kovo 5 d. Interna
tional amfiteatre prie Halsted 
ir 43-čios. Daugiau 450 šio kraš
to ir importuotų automobilių ir 
sunkvežimių sudaro eksponatus.

NEGRAI SUDARO 28% 
GYVENTOJŲ

Pierre DeVise, De Paul uni
versiteto sociologijos profeso
riaus duomenimis, iš 3,469,758 
dabartinių Chicagos gyventojų, 
973,000 arba 28% yra negrai. 
Daugiau 95,000 negrų yra bai
gę aukšt. mokyklą! apie 69,000 
trumpą laiką lankė kolegijas; 
apie 17,000 įgijo mokslo laips
nius. Albert Johnson, Illinois 
Bell Telephone kompanijos pa
reigūnas, pareiškė, kad geriau
sias būdas padėti daugiau 200,-
000 negrų gaunančių pašalpas , veikti nuo š. m. liepos 1 d.
iš Cook apskrities yra “išmoky
ti juos kaip skaityti ir rašyti, 
kaip paspausti mygtukus įgalin 
čius gauti darbo.”

LĖKTUVAI NUSILEIDO 
NE VIETOJE

Vieno motoro privatus lėktu
vas, nepasiekęs Midvvay aerodro 
mo, nusileido aikštėje prie Dan 
Ryan miško. Išlipo du asmenys. 
Antras panašus lėktuvas sau
giai nusileido Calumet greitkely 
arti Sauk Village. Iš jo išlipo 
trys asmenys.

NAUJU
GREITAS

PARDAVIMAS 
patai navlmas —

CIRCUIT TV

2412 VVEST 71st ST, CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471 - 2446

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM.
3%
4 INSURED į

on investment bonus
NUO SAUSIO MĖN. I d., 1967 

Sąskaitos apdraustos iki $15,000
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

On savings accounts

ĮSIGYKITE EXPO 67
pasus iki 1967. 2. 28

Visi, kurie iš Kanados, JAV, ar kitų kraštų ruošiatės ) Expo 67, 
Montrealyje, įsigykite įėjimo pasus ir bonų knygutes (pramogoms, 
koncertams, maistui) iki vasario galo su 25 — 56% nuolaida. 
Po tos datos kainos žymiai pakeliamos. Užsakymad išpildomi C.O.D. 
arba išsiunčiami apdraustais laiškais, kai pinigai gaunami su už
sakymais.

Rašykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Que.
Pas portų 

rūšis

1 dienos 
7 dienų 
Sezoniniai 
Bonai (be pasų)
Bonai plūs ' 2 d. 
pasai

Suaugusiems Jaunimui Vaikams
Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilnakaina kaina kaina2.00 ’ 2.50 2.00 2.50 1.00 1.257.50 12.00 6.75 10.00 3.75 6.0022.50 35.00 70.00 30.00 11.25 17.504.65 7.00 — — 2.90 4.00

8.00 12.00 Bon. -t- 1 d. pasas 3.80 5.25
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2432 VVest 63rd Street
Skanūs valgiai

• Geras patarnavimas 
• Paiki atmosfera

STEBUKLINGAI PAGIJO ..
LIURDO ŠVENTOVĖJE

Winifred Feely, Kinijoje gi
musi anglė, 1950 metais stebuk 
lingai pagijo Liurdo šventovėje. 
Nuo to laiko ji dirba prie šven
tovės ir dabar ten yra vertėja 
prie Liurdo medicinos biuro. Ji 
kalbės vasario 27 d. 12:15 v. po 
piet Marshall Fields kompani
jos Wedgewood kambaryje.

GELBĖS VARGSTANČIŲ 
BUITĮ

Savo metiniam pranešime kon 
gresui prez. Johnson pažadėjo 
siūlyti kongresui pakeisti bei pa
gerinti socialinio draudimo įsta
tymus senų žmonių naudai. Jo 
siūlymu senatvės pensijos turė
tų būti pakeltos 20%. Min. pen
sija iki šiol buvo $44 per mėn. 
Su tokia pensija niekas negali 
pragyventi. Siūloma min. pensi
ja pakelti iki $70 pavieniui ir 
$105 porai.

Krašte yra 900,000 asmenų 
virš 72 m. amž., kurie mažai ar
ba visai nedirbo prie soc. dr. 
Jiems norima pradėti mokėti 
nuo $35 iki $50 pavieniems ir 
nuo $52.50 iki $75 poroms.

Jeigu prezidento siūlymai kon 
grėsė bus priimti, jie pradės

Su pensijų pakėlimu bus ke
liami mokesčiai nuo uždarbių. 
Bet mokesčių kėlimas prasidėtų 
tiktai nuo 1968 m. ir tai tik nuo 
didesnių uždarbių.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškomas- KAZIMIERAS BAL 

TRUKONIS. Prieš paskutinį karą 
dirbo Kazlų Rūdos mokyklos ve
dėju; vokiečių okupacijos metais 
dėstė lietuvių kalbą Veiverių gim
nazijoj. Turėjo sūnų Arūną. Pra
šau atsiliepti arba apie jį žinan
tieji rašyti adr.: Juozas Išganaitis, 
214 Stagg Walk, Brooklyn, Ncw 
York 11206.

& RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS S 

VARTOJAMU TAISYMAS 
GARANTIJA — KREDITAS.
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(63rd & Artesian)


