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LIETUVIUS TREMTINIUS SOVIETAI NAUDOJA 
ATOMINIAMS EKSPERIMENTAMS

ę
Sovietai bandymams naudoja žmones, panašiai kaip naciai koncentracijos stovyklose
Slaptais keliais iš Sibiro mus 

pasiekė tikra informacija, kad 
Sovietai savo eksperimentams 
naudoja gyvus lietuvius tremti
nius Sibire, kaip kitados naciai 
baisiosiose Dachau ar Stutthofo 
koncentracijos stovyklose.

Iš vieno lagerio Sibire buvo 
sunkvežimiais išvežta grupė ka
linių, ju tarpe ir lietuvių. Jiems 
buvo uždėtos dujokaukės ir 
įsakyta nejudant stovėti. Po 
kai kurio laiko visi išgirdo bai
sų sprogimą. Iš aplinkybių at
rodo ,kad tai buvo atominis 
sprogimas ir gyvi kaliniai buvo 
buvo panaudoti žiauriems ban
dymams — kaip spinduliai pa
veikia organizmą

Tame bandyme dalyvavusiems 
kaliniams buvo prigrasinta, kad, 
jeigu nors vienas iš jų prasi
tars apie tą įvykį, bus visi iš
žudyti.

Kaliniai iš anksto jautė, kad 
yra vežami tiems baisiems eks
perimentams ir vienas iš jų sa
vo artimiesiems į Ameriką įsten 
gė slapta iššmugeliuoti laišką, 
rašydamas: mus išveža... Jei
gu iš manęs nebegausite laiškų, 
tik pasimelskite už mane. Žino
kite ,kad manęs jau nėra gyvų
jų tarpe.

Tai baisus sovietinio barba
rizmo pavyzdys. Tie faktai dar 
labiau atskleidžia, kodėl sovie
tai jokiu būdu neįsileidžia tarp
tautinės kontrolės atominių 
ginklų srityje.

Suomija pirks ginklų 
Sov. Sąjungoje

HELSINKIS, Suomija. — 
Suomijos militarinių pajėgų 
vadovybė paskelbė, kad pirks 
iš Sovietų Sąjungos lėktuvų, 
artilerijos ir kitų karinių reik
menų. Šias žinias oficialiai pas
kelbė gynybos min. Bjoerken- 
heim, kuris užvakar grįžo 
Maskvos.
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SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Vokietijos pramonė
FRANKFURTAS, Vokietija 

— Vakarų Vokietija 
2,147,824 motorinius 
praėjusiais metais, 
kaip 92,675 vežimus
proc. nei praėjusiais metais. 
Apie tai pranešė Vakarų Vo
kietijos Motorų Pramonės įs
taiga sausio 19 d.

pagamino 
vežimus 
daugiau 

arba 4.5

Susirenka ministeriai 
pirmininkai 

Australijos federalinių ir 
valstybių vadų pasitarimai 
CANBERRA, Australija. — 

Australų federalinės ir valsty
bių galvos dalyvaus premjerų 
konferencijoje Paskolų tarybos 
susirinkime Canberroje vasario 
15 dieną. Tai vakar pranešė 
Australijos žinių agentūra.

Šiuose susirinkimuose paskir

UTRECHTAS, Olandija. — 
Viso pasaulio katalikai darbinin 
kai šiais metais vienos valan
dos uždarbį paaukos pagelbėti 
darbininkų jaunimui ūkiškai at
silikusiuose kraštuose, ypač Pie 
tų Amerikoje. Toks nutarimas 
bus paskelbtas Pasaulinės Ka
talikų Darbininkų Jaunimo die
nos proga.

aktualiais klausimais

Prof. dr. Ivinskis - Baltu Tyrimo
vedėjas

BONNA, Vokietija. — Nuo 
11953 metų Bonnoje veikiąs. Bal
tų Tyrimo institutas, kurio na
riais yra lietuvių, latvių ir es- 

stoma mokesčiai tarp valstybių į-ų mokslininkai, sausio mėn. 13
(provincijų) ir pateikiama pas- ęįjeną Bonnoje turėjo savo me- 
kolų programa 1962-63 finansi- įjnj suvažiavimą. Nauju to in- 
niams metams ir jų suteikimas. stituto vedėju išrinktas prof. 

Premjeras Robert G. Menzies Zenonas Ivinskis, jo pava-
pareiškė, jog šešių valstybių mi 
nisteriai pirmininkai priėmė va
sario mėn. datą susirinkimams, 
kuriuose bus proga apsvarstyti 
kai kuriuos ekonominius rei
kalus.

Paskolos taryba peržvelgs vai 
stybių darbų pažangą ir namų 
statybos programas ir apsvars
tys ar reikalingas paskirstymas 
ir ar paskolos rinka duos ekst
ra pinigų.

JAV 1970 metais
WASHINGTONAS. — Stotis 

tikos biuras sužinojo, kad žmo
nės auga daug greičiau nei ma
nyto ir, gal būt, Jungtinės A- 
merikos Valstybės 1970 metais 
turės tarp 209,000,000 ir 214, 
000,000 gyventojų.

Tai statistikos biuras prane
šė užvakar.

Indijoje surasti anglies 
sluoksniai

duotoju prof. dr. Antanas Ma
ceina.

Baltų Tyrimo institutas iki 
šiol yra išleidęs 7 tomus savo 
darbų, kur ir lietuviai moksliniu 
kai yra išspausdinę vokiškai ir 
angliškai nemaža tyrinėjimų iš 
lietuvių istorijos, literatūros, me 
no istorijos, geografijos ir tau
tosakos.

Baltų Tyrimo institutą savo 
žinion perėmė Bonnos universi
tetas, davė jam naujas patal-

Pagerbti sukaktuvininkas ir laimėtojai
CHICAGO. — Chicagos ir ar

timos apylinkės Draugo bend
radarbiai vasario 4 d. susirinko 
aptarti dienraščio reikalų ir re
daktoriaus Leonardo Šimučio 
pagerbti jo 70-ties m. amžiaus 
sukakties proga. Pamaldas lai
kė Marijonų provincijolas kun. 
J. Jančius, MIC, pamokslą pa
sakė red. K. Barauskas.

Pobūvį atidarė, trumpu žod
žiu pasveikindamas bendradar
bius, Draugo personalą ir jubi
liatą, moderatorius kun. dr. V. 
Rimšelis. Sveikino Marijonų 
provincijolas kun. J. Jančius, 
gen. kons. dr. P. Daužvardis, 
Bendradarbių klubo vardu — 
vicepirm. B. Babrauskas Ir 
Draugo namo viršininkas kun. 
V. Bagdanavičius. Redaktorių, 
administracijos tarnautojų ir 
spaustuvės personalo vardu A. 
Baltrušaitienė ir A. Zigaitis į- 
teikė red. L. šimučiui jo sukak
ties proga dovaną. '

Pabaigoje kalbėjo jubiliatas 
L. šimutis, apibūdindamas tas 
idėjas, kurios jį vertė nesigai
lėti savo jėgų, dirbant Lietuvai 

' ir lietuviams.
Į Į

Pobūvy buvo įteikta perei- 
pagąsdinti tariamus bėg-'tais metais red. kun. J. Pruns-

• •

pas. Pati instituto reforma, y- 
pač kiek ji liečia mokslinių ty
rinėjimų finansavimą, turi bū
ti artimu laiku užbaigta. Grei
tai turi pasirodyti naujas dvi
gubas instituto darbų tomas. 
Jame, be kitų studijų, bus nau
jas, iki šiol, galima sakyti, ne
žinoma medžiaga paremtas ty
rinėjimas apie Herderį ir lietu
vių liaudies dainas.

i I

kio skirta premija už geriausią j 
reportažą. Premijos pusė teko! 
A. Valentinui (antroji J. Koje
liui iš Los Angeles). Pobūviui 
vadovavo red. kun. K. Baraus
kas.

Po oficialiosios dalies buvo 
Draugo bendradarbių pasitari
mas ir valdybos rinkimai.

Į naują „Draugo” Bendrad. 
klubo valdybą išrinkti: A. Ši
maitienė, P. Gaučys, V. Zalato
rius, Pr. Razminas, B. Bab- 
rauskas.

Kandidatai: P. Maldeikis ir 
V. Šimkus.

Lietuvos komjaunuoliai ruo
šiasi dvyliktąjam suvažiavimui. 
Tatai sudaro progos sustiprinti 
propagandinę akciją už jauni
mo visišką paklusimą komunis
tų partijai. Jai, partijai, įsakius, 
jaunimas privaląs imtis nurody
to darbo, nors jis būtų pats 
sunkiausias...

Pagrečiui pateikiama duome
nų apie Lietuvos jaunimo įna
šą ypač kolchoziniame ūkyje.

Nestinga informacijų, kad 
Lietuvos jaunimas, “partijos 
pašauktas”, aktyviai dalyvauja 
plėšininėse žemėse, vykdęs visos 
eilės elektrinių sovietijos atšiau 
rinėse srityse statybas, prisidė
jęs prie pastatymo naujų įmo
nių.

Žemo lygio technika
Galiausiai šitos realybes ga

na romantiškais žodžiais atsklei 
, dimą “Komjaunimo Tiesa” bai- 
! gia Lietuvos jaunimo kvietimu 
i į “tarybinę užpoliarę”.

Kreipimasis pradedamas išti
sa tirada liaupsinimų apie jau
nimo ryžtą vykdyti partijos pa- 
reigojimus ir jo ištikimybę savo 
pareigai, pagaliau suminimas 
lietuvos jaunuolių dalyvavimas 
įvairiose sovietinės imperijos 
statybose, ir baigiama šiais įsi
dėmėtinais žodžiais:

NEW DELHI, Indija. — Nag 
pur apyl’nkėje, vidurio Indijo
je, surasti anglies sluoksniai. 
Ten esą apie 370,000,000 tonų 
anglies.

— Izraelio bonų organizacijos 
tikslas — šiais metais surinkti 
$66,500,000.

KALENDORIUS

Vasario 5 d.: šv. Agota, Bi
rutė.

Vasario 6 d.: šv. Dorotėja, 
Živilė.

Saulė teka: 7:00 v., leidžiasi 
5:10 v.

JAV kongreso 
komisijų darbai

WASHINGTONAS — JAV 
kongreso įvairios komisijos nu
mato tikrinti vyriausybės įstai
gų veikimą.

Pentegonas turės aiškintis 
dėl „antsnukio” dėjimo kari- 1 
ninkam, kurie pasisako prieš | 
komunizmą. Tarp liudininkų bū 
siąs gen, Walkeris.

Vidaus saugumo komisija tik 
rins Jungtinių Amerikos Vals
tybių prekybą su komunisti
niais kraštais, kad nustatytų, 
kiek ta prekyba stiprina komu
nizmą.

Ta pati komisija taipgi tik
rins, kodėl valstybės departa
mentas sumažino skaičių sau
gumo pareigūnų, kurie tikrina 
valstybės departamento tarnau
tojų veiklą. Tikrins, kas vykdė 
propagandą už diktatorių Fi
del Castro, kas atsakingas už 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
politiką Konge. Tikrins taipgi, 
kiek žalos daro nusikaltimų 
reklamas televizijoje.

Šūviai Berlyne
BERLYNAS. — Rytų Vokie

tijos sargybiniai paleido keletą 
šūvių į aukštį prie Vakarų 
Berlyno sienos, tuo buvo nori
ma 
liūs į Vakarus.

JAV pagalba Pietų 
Vietnamui

Komunistų vadas mete 
partiją

Apsigyveno vienuolyne
SUBIAKAS, Italija. ■ ~

Brazilijos komunistų partijos 
vadas Armando Rodriguez Cou- 
ninho jau šeši mėnesiai gyve
na Subiaco Benediktinų vienuo
lyne ir rengiasi būti vienuoliu.

Kaip žinoma, jis iš komunis
tų partijos išstojo ir priėmė ka
talikų tikėjimą 1954 metais. Su- 
biako vienuolyne Rodriguez Cou 
ninho priėmė pirmąją Komuni
ją ir gavo Sutvirtinimo sakra
mentą.

ORAS

Chicagoj ir apylinkėse, oro 
biuro pranešimu, šiandien šal
čiau. Galimas sniegas, tempe
ratūra apie 201.

SA1GONAS, Pietų Vietnamas. 
— Jungtinės Amerikos Valsty
bės užvakar atsiuntė dar du ar
mijos helikopterius į Pietų Viet 
namą išplėsti aviaciją, kad pa
gelbėtu prezidento Diem karei
viams kovoti prieš komunistus 
Viet Kongo partizanus.

Keturi JAV sprausminiai lėk
tuvai nusileido Saigono aero
drome.

— Australijoje pakilo nedar
bas. Praėjusio mėnesio pabai
goje buvo beveik 116,000 bedar 
bių, arba 2.8 proc. iš 4,200,000 
darbo jėgos. Tai užvakar prane
šė vyriausybės pareigūnas.

I

kad lygiai tokio pat likimo su
silaukia ir tiek garsintasis led- 
per mažas, dėl to ir skelbiamas 
minėtasis “kvietimas” akių dū
mimui. Tikrovėje Lietuvos ko
munistinio jaunimo organizaci
ja jau yra gavusi Kremliaus di
rektyvas, kokį skaičių Lietuvos 
jaunuolių išgabenti į pačias at
šiauriausias sritis ir patiems 
sunkiausiems uždaviniams.

Tatai, suprantama, išplaukia 
iš Sovietų Sąjungos siekimų su
lydyti tautas ir išnaikinti jų te
ritorines ribas, kartu sunaiki
nant ir tautinę kultūrą (kuri ir 
po nustalinimo akcijos vadina
ma stalininiu terminu, 
nacionaline kultūra).

O Lietuvoje nepilnamečiai 
jungiami prie darbo

Minėtasis Kremliuje užplanuo 
tas tam tikros dalies Lietuvos 
jaunuolių išsiuntimas į speigra- 
tines sritis sugretintinas su ki
tomis informacijomis, kurių 
pavergtosios Lietuvos komunis
tinėje spaudoje nuolat pasitai
ko. Iš tų informacijų aiškėja, 
jog nemaža Lietuvos jaunuolių 
dar vaikystės metais jungiami 
prie sunkaus darbo. Tatai, rodo, 
kad darbo rankų pertekliaus 
nėra. Neatsižvelgiant į tai, da
romi įsakai nepilnamečius pa- 
reigoti dirbti fizinį darbą, o tam 
tikra dalis suaugesnio Lietuvos 
jaunimo metai iš metų išsiun
čiama sovietinėm imperijon.

Panašia akcija prasidėjo ir 
1962-ji metai. Jų pirmomis die
nomis paskelbtas Kremliaus gru 
bus reikalavimas.
laužis “Leninas”. Apšąlą ledų 
mase ir nepajuda nė iš vietos. 
Tokiais atvejais siunčiamas jau
nimas, kad jis, pasmardinęs Le- 
dinuojuryje, nulaužytų ledus 
nuo ledlaužio “Leninas”. Pasi
rodo, kad tose Kremliaus led
laužio gelbėjimo ekspedicijose 
priverstinai dalyvauja ir Lietu
vos jaunuolių. Tačiau sovietinei 
diktatūrai jų skaičius užpoliari- 
nėse srityse matomai atrodo 

I
) 
I

i

būtent:

“Vaikinai iš Lietuvos leidžia
si po vandemu atominėmis po
vandeninėmis valtimis ir laužo 

! ledus tarybinio arktinio laivyno 
flagmano atominio ledlaužio 
“Leninas”...

Minėtame “Komjaunimo Tie- 
sos” kvietime Lietuvos jaunuo- 
liams vykti į sovietijos užpuo- 
liarines sritis būdinga paskuti- 
nioj kreipimosi dalis, kurioje 
nurodomas Lietuvos jaunuolių 
gelbėjimas į ledus įstrigusio 
Kremliaus atominio ledlaužio. 
Tatai iš vienos pusės parodo 
sovietinės net ir atominės tech
nikos lygį. Į arktinius ledynus 
įstrigdavo ir juose įšalę ilgesnį 
laiką išstovėdavo ankstesniais 
metais paprasti ledlaužiai bei 
transportiniai laivai. Pasirodo,

Draugo bendradarbių susirinki
me žurnalistai Al. Valentinas, lai
mėjęs už reportažą „Drauge“ pre
miją, ir Jonas Vaičiūnas.

WASHINGTONAS.
Kennedy įsakė sustabdyti pre
kybą su komunistine Kuba. Iš 
Kubos buvo importuojama virš 
35 mil. dol. prekių, daugiausia 
tabako. Šis suvaržymas stipriai 
palies Kubos biudžetą ir suma
žins dolerių išteklius, kuriuos 
Castro naudojo kovoj su Ame
rika. Pažymėtina, kad humani
tariniais sumetimais leidžiama 
Kubon įgabenti maisto ir me
dicinos priemonių, be kurių 
Kuba negalėtų išsiversti. Dau
giausia palies tabako pramonę, 
tuo pačiu paliečiama ir Ameri
kos Tampa įmonės, kuriose dir
bo 6,000 darbininkų ir dabar
jiems bus sunku surasti darbo, miniams projektams Brazilijo- 
jeigu fabrikai negalės gauti Į je vykdyti.

Prez • •žaliavų iš kitur. Komentatoriai 
betgi teigia, kad pagausės ta
bako paklausa iš Kanados, gi 
Kanada jį importuos iš Kubos 
ir Castro vistiek atgaus savo 
importines pajamas kitu keliu.

— Brazilijos darbo ministeris 
Andre Franco Uontoro planuo
ja sekančią savaitę atvykti į 
Washingtoną pasitarti su pre
zidentu Kennedžiu dėl pažangos 
programos fondų pasinaudoji
mo namų statyboms Brazilijo
je. Jungtinės Amerikos Valsty
bės gal būt, parūpins apie $500, 
000,000 socialiniams ir ekono-

—Von Braun, vokietis moks-i 
lininkas dirbąs JAV, skelbia, 
kad oro laivas į mėnulį sver— 
siąs tiek pat kiek jūrų karo lai
vas.

—Vietname, kaip skelbia pro 
amerikietiška vyriausybė, su
naikino 173 komunistus sukilė
lius. Kautynėse buvo sunaikin
ti 154 namai ir 48 laivai.

—Vatikane pop. Jonas XXIII 
priėmė Kubos ambasadorių Fer 
nander.

— Kio de Janeiro mieste, Bra 
zilijoje, atidaryta vieša aikštė, 
kuri pavadinta Dago Hammars 
kjoldo aikšte. Aikšte pagerbia
mas žuvęs J. T. generalinis sek
retorius, kuris mirė lėktuvo ne
laimėje Afrikoje praėjusiais me- 

i tais.

— Du Indijos sprausminiai 
lėktuvai New Delhi mieste sau
sio 17 dieną susidūrė, besiruoš
dami nepriklausomybės šventės 
iškilmėms, kurios bus sekančią 
savaitę. Abu lėktuvų pilotai žu
vo.

—Fidel Castro kalbėjo vakar 
Kubos sostinėje Havanoje.

—Prancūzijoj šiandien kalbą 
pasakys prez. de Gaulle. Ma
noma, kad paskelbs Alžirijos 
sukilėlių 
rimą dėl 
mybės.

—Sov.
Kuba militariškai esanti stipri 
ir ją dar labiau sustiprins drau 

1 giški komunistiniai kraštai.

ir Prancūzijos susita- 
Alžirijos nepriklauso-

Sąjunga pareiškė, kad

— Buvęs gubernatorius Good 
win J. Knight užvakar pareiš
kė, jog jis nebenori respubliko
nių nominavimo į Kalifornijos 
gubernatorius dėl nesveikatos, 
palikdamas laisvesnes rankas 
buvusiam viceprezidentui Nixo- 
nui ir dviem kitiem varžovam.

Moksleiviai į Maskvą
OKUP. LIETUVA. — Sausio 

2 d. į Maskvą, naujametinę eg
lutę iš įvairių Lietuvos rajonų 
išvyko 50 berniukų ir mergai
čių. Pasak Vilniaus radijo, tie 
“jaunieji respublikos pasiunti
niai” dalyvavo Kremliuje, spor
to rūmuose naujametinėse eg
lutėse, svečiavosi pas Maskvos 
moksleivius. Pasisvečiavę savai
tę moksleiviai grįžo į Lietuvą. 
Tai naujas partijos žygis to
liau plėsti pageidaujamą “tautų 
draugystę”. (E.)

— Sovietai giriasi suradę rū
dos. šiom dienom Maskva pra
nešė, kad Kursko apylinkėje su 
rasta daugiau kaip keturi bi
lijonai tonų geležies rūdos sluok 
snių.

Geležies rūdos apylinkė esan
ti apie 90 mylių ilgio ir 10 my
lių platumo; ji yra apie 300 
mylių pietvakariuose nuo Mask 
vos.

—Kom. Kinija kaltina JAV, 
kad ji siunčianti ginklus įPie- 
tų Vietnamą.

— Kinijos komunistų partija 
sausio 15 dieną “griežtai pas
merkė” Jungtinių Amerikos Vai 
stybių planus iškelti Amerikos 
komunistų partijai bylą. Kinie
čių komunistų partija įdėjo Pei 
pingo laikraščių pirmame pusla
pyje pareiškimą.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių komunistų partija traukia
ma į apylinkės teismą Washing 
tone vasario 1 dieną, nes ji ne- 
siregistravo kaip komunistinės 
veiklos organizacija.

— JAV sanitarijos dalinys 
vakar surado gyvus keturis 
JAV lakūnus aplink sudužusį 
jų mažąjį armijos lėktuvą Zar- 
dik kalne, Irane. Lėktuvas nu- 

| krito praėjusį šeštadienį.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

KAIP PAPILDYTAS FEDER. 
UŽDARBIO - VALANDŲ 

ĮSTATYMAS

min. 
įst.

1961

(The Federal Wage-Hour Law, 
as amended)

Čia spausdiname gautą iš 
Darbo dep-to medžiagą (Mr. 
Murray H. Rimsey prisiųstą) 
apie federalinį uždarbio-valan- 
dų įstatymo papildymą.

Kl. Ar visiems taikomi 
uždarbio ir antvalandžių 
nuostatai?

Ats. Nevis’ems. Pr eš
m. rugsėjo 3 d. tas įstatymas 
buvo taikomas 24,000,000 dar
bininkų, kurie dirbo 1 mil. įmo
nių. Dabar įstatymą papildžius, 
jis taikomas dar 3,600,000 dar
bininkams, dirbantiems 100,000 
įmonių. Dabar visiems turi mo
kėti nemažiau kaip $1.15 per 
vai., o nuo 1963 m. rugsėjo 3 
d. — $1.25 per vai. Už antva- 
landžius — l1^ karto daugiau, 
jei dirba daugiau negu 40 vai. 
per savaitę.

Kl. Kurioms įmonėms taiko
mas tas naujas įstatymo papil
dymas?

Ats. Tokioms įmonėms, ku
rių metinė prekyba (gross sa
les) yra nemažesnė negu ii mil. 
dol. arba kurios parduoda (re- 
sale) nemažiau kaip už $250,000 
per metus prekių, kurios per
siunčiamos į kitą steitą; staty
bos įmonėms su $350,00 apy
varta; betkuriai gazolino patar
navimo įmonei su $250,000 apy
vartos; bet kuriai miesto arba 
tarpmiestinio susisiekimo įmo
nei su $1 mil. apyvartos; arba 
bet kuriai įmonei su tokia pat 
suma apyvartos.

KL Kam dar taikomas šis 
naujasis įst. papildymas?

Ats. Jis taikomas jūrinin
kams, plaukiantiems po Ameri
kos vėliava laivais ir dirban
tiems prie žuvų bei daržovių 
apdirbimo. Be to dar taikomas 
telefonistams-tėms.

KL Kam netaikomas 
tatymas?

Ats. Netaikomas tokioms į- 
monėms. kurios 50% ar dau- y '
giau apyvartos turi tam steite, 
būtent hoteliam, moteliam, re
storanam, kino teatram, sezo
niniam rekreacijos įmonėm, li
goninėm ir senelių prieglaudom, 
invalidų arba vaikų mokyk
loms; gazolino patarnavimo į- 
monėm ir kit., kurios turi ma
žiau negu $250,000 apyvartos 
per metus.

šis įs-

(Bus daugiau)
Pranas Šulas

t

kais ir Savings & Loan bendro
vėmis, suteikia galimybių vi
siems šios apylinkės žmonėms 
gauti socialinio draudimo infor
maciją daugelyje vietų. Šios 
įstaigos atstovai Robert Albee, 
Thirkield Garrett, Robert Rich- 
ter ir Melvin Shackel asmeniš
kai bus žemiau išvardintose 
įstaigose regu’įariose darbo va
landose šeštadieniais ir atsaki
nės į suinteresuotų asmenų klau 
simus įvairiais Socialinio drau
dimo reikalais. Ten pat dovanai 
bus dalinamos apie sočiai, drau
dimą knygelės.

i

NEMOKAMA INFORMACIJA
- SOCIALINIO DRAUDIMO 

REIKALAIS
Vietinė Socialinio draudimo 

įstaiga, kooperuodama su ban-

J

Assn., 4192 Archer Avė.: 
Savings & Loan Assn., 
VVestern Avė.,
3 d. Prospect Federal 
& Loan Assn., 1715 W.

Greenwood Statė

Vasario 10 d. Chicago City Bank, 
815 W. 63rd St.; First National 
Bank of Evergreen Park, 3101 W. 
95th St., Evergreen Park, III.

Vasario 17 d. Worth Savings & 
Lcan Assn., 6836 W lllth St., 
Worth. III.: Ashland Statė Bank, 
9443 S. Ashland Avė. ; Mutual Na
tional Bank, 7844 S. Halsted St.;

Vas. 24 d. Standard Savings & 
Loan
Chicago 
6245 S.

Kovo 
Savings
47th St.; Mt.
Bank, 3052 W. lllth St.; United 
Savings & Loan, 4730 W. J9th St.

Kovo 10 d. Oak Lawn Trust and 
Savings Bank, 4900 W. 95th St., 
Oak Lawn, III. ir Amity Federal 
Savings & Loan Assn., 1701 
87th St-

Kovo 17 d. Evergreen Park 
vings & Loan Assn., 
dzie Avė., Evergreen 
Ccncordia Savings & 
1633 W. 95th St.

Kovo 24 d. Talman
vings & Loan, 5501 S. Kedzie Avė. 
ir Marąuette National Bank, 6316 
S. VVestern Avė.

W.

Sa-
Ke-9950 S. 

Park, III. ir 
Loan Assn.,

Federal Sa-

JŪS KLAUSIATE —
MES ATSAKOMI

Kl. 1) Praneškite, kokio didumo 
mano pensija būtų: 62 ir 65 me
tų amžiaus. Esu gimęs 1900 m. 
balan. 4 d.

2) Ką reiškia Tamstos pasaky
mas (“Draugas” 1962. I. 8): 
“Pensininkams ir į pensiją besi
ruošiantiems išeiti šie 1962 m. bus

dosnūs ir derlingi visokiomis gė
rybėmis.”

3) Jeigu pasiliksiu darbe dar 
metus, tai uždarbiai bus kaip 
1961 m. po $4,000. — Ant. B.

Atsakymas Ant. B.
1) Pagal patiektuosius jūsų už

darbių davinius, prileidžiant, jog 
jūs jau daugiau nebedirbtumėte, 
jūsų pensija, jums sulaukus tik 62 
m. amžiaus, sumažintoje sumoje, 
būtų apie 77.60 dol. per mėnesį. 
Tačiau jeigu lauktumėte pensijos 
iki jums sueis 65 m. amžiaus, tai 
nesumažinta pensija būtų apie 
97.00 dol. per mėnesį.

2. Mano pasakymas apie 1962 
metus buvo nei daugiau, nei ma
žiau kaip linkėjimas pensininkams, 
idant šie metai būtų gausūs viso
kiomis gėrybėmis. Tikiuosi, kad 
šie metai bus dosnūs ir derlingi 
taip pat ir jums.

3. Jeigu savo darbe pasitiktu
mėte dar trejus sekančius metus 
ir kasmet uždirbtumėte apie 4,000 
dol., tai jūsų pensija, jums sulau
kus 65 metų amžiaus, būtų apie > 
109.00 dol. per mėnesį.

Klausimas 1. — 1951 m. gruo
džio 4 d., turėdamas 51 m, amž., 
nes esu gimęs 1900 m. lapkr- 1 d., j 
atvykau į JAV. Dėl senyvo am
žiaus, padoresnio ir geriau apmo- 

! kamo darbo gauti nepavyko, to
dėl reikėjo pasitenkinti žemesnės 
rūšies darbu. Paskutiniu laiku dir
bau vienoje ligoninėje valytojų 

i (janitor), bet 1961 m. rugsėjo 1 
d. visus tuos valytojus atleido, 
nes pagal sutartį, ligoninės valy
mo darbus perėmė “Red Top Co.”, 
kuri atsivežė savo darbininkus ir 
iš senų darbininkų nei vieno ne
pasiliko. Likęs be darbo pradė
jau gauti bedarbio pašalpą. Po 
13-kos savaičių mokėjimą nutrau
kė. Pirkau namą, galvodamas, 
kad iki sulauksiu pensijos am-; 
žiaus, už namą būsiu išmokėjęs ir | 
išėjęs j pensiją galėsiu, nors iš 
nedideles pensijos, ramiai gyven- i 
ti nuosavame kampelyje. Bet visi 
planai iširo. Dabar pusbadžiai gy
venu, gaudamas trupinius iš drau
gų ir pažįstamų, bet toks gyveni
mas neįmanomas. Iki pensijos ga
vimo dar apie 10 mėnesių ir ne
žinau, kaip tą laikotarpį reikės 
pergyventi. Prašau paaiškinti, ar 
aš galėsiu gauti pensiją nuo 1962 
m. lapkr. 1 d., kaipo išdirbęs 10 
metų. Kur man kreiptis, kad ga- 

! lėčiau gauti nors minimalią pašal
pą iki gavimo pensijos, iš kurios 
galėčiau nors iki sočiai pavalgyti 
ir nebūtų našta mano draugams.

Klausimas 2. — 1954 m. netei
sėtoje moterystėje sugyvenau kū
dikį, kuriam šiemet sueis 8 me
tai. Per visą laiką aš jam daviau 

‘ pilną išlaikymą, nes gyvena kar
tu, todėl taksų įstaiga leido nu
skaityti nuo mano uždarbio 600 

. dol. Jis gimimo metrikuose laiko
mas gimusiu be tėvo ir užrašytas 
tik motinos vardu ir pavarde pa
gal jos vyrą. Tos moters vyras 
paliko ją su šeima ir 1952 m. kur 
tai išvyko. Vesti mums neleidžia

3 
ir

religiniai įsitikinimai. Prašau pa- Į remtų tiek darbininkai, tiek 
darbdaviai; iš to fondo būtų ap 
mokamos ligoninės ir medicinos 
išlaidos.

I

FOR STATEMENT OF EAENSKGS

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visa dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

aiškinti, ar aš gaudamas senatvės- 
pensiją, galėsiu šį vaiką prirašyti 
prie savo pensijos įr ar jis galės 
gauti atitinkamą dalį man moka
mos pensijos ? Kokius teisinius 
formalumus reikėtų atlikti, kad 
tas vaikas būtų priskirtas 
mano pensijos, kaip mano išlaiko
mas. Ar teismas sutiktų jam su
teikti mano pavardę ir laikyti ma
no sūnumi. Tam reikalui iš nie
kur jokių kliūčių nėra. — Voras.

Atsakymas Vorui
1. Jeigu socialinio draudimo ap

draustame darbe esate išdirbę 
apie 10 metų, tai sulaukę 62 m. 
amžiaus jūs galite paduoti pareiš
kimą sumažintai socialinio drau
dimo pensijai gauti. Sprendžiant 
iš patiektųjų žinių, jūs ' pensiją 
turėtumėte gauti. Kokio dydžio — 
negaliu pasakyti, nes nepateikėte 
uždarbių metinių duomenų.

Kas galėtų jums finansiškai pa
dėti iki pradėsite gauti socialinio 
draudimo 
kreiptis į 
socialinės 
panašiais 
naši.

2. Ar jūsų minimasis vaikas 
turės teisę gauti vaiko pensiją 
jūsų uždarbiu, priklauso nuo įvai
rių aplinkybių, šimtaprocentiniai 
tvirtinti, kad jis vaiko pensiją 
gaus negalėčiau, tačiau jam pen
siją gauti yra labai daug galimy
bių.

Visų svarbiausia yra būtina įro
dyti, kad tai yra jūsų vaikas. Šito 

į įrodymo procedūra kiekviename 
steite yra skirtinga ir socialinio 

i draudimo įstaiga dažniausiai va
dovaujasi įstatymais to steito, ku
riame gyvena to vaiko tėvas — 
pensininkas. Kokie yra reikalavi
mai jūsų gyvenvietėje, aš nežinau. 
Mano patarimas būtų toks: kai 
kreipsitės savo pensijos gavimo 
reikalais į vietinę socialinio drau
dimo įstaigą, būtinai paminėkite 
apie vaiką. Tada socialinio drau- 

j dimo įstaiga nurodys tolimesnius 
būdus bei reikalavimus, kurie yra 
būtini sutvarkyti, kad berniukas 
turėtų teisę į vaiko pensiją.

Ar teismas sutiks vaikui pakeis
ti pavardę, priklauso nuo teismo. 
Tai yra jau grynai teisinis daly
kas ir tuo klausimu nesu kompe
tentingas pareikšti savo nuomonę.

J. šoliūnas

prie

pensiją ? Patarčiau 
gyvenamosios vietovės 
gerovės įstaigą, kuri 
atvejais visados rūpi-

TRUMPAI

— Sveikatingumo sekretorius 
A. A. Ribicoff kritikavo Amer. 
Gyd. s-gos — Blue Shield planą 
senesnio amžiaus žmonių gydy
mui, sakydamas, kad tas pla
nas ne visiems taikomas. Ragi
no palaikyti prez. Kennedžio 
siūlomą Socialinio draudimo 
planą, apimanti visus vyresnio 
amžiaus žmones; finansiškai jį

G lt \DI \SK AS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St, FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
Pardavimai, taisymai Sek. uždaryta

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t 

9-4 lr 6-8.Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB, 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, Hl.

Tel. PRospeet 6-5084

i

I

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal - susi! arimą.. 

Džl valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-15'i2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
?858 West 63rd St.

kasdien 10—12 vai. ir 7—9 ..
Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 

iien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas PK 8-3229 

Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Vai.: 
vak.

V.

Rez. HE 6-1670

, DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6182 S. Kedzie Avė. WA 5-2670 
i Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublie 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

I Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
[ uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
i nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai vak.

_ šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti- 

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. TCAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
TeLPR 6-1795 arba 695-0533 Elgin

425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą

DATT Of 
KF.TH

ACCOUNT 
NUM8ER

AAONTH DAY YEAR

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, t-sč„ š.ešt pagal sutarti, 
sekm. uždarj ta.

F send mc a statemer.t of the amount of caznitifcs rscorded in my sočiai security account.

j M’SS
NAME •’ MS '

į Mk.

STUKT & NUMBSP

: city, r.o. . Trp»- !
; ZONE l STATĖ___________________ _________________________________________________——---------------------- wrHar ;

; SIGN YOUR NAME AS
: YOU USUAILY WRITE IT__________ ___ _______________________________________________________ ——------------------------------ ;

: Sign your own name only. Under the law, information in your sočiai security record is 
confidential and anyone who signs someone else’s name can be prosecuted.

; lf your name has been changed from that shown on your sočiai security account number : 
; card, please copy your name below exactly as it appears on that card. i

i -

‘"Mažiausia kartą, kas treji metai kiekvienas a išira tįstasis turėtų patikrinti 
savo Socialinio Draudimo sąskaitą’*, — taip tvirtina Sočiai Security aiimi- 
nist naci jos pareigūnai. — Jūs galite gauti svarbių informacijų apie savo už

darbius.^ kiek irž juos kreditų įrašyta jūsų sąskaitom Tam reikalui panau
dokite čia spausdinamą formą, prili|>inę ant kietesnio popieriaus su 3c pašto 
ženklu ir siųskite Socialinio draudimo tvarkytojui Pr. šului, kuris perduos 
S«k". see. atstovui Mr. Robert Richter. Užpildę šią formą, įrašykite tiksliai 
jūsų soc. sv. numerį, vardą, pavarde, kaip yra jūsų soc. see. kortelėje; 
pažymėkite savo dabartinį adresą —— namo numerį, gatvę, miestą, pašto zo
ną. Paskutinėje eilutėje pasirašykite taip, kaip paprastai pasirašote. 
Pridėkite su 4c pašto ženklu sau adresuotą voką, kuriame iūs gausite 
soc. draudimo duomenis.

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

Current Dividend up to 4%%

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

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

4545 WEST 63rd ST., CHICAGO 29, IU-, Tel. LUdlow 5-9500

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

Catholic Press Society.

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. 
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada.

1 mėn.' 
$1.75 
$1.50*.

Prenumerata: Metams % metų 3 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

= • Redakcija straipsnius tai-
= so savo nuožiūra. Nesunau- 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
įs rus. Redakcija už skelbimų 
= turini neatsako. Skelbimų 
s kainos prisiunčiamos, gavus 
E prašymus.
Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiš

$7.00 
$6.00

$4.00
$3.50

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

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

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. išskyrus trečiadienius.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2526
DR. AL RAČKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue * 

(Kampas Kedzie ir Archer)
VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak 

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Ib

Ofiso ir buto tel. OLympk: 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 West 63tb Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadleniaia lr 

Į kitu laiku susitarus telefonu.
Telef. REpublie 7-2290. *’

t

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 West 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. Iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

r.

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

2737 WEST 71st STREET 
VŲ/andos tik susitarus 
Tel GRovehilI 6-3409

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 S. Kedzie Avė. WA 5-2670.
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6887
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalybč akušerija ir motery ligos 

2454 West 71st Street 
(71-os lr Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

nMarvts

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus tr vaiku ligos 
2737 West 7 lst Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. ___ _
Šeštad. nuo 12:80 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
TJnnlin nrlfm. Mml autrltArima

▼ak.,

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namtj-rez. tel. PRospeet 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOKŠA) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 68 Street

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 Iki 
4:10; antr. Ir penkt. nuo 5 iki 8: 
šešt nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Wrat 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. lr t 
Iki 8 vai. Trečiad. ir lešt uždaryta

Tel.: REliance 5-1811

BR. WALTER J. KIRSTUK
(lJetuvls gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:89-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.

| uždaryta.

'4 ofiso lr buto OLympic 3-4159
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

iCasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 
išskyrus trečiadienius

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
j Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS 
gydytoja ir chirurge 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir panirtn/t 
nuo 11 vai. iki 1 vai.
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

val. 
vai.

p. p. Ir nuo

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL 8U8ITA.RIMĄ,

TeL ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p. 
intrad. ir penktad. 5-8 v. v.

p

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 ▼. v. 
šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sv. Kedzie-Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 Iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Mchignn, Chicago 28. DL 

Telef. offteo; PUllman 5-6796 
Namų: BEverly 8-8946

■ Pri8m. vai.: kasdien 6-9 v. ▼., šešt.
! 1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. ir 6-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Spėriai y bč — Vidaus I.igoo 
5159 So. Damen Avenue 

Valandos pagal ausi tarimą

Perskaitę "Draugą", duoki 
te ii kitiems pasiskaityti.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm.
Spine & Nerve, Ailments f 

1428 Broadway, Gary, Indiana 
. Valandos — pirmadieniais 3 iki I 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą. 

Telef. Office Gary: Gary 8858635 
Res. Chicago BIshop 7-5833

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rūmus
S. California Avė. VA 7-7381

10 ryto iki 8 vak.. trečiad

4455
Vai.: ___ ____ _ ____ it
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki "2~p. p.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr, W. Ross Dr. L. Seibutis

Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. VVestern Avė;, tel. 
GR 6-0091: 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N.' Mi
gau Avė.. Suite 808. tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63id St 
Ofiso tek REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehilI 6-0617
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 
_ Penkt. tik 1—S p. m. 
Trečiad. lr šeštad, pagal sutarti.

Ofiao telef. CLiffside 4-2899 
Rezid. tel. VVAlbrook 6-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais . bus 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treC. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8 

v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.
v.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6196
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street ir

Priima ligonis pagal susitarimą. 
DS1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2121 nuo 1 iki 8 vai. popiet, taUK 
dien. Išskyrus trečiad. lr šeštad.

Telefonas — GRovehilI 6-2838

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 Vest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS 
.alandos: nuo 1-4 lr 8-8 vaL vak.

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
_______Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS fVAAKAQ)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. lr sekm. 
tik skubiais atvejais lr susitarus.
Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-3159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 ▼. v. lr 7 iki 8 ▼. v.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6669

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), Maukite tetefoau — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.
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Komunizmo logika —

NUSIKALTIMAS BŪTI
JAV ir Europos ūkinė bendruomenė?

Prezidentas ieško paramos
v ŽMOGUMI LEONARDAS DARGIS

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 5 d. 3

Pietų Amerikos darbininkija

Beveik tuo pačiu metu pa
sirodė spaudoje du pranešimai 
apie Afrikos misijas: krikščio
niškųjų misijų įvertinimas ir 
jų misionierių išžudymas. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
senatoriai, aplankę Afrikoje 
penkiolika tautelių, pareiškė, 
kad tenai krikščioniškosios 
misijos atlieka didelius dar
bus kultūros ir auklėjimo sri
tyse. Tuos pareiškimus pada
rius, po kelių valandų pasie
kė Amerikos žemyną žinia, 
kad šiaurinėje Katangoje, 
Kongolo mieste, Naujųjų Me
tų dieną išžudyta devyniolika 
Šv. Dvasios misionierių. Iš 
tikrųjų, kaip praneša išlikęs 
gyv^ts kun. J. Darmont, C. S. 
Sp., buvo sušaudyta dvidešimt 
misionierių, kurių kūnus tu
rėjo. sumesti į upę patys stu
dentai — klierikai.

Nežinoma, kiek ir kaip žu
dikų sielą buvo pasiekusi mi
sionierių nešamoji 
bė. Betgi žinoma, 
nierių kankintojai 
yra veikę pagal
programą. Komunistai visuo
se kraštuose siekia pergalės 
ne tik melo propaganda, bet 
taip pat smurtu ir nekaltųjų 
miijfini.

Komunistų žiaurieji siautė
jimai Katalikų Bažnyčiai nė
ra' naujas dalykas. Popiežius 
Jonas XXIII, apgailestauda
mas Kongo žiauriuosius įvy
kius, priminė Kristaus įsaky
mą -eiti ir skelbti tiesos, gėrio 
ir teisingumo žodį ir pabrėžė, 
kad už tai reikės susilaukti 
prieštaravimų, šmeižtų ir mir
ties. Katalikų Bažnyčia kan
kinių mirtyje mato ne pralai
mėjimą, bet didžiąją pergalę. 
Tos. pergalės negali pernešti 
žiaurieji krikščionybės ir vi
sos tikrosios kultūros priešai 
komunistai. Popiežius priminė, 
kad, kankinių mirtis palieka 
gyvuosius tikėjimo daigus.

krikščiony- 
kad misio- 
ir žudikai 
komunistų

dos bažnyčios pašventinimą 
ir tikinčiųjų aptarnavimą, rei
kia pirma apšaukti, kad tos 
bažnyčios kunigai yra sukčiai 
ir spekuliantai.

Bažnyčios uždarymu ir su
fabrikuota byla mes čia, lais
vėje gyvenantieji, visai nesi- 
stebim. Stebėtumėmės, jeigu 
bažnyčia būtų atidaryta ir 
niekas būtų nepakaltintas. 
Komunizmas juk yra visur 
tas pats — ar tai būtų Lietu
voje, ar kur nors Konge. Ko
munizmo džiunglių metodai 
visur tie patys.

Galinaitis savo kalboje veid
mainiškai toliau kalbėjo: “Re
liginių kultų atlikimo laisvė 
pripažįstama visiems pilie
čiams. Bažnytinių organizaci
jų ir dvasininkų teises saugo 
įstatymas”. Taigi pagal tas 
“laisves” buvo leista statyti 
Klaipėdos bažnyčią, kad už
sieniui būtų duota propagan
dos. O kur ta laisvė, kai rei
kėjo bažnyčią pašventinti? 
Komunistų įstatymas labai 
gražiai “apsaugojo” dvasinin
kus : kun. L. Povilonis nu
baustas aštuoneriems metams 
kalėjimu, o kun. B. Burneikis 
ketveriems. Komunistų lais
vės įstatymai “saugoja” tūks
tančius kunigų Sibire. Gal ir 
paties Galinaičio ne vienas 
giminė ten pat “apsaugotas” 
amžinybei.

*
toliau kalba apie 
kaip iš medžio

Galinaitis 
spekuliaciją, 
iškritęs, tarsi nežinotų, kas 
visoje Rusijoje darytųsi. “Spe
kuliaciją sovietinis režimas 
pavertė viena iš pagrindinių 
priemonių išsilaikyti. Jos ne
gali sustabdyti nei panaikinti 
joki įstatymai, nes įstatymas 
negali sulaikyti žmogaus no
ro valgyti, apsirengti”. (Dar
bininkas, sausio 26 d.)

Laisvėje gyvenantiems visi 
Galinaičio kaltinimai yra ne
suprantami. Liko kaltas kun. 
L. Povilonis, kad įsigijo leng
vąją mašiną “pobieda”. Tai 
kas Amerikoje būtų teisus, 
kai čia visi automobilius turi 
ir keičia į naujus beveik kas 
antri metai?

Žinoma, kad be amerikoniš
kų siuntinių, nors ir tokios 
“pobiedos” Sovietijoj neįma
noma įsigyti. Tie, kuriuos Ga
linaitis kaltina spekuliavus

Tikėjimas nėra miręs komu
nistų kraštuose. Nepasitvirti
no Lenino pranašavimas, kad 
komunizmo ir jo auklėjimo 
įtakoje bus išauginta nauja 
bedieviška siela. Jeigu taip 
būtų, tai nereikėtų tokios pra
gariškos propagandos, kurią 
lydi žiaurūs persekiojimai.

Lietuvoje suorganizuota 17,-
000 aktyvių ateistų, kuriems užsienio valiuta, ir sako, kad 

jie apgaudinėja tikinčiuosius, 
rinko aukas ir jas siuntė, kad

pobiedos”

partija davė įsakymą “išrau
ti iš tautos religines liekanas”. 
Praėjusių metų gruodžio 12 būtų pastatyta. Klaipėdoje 
d. per Vilniaus radiją buvo bažnyčia, kurią, galimas daik- 
šaųknuna, kad “Lietuvos in
teligentijoje viešpatauja reli
giniai prietarai”. Po tokio iš
šūkio į kovą prieš religiją, 
mėnesiui praėjus (sausio 15 
(L), prasidėjo Vilniuje kuni
gų byla.

ČJUfeikė sukompromituoti 
kunigus prieš visuomenę. Vals 
tybinis kaltintojas - prokuro
ras V. Galinaitis, kaip prane
ša sausio 25 d. vilniškė Tie
sa, savo kaltinamoje kalboje 
sakė: “Piktnaudžiaudami mū
sų salyje visiems piliečiams 
garantuota sąžinės laisve ir 
bažnyčiai suteiktomis teisė
mis, sukčiai ir spekuliantai 
švaistė iš tikinčiųjų surinktas 
aukas, pelnėsi jomis ir tur
tėjo. Po bažnyčios statybos 
priedanga pelnėsi spekulian
tai užsienio valiuta”.

Galinaitis gerai žino, kad 
Lietuvoje yra ta pati sąžinės 
laisvė, kaip ir aniems Kongo 
nužudytiems misionieriams. O 
priteikus sustabdyti Klaipė-

tas, komunistai pavers dabar 
kokiu bedievybės muziejumi.

Be to, tegul Galinaitis pa- 
ir pamatys, 
vandenynas 

Galinaitis 
V. Maitin

sižiūri į žemėlapį 
kur yra Ramusis 
ir kur Atlantas, 
surado, kad kun.
kus pasistatęs prie Ramiojo 
vandenyno vilą. “Tiesa” pa
duoda net adresą. Bet kur 
Providence ir kur Ramusis 
vandenynas?

Visi tie Galinaičio kaltini
mai Vilniaus išpūstoje byloje 
yra tiek verti, kiek žinia apie 
kun. Martinkaus vilą prie Ra
miojo vandenyno. Bet kągi 
gali kalbėti valstybės proku
roras, kai ir be tardymo yra 
žinia, kaip reikia apkaltinti.

Bet šitokiais metodais ko
munizmas neišraus iš tikin
čiųjų tikėjimo Kristumi, ku
ris pats buvo apšmeižtas ir 
mirė ant kryžiaus. Iš viso ko
munizme yra nusikaltimas, 
kad esi žmogus ir turi laisvę.

V. Rim.

JAUNIAUSIAS
ARKIVYSKUPAS !

ATSIVERTĖ 70 INDIJOS

ŠEIMŲ

Savo ūkinei politikai su Eu- arba kapitalą ir darbo galimy- 
ropa pravesti Kennedy ieško bes. Nuo pačios Amerikos pri- 
paramos visur, kur tik galt Dau klauso, ar ji bus didžiausias pa- 
giausia betgi šioji parama rei- šaulio pirklys, ar tiktai laikinai 
kalinga iš organizuotosios dar- turtingas bankininkas, 
bininkijos ir pirklių.

Prezidentas šią savo ūkinę 
politiką vadina “drąsia ir nau
ja”. šiuo metu betgi visai tiks
liai dar nepasako, kokia ji bus 1 
arba kokia ji turėtų būti. Va- nės politikos bus paliesti 
dinasi, dalykai vis dar svars
tomi.

Bet jau vien dėl to Kennedžio 
veiklumas sveikintinas, nes ge
riau daryti ką nors ir vęikiant 
pasimokyti, kaip nieko nedary
ti.

Užsieninę prekybą tvarkantis 
įstatymas — pasenęs

Šio įstatymo veikimas pasi
baigia 1962 m. birželio mėn. 
Tas įstatymas neturi būti at-

Užjūriuose ir namie gėrybės naujintas, bet pakeistas, jeigu 
turinčios būti siūlomos konku-‘ 
rencinėmis kainomis.

Tiems, kurie naujosios

Darbininkai pažadėjo paramą

Prezidentas pagrindinių dar
bininkų sąjungų AFL-CIO vi
suotino suvažiavimo Miami 
Beach buvo priimtas labai šil
tai. Darbininkų parama paža
dėta. Darbininkų vadai sutiko Y 
su tuo, kad svarbu padidinti 
darbo našumą ir prilaikyti in
fliaciją, kad būtų lengviau kon 
kuruoti tarptautinėje rinkoje, 
bet kartu pasisakė, kad turi bū 
ti siekiama didesnės perkamo
sios galios ir, kad bendroviniai 
pelnai esą perdideli. Taigi ir 
toliau būsią kovojama už dar
bininkų didesnius atlyginimus 
ir trumpesnį darbo laiką. Tai 
aiškiai nesiderina su prezidento 
pareiškimu, kad darbo atlygini
mo kėlimas turįs vykti priklau
somai nuo našumo.

Priedui darbininkai ameriki
nei pramonei atskaitė pamoks
lėlį. Užuot mažinus atlyginimus 
amerikinė pramonė galinti pa
mėginti šitaip pati sau pasigel- 
bėti: mažinant pramoninių vadų 
skaičių bei jų neribotas išlaidų 
sąskaitas; kreipiant daugiau dė 
mesio užsieninėms rinkoms, nes 
tik 4% JAV pramoninių bend
rovių pagal prekybos ministeri
jos žinias veikliai stengiasi par
davinėti prekes užjūriuose; ga
minant užsieniniams vartoto
jams patrauklesnes prekes, sten 
giantis jas gaminti tokias, kad 
jos ilgiau tvertų ir būtų leng
viau pataisomos; sekant euro
pinę lengvųjų kreditų politiką.

Kennedžio planai

JAV turinčios parodyti pa
vyzdžiu, kad laisvė ir ūkinis au 
girnas eina ranka rankon. Pa- 
sir.nkimas paprastas: arba A- 
merika išveš gėrybes ir derlių,

norima, kad Vakarai būtų įga
linti turėti daugiau iniciatyvos 
pasaulio ūkinėje dirvoje, jeigu 
JAV nori neatsilikti nuo revo- 

giamai, vyriausybė ‘padės. Lai-! Hucinių pasikeitimų prekybinio- 
kina apsauginių muitų pagalba 
gali būti taikoma atskirais at
vejais.

Amerika turi prekiauti arba 
į merdėti ir kentėti. Dėl to dau
giau siekiama išvežimo ir kartu 
jo pertekliaus santykyje su įve
žimo padidinimo. Pastaroji prie 
mone turi padėti mokėjimų ba
lansui. Užsieniuose pradėta dau 
giau reklamuoti amerikinė ga- 

I myba, dalyvaujama prekybos 
parodose, daugiau parduodama 
žemės ūkio gaminių, praplėsta 
išvežimo - įvežimo bankų kredi-

Į ._____

ūki
nei-

Kard. Rugambwa, pirmas neg
rų kardinolas, dalgaus visuot. 
Bažnyčios susirinkime. Susirinki
me dalyvaus daug spalvotųjų tau
tų vyskupų ir arkivyskupų.

me pasaulyje. JAV reikalingos 
naujo drąsaus įrankio savo pre- 

I kybinėje politikoje.
Prekybinis pasaulis nebėra 

tas pats, kaip seniau. Labai grei 
tai 90% viso laisvojo pasaulio 
gamybos gali būti sutelkta dvie 
jose milžiniškose rinkose — 
JAV ir praplėstoje EŪB.

EŪB valstybių ūkis kyla dvi
gubai greičiau už JAV. Jos pir
kimo pajėgumas didėja. Dėl to, 
jeigu JAV nenori praleisti ben
dradarbiavimo progos su Euro- 

i pa, turi turėti priemonių pa- 
| lenkti EŪB sumažinti josios iš
orinius muitus ir tokio lygio, 
kuris įgalintų JAV gaminius pa
siekti rinką tikrai konkurenci
nėmis kainomis.
Nesijungs su Europos Ūkine 

Bendruomene

tų garantijų sistema, stengia
masi mažinti išvežamųjų prekių 
kainas.

Krikščionių, socialistų ir komunistų grumtynės
♦ 

Daugeliui mums nesupranta- das. Šiuo laikotarpiu tik Mek-- 
ma, kodėl kai kurios Pietų Ame- sikoje organizuota darbininkija 
rikos respublikos taip neryž- turėjo didesnės įtakos valstybi- 
tingos pasmerkti Castro, tuo niame gyvenime, kituose gi 

” i---- -•— kraštuose autoritatyvinė valdžia
įstengė darbininkijos organiza
cijas perimti valstybės kontro
lėn. Be to, darbininkijos sąjū
džiai įstengė apimti tik miesto 
darbininkiją, neįtraukdami kai
mų. Užtat, kai Castro agitacija 
metėsi į kaimiečius, rado atvirą’ 
dirvą. Kaimiečių sąjūdžiai šiau
rės Brazilijoje — “Ligas Cam- 
ponesas” irgi darosi įtakingi.
Darbininkija sėmė dinamizmą 

iš marksizmo
Pietų Amerikos katalikai il

gą laiką neturėjo socialinėje sri
tyje paruoštų nei pasauliečių; 
nei kunigų. Tas katalikų abejin
gumas, kaip rašo “Herder Ko- 
respondenz”, dar labiau darbi
ninkiją bloškė į radikalų ir re
voliucionierių eiles. Ir jau prieš" 
U Pasaulinį karą Pietų Ameri
kos darbininkija savo dinamiz
mą sėmė iš marksistų.

| Nauji daigai atsirado su be
siplečiančiu JOC (Jaunų Kata
likų Darbininkų), sąjūdžiu. 
Nuo 1936 m. iš to sąjūdžio iš
augo nauji katalikų darbinin
kų vadai, kurie sudomino ir dva 
siškiją, ir jau 1954 m. Čilėje ga
lėjo būti sušauktas pirmas Pie
tų Amerikos Krikščionių Darbi
ninkų kongresas. Jame buvo 
įsteigta Pietų Amerikos Krikš. 
Darbininkų Sąjunga (CLASC). 
Ji 1961 m. jau turėjo 1,200,000 
pramonės ir žemės ūkio darbi
ninkų, kas sudarė 12 procentų 
organizuotos darbininkijos.

Keturi pagrindiniai 
darbininkijos sąjūdžiai Pietų 

Amerikoj
Iš viso Pietų Amerikoje turi

ma 10 milijonų organizuotų dar
bininkų (iš maždaug 70 mil. 
bendro skaičiaus). Jie yra susi
būrę į šiuos sąjūdžius:

1) Pietų Amerikos Darbinin-

pačiu pasmerkti ir kruvinąją 
komunizmo diktatūrą.

Iš dalies tos mįslės sprendimą 
mums palengvina žvilgsnis į 
Pietų Amerikos masių nuotai
kas, į darbininkijos sąjūdžius. ! 
Jau nuo šio šimtmečio pradžios 
Pietų Amerikoje suskato dar
bininkiją organizuoti anarchis
tai, socialistai ir komunistai. 
1928 metais Argentinos sosti-

Dean Rusk, Valstybės sekreto
rius, pravedęs svarbią rezoliuciją 
Amerikos Valstybių konferencijo- 

i je Punta dėl Ėste, Urugvajuje.
t

nėję Buenos Aires anarchistai 
i įstengė sudaryti centrinę Ame- 
; rikos Darbininkų konfederaci
ją (ACT). Komunistai iš pra-

Kennedy nesiūlys prisidėti 
prie EŪB nariu, nekeis politinio 
suvereniteto supratimo, neor
ganizuos turtingųjų prekybinės
bendruomenės, neatsisakys nuo džių naudojo infiltracijos me- 
tradicinio didžiausiojo palanku- todą, stengdamiesi paimti savo 
mo dėsnio, nesteigs Atlanto lais kontrolėn jau veikiančius dar- 
vosios prekybinės bendruome- bininkijos sąjūdžius. Karo pa
neš. Jis siūlys bendromis jė- baigoje jiems pavyko tada su- 
gomis abejose Atlanto pusėse 
ne 1 
kraštų eksportininkams, bet ir 
viso pasaulio kraštų ūkiui.

Kennedy nepagailėjo kietų žo 
džių tiems, kurie, gindami savo l 
siaurus reikalus, užmiršta viso 
krašto gėrį. Jie kenkią kitų pel

• • ‘ ‘ j sidariusią Pietų Amerikos Dar-
tik padėti susitariančiųjų federaciją įjungti į ko

munistinę Pasaulio Darbininkų 
sąjungą. Tačiau tas junginys 
tvėrė neilgai.

Pokario laikotarpis
Pagaliau tos centrinės jung

tys ne taip jau svarbų vaidme-
nui ir darbui .kliudo priešinflia ni *r vaidino. Didesnės reikš-konferencija (CETAL), ku-
_____  ____ o__,_______ m®s. turėj° darbininkijos sąjū- rįos įtakoje yra apie 20% orgal- 
mekėjimų balansą ir pagaliau atskirose valstybėse. Tarp nizuotų darbininkų ir kuri yra 

Siekiama, kad išsigalinčios ilgainiui kenkia ir savo pačių abl®įųnPasaull.m^ karųJ komunistų kontroliuojama;
dauriau prisidėtų ūkinei zerovei P° H Pasaulmi° karo> darbmm-1 2) Regionalinė Tarpameri-daugiau prisidėtų ūkinei gerovei. kijos pietų orga<zacija

EŪB palaiko Kennedį. Lau- je ėmė artėti su antikolonialis- (Qrjt)   socialistų veikianti 
kiama, kad ji aiškiai parodys ^iais> antiimperialistinais są- JAV darbo unijų įtakoje, prieš- 
esanti pasiruošus nuimti arba jūdžiais ir buvo pradėta kas • - -.....................-
sumažinti muitus, jeigu ir kiti kart ^a^au jausti socialinis skur 
tą pati padarytų. Kalbama net----------------------------------- ------
gi, kad Europa pasiruošus pa- bu, nes, kaip prezidentas yra Darbininkų federacija (CLASC) 
laikyti JAV grūdų, pieno gami- pareiškęs, iš 6 dirbamų žemės 
nių, mėsos ir paukštienos įve- akrų vieno derlius skirtas išve
žimą. Amerikai tai labai svar- žimui.

cinėms pastangoms, menkina
11

valstybės 
prie atsilikusiųjų kraštų rėmimo 
ir gynybos išlaidų dengimo.

Atvirkštinės trumparegiškos 
priemonės doleriui gali daugiau 
pakenkti, kaip padėti. Dėl to 
vyriausybė visai nė nemano var 
žyti piniginio judėjimo, nuver
tinti dolerį, kelti muitus arba 
kitaip stabdyti ūkinį atkutimą.

komunistinė; jai priklauso apie 
25 % organizuotų darbininkų;

3) Jau minėtoji Krikščionių

su milijonu narių;
4) Nepriklausomos darbinin-

(Nukelta į 4 psl.)
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TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS
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(Tęsinys)

Atsimena — kregždės švysčiojo viršum juodalks
nių. Tėvą atrado jau be dvaso kraujo keršulyje. Gai
sas tvino vandenyje, kur plekšėjo čia šapalas, ten ly
deka. A-a, vėl mato šalia negyvo tėvo anuos kirminus 
ant šviežiai nudaužtos žievės luobo...

Tautvilą gula atgal ant šono ir apsikloja kailiu. 
Tamsa jau skystesnė. Priešpilyje pragysta gaidys.

Kas nužudė tėvą? Klastažudys bus nudaigotas: 
lėta, ilga mirtimi...

Rytą pro rūką nematyti Neries, kaip buvo nema
tyti pro dūmus tėvą dausojant. Saulės dėmė, vos mald- 
viko didumo, pavirpai peldi pilkumoje. Kas nors šią
nakt nužudė žaltį ar rupūžę, jeigu Saulė taip kenčia, 
galvoja Tautvilą, lipdamas akmenų laiptais.

Baimingai klykauja žuvėdros, pro pilkumą net 
nematomos, nepakeldamos tokios apgulties.

Pilis rūsti, didi ir sunki: tokia sunki, rodosi, kal
nas nebeišlaikys.

• Ištikimasis šventikas Viltautas, išklausęs sapno,;
Vieno mėnesio laikotarpyje ^^a* ugnin. Mįslingai veizi ton šalin, kurion

žarija nušoko ir užgeso supelenėdama...
„Kas žudikas?” — laukia Tautvilą.
„Miglasen tiektai šešėlis.” 
„Randas kairiamen žanden?” 
šventikas krūpteli:
„Veidą nematyti.”

„Ne Minidaugas?” ties prosenoliais. Rodosi, visi ėjo, sustojo ir kažinko
„Tikrai ne!” — Viltauto balse visiškas įsitikini-J laukia: medžiai, medeliai, krūmai, paparčiai...

mas.
„Iš kur žinia? Sakai, veidą nematyti.”
„Tuo metuo Minidaugas būva tali rytuosen. Visi 

tai žiną.” „Hm...” — gilinasi suraukęs antakius Taut
vilą. Begeresniau tuo metu būti tali rytuosen neig 
sava ranka. A jeig ja inkvėptas bendras?”

„Tiektai šešėlis miglasen.” >
„Augštas ar žemas?”
„Žmuo augštas,” — žynys Viltautas tankiai mirk

čioja raudomis akimis.
Jis dar gerai įsižiūrės aukojamo gyvulėlio vidu- 

riuosna. Labai atidžiai įsiklausys Dievonio griausman 
dangujuose debesyse. Gali būti siūmenos galas patir
tas ir iš kitų žynių. Klausukai klauso, o ausis ir 
liežuvį kasdien į Kernavę atneša kojos. Žudikas ne
buvo sakalas, kuris nukristų nepalikdamas pėdsakų 
o po kaunios net ir paukštis palieka plunksną...

Po^iežius Jonas-XXIII Berly 
no vyskupą Alfredą Bengsch Trivandrume, Indijoje, daugiau 
pakėlė į arkivyskupus. Arkv. kaip 70 šeimų perėjo į katali- 
Bengsch teturi 40 m. amžiaus kybę. Daugelis jų buvo rytų 
ir yra jauniausias Europos ar- apeigų atsiskyrę krikščionys, į 
kivyskupas. jakobitų ir Mar Tomitų sektos.1jakobitų ir Mar Tomitų sektos.

t

Vėjai įmigę. Debesys — niekur nė mažiausio 
ties viršūnėmis...

Moskatuoja žirgo galva. Nuolat zuja žyliai, bim
balai ir akliai. Zurzinėja musės. Zyzioja uodai...

Užjojęs į pušų kalvą, Gaudižadas mato žvilgantį 
ežerą su salomis. Didi danginę šviesa ties vandeninu.. 
Netoliese paukščiokas cieksi švilpsi: tai ne šauksmas 
— ne iš skausmo ar alkio. Paukščiokas laimingas: 
jis svaigsta iš saldaus džiaugsmo, žiūrėdamas į de
gantį ežerą...

Geluo įduria skaudančios rankos tarpupirštėn. 
Gaudižadas krypteli akis — kas? Skruzdėlė rudukė. 
Nubraukia ją žemėn...

Patrina perštinčią tarpupirštę. Ar nepaklys gi
rios atmainų platybėje skruzdėlytė, grįždama namo- 
le? Ar neįpuls nuogąstin, pasimetusi, nenutokdama, 
kur jos skruzdėlynas?...

Staiga — žirgas baimingai šniokšteri šnervėmis 
ir lūžta šalin. Gaudižadas tuoj tramdomai įtempia pa
vadį. Žvalgosi, įdėmiai tyrinėdamas aplinką.

Išrietęs sprandą rudširmis trypia, nenustinga 
vietoje. Pavojus gresia iš arti, bet neaišku, koks ir 
iš kur. Pasalūnas lūšys, prisitaikęs šokti nuo šakos? 
Latrunkėliai ar pabėgę karo belaisviai? Grėsmės pu
sę raitelis spėja iš žirgo atatupstavimo ir ausų krai
pymo, o didumą — iš krutumo ir veržimosi...

Bene Pikulo vaidalas, susiraukia Gaudižadas, at
leisdamas žirgą keletui žingsnių...

Dvikamienės liepos persiskyrime kūpso didžiulė 
meška, medaus plėšikė. Lips prie bičių drevės, kurią, 
tur būt mato liepoje.

Gaudižadas pasižvalgo, katra puse geriau ap
lenkti. Žemiau drevės gali būti bitininko trinka pa
spęsta. Gražu būtų pažiūrėti, kaip trinka išmes meš
ką iš liepos.

I

8.
Žemumoje, kur trąši žolė, žirgas gūsteli; elnis 

pranyksta lapuočių jaunuolyne. Nustrioksi laimingų 
stirnų pora. Mišriame medyne pro kamienus šmėkš
teli danielis. Drėgnumose išdidžiai laikosi briedžiai. 
Prie klampumų šiltame purve mėgaujasi šernai...

... Gal paskui pasiseks ištempti iš Kareivonių ir 
tėvus. Bent senatvėje atsikvėptų Neries lakštingalų 
krante. Atsitolintų nuo Eigelos, kurs plėšte plėšia 
skynyminę duoną iš gyslotų rankų...

Suprunkščia rudširmis žirgas. Bene žvėrį užuo
džia, karpydamas ausimis? Pastebėjo žvilgterėjusias 
iš užkamienio akis? Ar nukluso įtartiną trakštelėji
mą po minkšta letena su įtrauktais nagais?...

Kran! Kran! — kranklys nusklendžia ir dingsta 
už viršūnių...

Medžiai — ilgaamžiai. Ąžuolai kai kurie gal am
žininkai su pirmaisiais žmonėmis, su tolimaisiais kil-į (Bus daugiau)u. *
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DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 5 d. REAL ESTATE

PIETŲ AMERIKOS DARBININKIJA i MARQUETTE PARKO CENTRE
« i 2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb. Nauja $100,000 likerių L— L

I Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas. I Taverna ir liuksus butas. Mūro
fibirRoi T„ I Platus lotas. Prie pat parko. $29.700. | mas sutikybai. Ir to sąjūdžio nariai 2.jų niūr. rezidencija. Pui- ' $57.800.

t fodo nemažai energijos, DVZ.! ki 8 metų statyba. Garažas. Prie
, . . v r parko. $17,900.kovoje prieš diktatorių Peroną I 6 kamb. 5 metų mūras, garažas, į 
ar kovoje prieš Venecuelos dik-i ^VoUoS n“° Park°’ tU°j apleiS' 
tatoriu Jimene7 buvo tn ^aiū- > įmokėtus $2,000 ir $85 į mėn.LdLorių jimenez ouvo ro sąju i galite Pjrkti 4 kamb. mūrą, kurio 
džio narių ne tik areštuotų, i Raina $13,000.
... . . , , . ., 6 butų mūras ir $7,200 nuomosbet IT ŽUVUS1U. Siekdami vietos j atiduoda žemiau savikainos. Įmokėti 
darbininkų gerovės, jie ne kar-; - -
tą yra kėlę balsą ir prieš ame
rikinio kapitalo pasitaikančius:

, piktnaudojimus.

(Atkelta iš 3 psl.)

kų organizacijos, kai kuriose ša
lyse gana stiprios, turinčios net 
iki 43% darbininkijos. Jų kryp
tis nepastovi, daug pareinanti 
nuo vidaus politikos veiksnių.

Krikščionys darbininkai labai 
susirūpinę paruošti vadų. Tam 
reikalui yra įsteigę du seminaru 
Santiago mieste (Čilėje), vieną 
Quito (Ekvatoriuje) ir ketvirtas 
šiemet atidaromas Caracas mies 
te (Venezueloje). Organizuoja
mos amatų mokyklos. Tai būti
nas reikalas, žinant, kad kas
met komunistų darbininkų va
dai ruošiami Maskvoje, Pekine, 
Prahoje ir siunčiami į Pietų 
Ameriką.

Deja, Pietų Amerika neturtin
ga ir lėšų klausimas sudaro sun 
kią problemą. Kai Pietų Ameri
kos Katalikų Darbininkų fede
racijos 1961 m. biudžetas tesie
kė $35,000 komunistai jau 1960 
metais savo reikalui turėjo 150 
milijonų dolerių. Suprantama, 
kodėl komunistai Argentinoje 
galėjo turėti net 2,000 savo or
ganizatorių ir propagandistų ir 
leisti 35 periodinius leidinius. 
Visoje Pietų Amerikoje komunis 
tai turi 240,000 aktivistų, lei
džia 150 laikraščių ir pasklei
džia daug kitų spausdinių.

j Svarbi Pietų Amerikos prob
lema yra žemės reforma. Čia 
yra gražių pragiedrulių, pvz. į 
šiaurės Brazilijos vyskupo Arą- j 
gao dėl Petrolina veikimas. 
Deja, krikščioniškosios darbi
ninkijos fronte dar daroma 
permažai ir pervėlai. Tik jų 
idealų tyrumas ir patrauklu
mas, atsidavimas demokrati
niams principams ir socialinių 
reformų siekimas stiprina atei
ties viltis.

l

—
J. Pr.

likerių prekyba.
na- 
už

Krikšč. darbininkų sąjūdis 
nepriklausomas

Krikščionių darbininkų sąjū
dis Pietų Amerikoje veikia ne
priklausomai nuo dvasiškijos. 
Jisai tiktai siekia darbininkiškų 
siekių ir nėra surištas su kata
likų akcija ar kitu religiniu 
sąjūdžiu. Tai pasauliečių sąjū
dis ir savo laimėjimų neriša su 
Bažnyčia bei savo pralaimėji
mais jos nekompromituoja. 
Krikščionių darbininkų eilėse 
yra ir protestantų, net pasitai
ko ir žydų ar nepriklausančių

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tof*- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tal- 
san. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuves darbą — $10.00 ir daiya 

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ĖST A T ■ B R A L E8TATB

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
I Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

Mūrinis bungalovv, 6 kamb., 30 p. 
. sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

$73,000 mūras, 6 butai, labai gra-

4 butai po 5, 4
Stio.OOO mūrinis Rooming House, 

milžiniškos pajamos, savininkas duo
da morgičių.

Nauji 10 ir 11 butų namai, labai 
puiki vieta, kaina — 8 kart pajamos.

$46,000 liuksusinė 3 metų 6 kamb. 
rezidencija, priešais Marąuette parką.

$41,500 naujas mūrinis 2 po 6. 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

$25,000 medinis 2 po 5, Beverly 
Hills rajone, lotas 100x285, skubiai.

$19,500 naujas 3 mieg. mūrinis ar
ti mūsų įstaigos, gazo šild.

$30.700 mūrinis 2 po 5 su daug 
priedų, naujas šild.. puiki vieta.

$30,800 mūrinis 1% a., 10 metų, 
gerai išlaikytas, M. parke.

$18,500 mūrinis 10 metų, 5 kamb. 
su valgomuoju, arti M. parko.

$15,500 už 3 lotus Gage p.
$6,500 lotas 31 p. M. parke.

žus. Maąuette p.
$55,000 mūrinis, £ ~ ~ _ Z, Z

garažai, geros pajamos, M. parke.
$42,800 mūrinis 4 butų, 59 Ar 

Kedzie rajone.
$99,500 mūrinis daug butų et: 

$15.000^ pajamų metams, M. Parke, 

ražai, įrengtas rūsys, M. parke.e-— - - •
paj. mėn., arti M. parko.

$38,500 visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa, 59 ir Mozart.

$10,000 įmokėti. 4 m. mūrinis,
virš $400 į mėn. iš 5 n uoto ų.

$23,900 mūrinis 2 po 4, garažas, 
30 p. lotas, Gage p.

$18,900 medinis 2x4, pilnas rūsys, 
garažas, 43 ir Campbell.

$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton 
p., 2 blokai nuo mokyklos.

nuostuolių parduoda

Visai geras mūras. 5 butai ir 
nis. Vertas mokėti $14,900.

Pajamos Bridgeporte. 4 butų po 
4 kamb. mūras. $14,500.

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta. tik $4,000 įmokėti.

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidenciją. Garažai ir priedai. 
$20,500.

Geriausias Brighton parke mūras.
3 butai, naujas gazu šildymas, gara
žai, $36,400.

Bridgeporte geras tvirtas mūras, 6 
butai po 4, atskiri gazu šildymai, 
$3,500 nuomos, vertas $25,800.

Naujas mūras. 5% kamb. Tvirta 
statyba. 1% vonios. $16,800.

8 butų mūras. Alumin. langai. 
Virš $8,000 nuomos. $66,900.

Gage Parke. 2-jų butų mūras. Ga
zu šildymas. Modern. viduj. $20,800.

Algos metinis priedas apie $5.000 
nuomos iš muro namo. Visa kaina 
$21,000.

3-jų butų medinis. Platus sklypas 
ir gar. Nereikės derėtis, už $15,900.
DIRBA KASDIEN

biz- 4 butų, 

daug_ butų su
$44,000 naujas mūras ir mūro ga- 

$12,500 mūrinis su garažu, $200

2

Tuščias lotas Gage parke, platus 
tinka 2 butų

Prie mūsų 
metų, dailus 
$38,500.

4 butų mūras.
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000.

Bargenas. 2-jų butų namas. 8 ir
3 kamb. Gera vieta.. $14,600.

3-jų butų mūras ant kampo. Mū
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600. 
lįĄ aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie 
$2,500 nuomos. Tik $11,900.

NAUJA ĮSTAIGA

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7Ist St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

namui $12,500. 
įstaigos 2-jų butų, 8 
mūras. 2 po 5 ka m h.

Apie $5,000 nuo-

— Mokėti kentėti yra ženk
las, kad turima didelis patyri- 

i mas gyvenimo moksle.
1 —Maintenon

REAL ESTATE

6 kamb., 12 m. rezidencija ant 40 
p. lot. $20,000.

2 apt. 5 ir 4 kamb. Gazo šildy
mas. Marąuette pk. $26,560.

Medinis 2 apt. po 4 kamb. šildy
mas karštu vandeniu. $16,000.

4 apt. po 5 kamb. Metinės paja
mos $6,000. Gazo šild. $56,000.

12 apt. po 4 kamb. Metinės pa
jamos virš $13.000. $98,000. ___________ ___ _______

A. KATILIUS R. E. BUDRECKAS
2456 W. 69th St. RE 7-8399 archer avk lasSsj

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 69th Street. Tel. 436-5151

$30.600
Naujas, 2-jų aukštų mur. 2 butai 

po 5% kamb.. 3 mieg. Šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai.

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st SL WA 5-5080

Geriausios
Anglys ir Kūrenama Alyva 
Žemiausiomis Kainomis 
Geriausias Patarnavimas !

Telefonuokite MR. PeTeR P. RINKUS 
GRovehill 6-1000 

Special Representative<Reiner (oal&Qil(ompany
47-ft Metai adresu — 1804 West 59th Street

MARQUETTE NATIONAL BANK
WILL PAY THE MAIIMUM

ON SAVINGS CERTIFICATES OF DEPOSIT
AND _

SAVINGS PASSBOOK ACCOUNTS
(EFFECTIVE JANUARY 1, 1962)

MARŲUETTE NATIONAL BANK
63rd and Westem Avenue—GRovehill 6-5100

Mcmber: l-’cdcral Reserve System Federal Deposit Insurance Corp.

Kam prisieina parašyti ar paša 
kyti vieną kitą sakinį angliškai 
tas labai vertingą pagalbą ras

Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME

ŽODYNE
Sis žodynas yra vertingas tuo. 

kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai ar paskaityt 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, 
darbą padarys įmanomu.

kas

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctery 2-4226
Vedėju E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5675

Vedėjas J. UEP0N1S

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30, kitom dienom nlo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidara tik 
6211 South Western Avė. krautuvė-

Uthnanian-English 
Dictionary

LietII laida 1960 m. Išleido 
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie 
tai įrištas. Kainuoja 7 dol.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“mum”
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL

PRIE MARQUETTE PARKO
2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb.

- Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti 
70-os ir Westem Avė. Viskas tik 
$20,900.

Specialus investavimui — 5 butų 
namas. Alyva-karštu vand. šildy- 

Mėnesinių 
pajamų $365. Arti Šv. Kryžiaus 
bažn. Pilna kaina $21,900.

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4y2 kamb. butai: Naujas sto- 

Priešais Marąuette parką, arti i keris. Rampi-nia -namas Savininkas 
71st ir Homan, 2-jų miegamų “bi- 1 
level” namas. Tel. 239-2690.

GRAŽUS MŪRINIS 6 butų. 3 po 
6 kamb- ir 3 po 4 kamb. Pajamų 
$4,200. Apylinkėje 28th ir Lawn- 
dale. Žemos išlaidos- $34,900; 
įmokėti $5,000. SVOBODA. 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

MŪRINIS — 9 butai. 9 po 4
kamb. Puikios pajamos. Apylinkė- mas. Naujas garažas, 
je Damen ir 22-os $18,500. SVO-

I BODĄ, 3739 West 26th Street.
i LA 1-7038.

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

Ciceroje gražioje vietoje išnuom. 
15 kamb. šviesus, gražus butas. 
1 Naujai visas pataisytas. 2-ras 
i aukštas. 1604 S. 50th Court—
I , - .
i_________________________________

išvyksta į California. Nužeminta 
i kaina — $45,250.

Grosernė su 2-jų butų mūr. na
mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

HELP WANTED MOTERYS

i REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Iki 50 m. amž. Keturių suaugusių 
šeima; lengvas namų ruošos dar
bas. Gyventi vietoje; didelis at
skiras kambarys, puiki aplinka. 
$40 iki $45 į sav. Skambinti die
nomis BI 2-1448, vakarais VI 

| 8-7767.

Restoranui NERINGA reikalin
ga PADAVĖJA. Teirautis — 7050 

I S. Talman Avė.
Į Tel. HEmlock 4-1734
i
llllllllllllllilIlIlIlIlIUIIIIIIIHIIIIlUllllilIlII

i STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės

Tai gražiausia dovana 
mažiesiems skaitytojams, 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siuskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

I

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantiją

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

Telef. WAIbrook 5-5121

tt

MARQUETTE PARKE
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 

garažas. $21,500.
Pelningas, švarus, 8 butų, 

aukštų kampinis. $66,500.
6 metų, 3 mieg. medinis, 

rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė; tinka bet kokiam 
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 

: pigus.
šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 

■ low. Arti Marąuette Parko mokyk. 
! lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

I. STONKUS, R. E. 
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

$10,500 METINIŲ PAJAMŲ
3 aukštų mūras — 9 vienetai: 

2x5 ir 6x4 ir krautuvė, šviesus, sti
prus i rtabai gerai išlaikytas. $61,000.

NAUJAS MUR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga, 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.

LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE
Krautuvė lietuvių kolonijoje, 

biznio gatvės. 4% metų nuomos 
tartis. $9,000.

3 BUTŲ MED. — $16,500 
Prie 67-os ir Damen.

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

S BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4 % kamb. mūr. 

ąuette Pk. 2 šildymo 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

36 pėdų sklypo Marąuette Pk. Įreng
tas rūsys. Garažas. Rami vieta. Sa
vininkas perkeltas iš Midvvay j O’
Hare aerodromą. Parduos už $18,500.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

ant 
su-

i Nauja 
alyvos

cen- 
šilu-

Mar- 
sistemos,

2-jų

Pilnas 
Gera vieta.

po 5 kamb. 
graži krau- 
bizniui. Ar-

BE LL- VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel PRospect 8-2233

MAROUETTE PARKE '
Prie Marąuette Parko, mūr. 6 

kamb. rezidencija, 12 m. senumo, 40 
p. sklypas, 2 maš. garažas. Namas 
laisvas, pirkėjas gali apžiūrėti ir 
užimt dabar. $20,000.

Palikimas. Prie 46-os ir Francisco 
2 med. namai. Vienas 6 kambarių, 
antras 4 kamb. ir biznis $14,000.

Brighton Parke. Mūr. 2 butų po 
5 kamb. ir 2 kamb. rūsy. $21.000

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4689

CONTEACTOBS

ŠIMKUS Ii 
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC j 
4259 So. Maplewood Avė.

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Turime pardavimui įvairiausių | 
namų bei biznių visur. Be to labai 
tvarkingai, gerai ir greitai pildome

INCOME TAX

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, lllinois

A. 1BALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas iš lauko. 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dienų ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

mūsų
Meilė NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-8792

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus 1

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa instaliuoja vi

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

į vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

į 7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

i
Iit

Chicago 29, III.
niiiiiiuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimniiiH

JUOZAS ŽEMAITIS
K VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengtame žiltų oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų lšsl- 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
SHEET M-juTAT.

3431 8. Kedzie Avenue
Chicago 23, lllinois

Tel. 277-1442 Res. OL. $-9412.

CONSTRUCTION CO.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS
I MEDICINOS.. PR E KYBOS 

TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.
ARCHITEKTUS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL J08U PAGEIDAVIMĄ

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, £ 

MEDICINOS IR = 
KITOKĮ PASTATAI E

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJĖS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2091 Chicago, IU.

fv. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Dartsd 
2918 WEST 71M STREET 
Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531

PASINAUDOKITE
“DRAUGO SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderaiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje*

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš
mingiems gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos dar
bų, kurių dienraščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

DRAUGAS turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų 
išsilaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudos darbas, 
duotas DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
Aitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuvių kultūrinį gy
venimą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaus
tuvei.

4545 West 63rd Street
CHICAGO 29, ILL — TEL LU 5-9500

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. Drauge"

,, V I K D O
HEATING SERVICE 

įrengta naujus ir perstatė se
nus visu rūšių namo apšildy
mus. pečius (furnaces), gas ir 
alyvos "conversion burners", 
vandens “'boilers”, vandens nu
teksimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

4444 8. WESTERN AVĖ.. Chi
cago. IU.. VI 7-8447 —D. Žu-

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

Gyvenami namai. Biznio, in
dustrijos bei ofisų pastatai.: 
Taip pat įvairūs pastatų re-; 
montai.

|L. STAŠAITIS
Statybos Kontraktorios

I 6043 SO. SAWYER AVENUE 
CHICAGO 29, ILL.

Namų Tel. PR 8-8378

Apsimoka skelbtis "DRAUGE* 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vlų dienraštis. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos.

Remkit dien. “Draugą”
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GINKLAS PRIEŠ KOMUNIZMĄ
Komunistai, į savo propagan

dą meta didžiulius pinigus ir 
naudoja visas leistinas ir neleis
tinas priemones, melu ir smur
tu perkoštas. Vakarų pasaulis 
toli gražu nepajėgia nė pradėti 
konkuruoti.
A Mūsų spaudoje akcija paste
bimai kyla ir stiprėja, gi mums 
durys įsiveržti į amerikoniškus 
laikraščius yra labai jau siauru
tės. Kiekvienas pareiškimas, 
gebąs tas duris didinti, privalo 
tapti remiamas ir reklamuoja
mas.

Pridėkime dar keturis užda
rus išstatymus: vietinių para
pijų šv. Vardo draugijų pirmi
ninkams, serbų ir ukrainiečių 
atstovams, amerikiečių kores
pondentams ir, galiausiai, Lie
tuvių Bendruomenės Chicagos 
apygardos informacinei komisi
jai.

Eksponatai

lų apšvietimas, sustiprintų nuo
traukų reikšmę. Papuošimai, į- 
rėminimai, kai kurių paveikslų 
padidinimas, dekoravimas pa
keltų parodos vertę dvigubai. 
Bet tokiems dalykams reikalin
gi pinigai. Komitetas viską su
rinko ir padarė kuone iš savo 
kišenės. Argi galima reikalauti 
dar daugiau? O kur visas įdė
tas darbas?

Komitetas neapsiriboja pačia 
paroda, bet lygiai rūpinasi ir vi 
sais reikalais, liečiančiais prieš-

Iš pavergtos Lietuvos

LAISVĖS PRIEVARTAVIMAS

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 5 d. 5

Genocido parodos komitetas
East Chicagoj švystelėjo ži

burėlis. Tai Lietuvos Genocido 
paroda. Trijų pasišventėlių su
organizuota. Jie ir sudaro tos 
parodos komitetą: dr. Jonas 
Paukštelis- pirmininkas, Vikto
ras Makiejus — sekretorius ir 
Aldona Paukštelienė — nesan
čių finansų vedėja. Parodos 
Aįjkslas yra garsinti Lietuvos ir 
lietuvio vardą visame pasauly
je, įrodyti faktais, kas komu
nizmas yra, ir ką jis lietuvių 
tautai ir Lietuvai yra padaręs, 
nuplėšti melo kaukę nuo rau
donosios propagandos, taip pat, 
savo tautiečius priversti neuž
miršti ir raginti visomis jėgo
mis tęsti šventą kovą už laisvę 
ir tiesą.

Pati paroda pritaikinta, dau
giau amerikietiškai visuomenei. 
Per trumpą gyvavimo laiką, še
šis mėnesius ,buvo išstatyta 
penkiose vietose: Indiana Har
bor, Ind., Kenosha, Wis., Chi
cago, III., Hammond, Ind., ir 
East Chicago, Ind. Susidomėji
mas sukeltas didelis. Veik visi 
lankytojai prašė platesnių pa
aiškinimų, net buvo keliami la

ibai sukti klausimai. Didele da- į 
lis užsirašinėdavo jiems įdomės 
nes vietas. Žaibu trenkė išsta
tytos originalios nuotraukos iš 
kankinimų vietų ,ypač, išniekin
ti kankinių lavonai.

Anglų kalba šūkiai: 
pasaulis ugnyje”, “i 
amžiaus gėda” ir panašūs su
stiprina trisdešimtyje skydų su
kabintas padidintas fotokopi-

“Mūsų komunistinį pasipriešinimą. Pa- 
Dvidešimto roda ~ komiteto darbo lyg irį rodą — komiteto darbo lyg ir 

I rėmai.I
I

Ypatingais keliais yra atėju
sių žinių apie laisvės prievar
tavimą, religijos persekiojimus 
ir materialinį gyvenimą pa
vergtoje Lietuvoje. Žinios yra 
tikros (redakcija turi jų origi
nalą) ir nuoširdžios. Joms ne
reikia jokių komentarų, — 
kiekvienam aiškus bolševikinis 
melas ir kalbos apie laisvę. Te
gul toliau 

, torius.I

i
kalba šių žinių au-

4

Kaip jiems padėti?
Žinoma, pirmiausiai, vienu

praleidom neblogai, 
vieną naktį prasto-

Genocido komiteto sekret. V. Makiejus aiškina žurnalistams 
parodos eksponatus. Nuotr. P. Petručio

51 ....

lometrų, o žmonės vistiek ėjo 
pėsti per miškus. Trukdė viso
kiais būdais. Draudė priimti 
nakvynėn — nei į daržines, nei 
ant aukšto, nei kambary, nei

šieno... Pas mus maži va 
nebegali tarnauti mišiom 
seni. Ir gėlių barstyti npuolančias) neina į darbą, tai 

darbadienius nubraukia. Pas 
mus dabar kiekvienas jaunas 
turi būti įsidarbinęs. Turi dirb
ti prie valdiško darbo. Negali
ma dirbti privačiai pas žmogų. 
Jeigu pats kas darbo nesusi
randa, tai tada perduoda teis
mui ir išveža valdžia į darbus.

Į Šiluvos atlaidus 1960 m. 
buvo laisvai galima kunigams 
važiuoti ir laikyti mišias, klau
syti išpažinčių, o 1961 m. tik 
4 svetimiems kunigams teleido 
būti ir visi saviškiai galėjo lai
kyti pamaldas visas 8 dienas. 
O daugiau nebuvo galima nei 
užeiti, nei atvažiuoti.

Radvilišky traukiniuose 
autobusuose nedavė biletų į 
Šiluvą, nei į Tituvėnus, sakyda
mi — ko jūs ten važiuojat. Iš 

i kitur į Šiluvą vykstančių sta- 
I čių autobuse neleido būti — 
tik kiek buvo sėdimų vietų. 
Tikrino ryšelius. Atradę atimi
nėjo visokius šventus daiktus 
— rožančius, 
medalikėlius.
daug privažiavusių tokių civi
liai apsirengusių tikrintojų. 
Šventom dienom vykstantiems 
žmonėms braukė darbadienius. 
Išlaipindavo žmones už 20 ki-

“Šventes
Prie miltų 
vėjau — nieko negavau. Ant
rą dieną stovėjau nuo trijų va
landų nakties, tai gavau 3 kg. 
(apie 7 svarus) miltų. Tik ant 
narių knygučių davė, tik Nau
jiems Metams, o Kalėdoms nie
ko nedavė, kadangi nori panai
kinti tas šventes, jų metu dir
ba. Jei nori nusipirkti manų 
kruopų, tai klausia, ar turi dak-

Į taro leidimą.

;jas. Patys žiaurieji momentai: antru doleriu. Toliau, sąlygų 
kada artimieji kankinimų vie- sudarymas, parodą kuo plačiau 
tose ieško artimųjų, stengiasi iš šiai parodyti svetimiesiems. Tu- 

• rūbų ar kokios smulkmenos at- retų ateiti talkon Lietuvių Ben- 
pažinti .verčia sudrebėti. V. Ma- | druomenės padaliniai, organiza- 
kiejus papasakojo įvykį, kaip ei jos, 
prie masinės kankinių nuotrau
kos suklupo penkies seselės vie 
nuolės, ir jokiu būdu nebuvo į- 
manoma jų prikelti. Tik pa
kviesto kunigo paklausė ir aša
rodamos pakilo. Tokių ar pana
šių momentų buvę visa eilė. Iš 
pradžios lyg nepasitikėjimas, 
virstąs susidomėjimu ir, galiau- 

įsiai, iš lankytojų veidų trykšta
siaubas.

Duonos dabar laisvai galima 
pirkti, kiek nori; namie patys 
nebeišsikepam dėl to, kad mil
tų nebeturim.

Į
Kolūkiečiai gauna 60 arų ir 

i sekmadieniais turi juos apsi
dirbti, nes arklių neduoda pa
prastą dieną. Jeigu kur per 
šventes (savaitės vidury pri- 

I
I

draugijos, sudarydami 
komitetui sąlygas, apvažinėti 

; visą Ameriką. Tinkamų salių 
! suradimas ir reklamos organi
zavimas — štai, kas guls ant 

į lietuviškų organizacijų pečių. 
Siūlymai ir aukos siunčiami pir 
mininko ir iždininko adresu: 
dr. Jonas Paukštelis, 4122 
Drummond Ave., East Chicago, 
Indiana. Išnaudokime šį ginklą 
iki galo.

Jonas Vaičiūnas

i

paveiksliukus, 
Iš visur buvo

GUŽAUSKy BEVERLY HILLS GĖLINYilA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

i

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO i 
MR. NELSON ( 

SAVININKO (

SAINT CASIMIR < 
MONUMENT CO. I
3914 West 11 Ith Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Bendras vaizdas

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto; Vakaruškos pirmad. 
7 vai vą.k
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Ave.,

Chicago 29, IU.

1

Viskas dar atrodo gerokai 
kuklu ir skurdoka. Norint su 
tokia paroda įeiti universite- 
tuosna ar kitokiosna kultūri- 
nėsna įstaigosna, būtina daug 
ką pagerinti, net ir eksponatų

ATSIVERTĖ 73 JAPONŲ
STUDENTAI

I
I
skaičių padidinti.

, Meniškesnis sutvarkymas vi
suomet iššauks geresnį įspūdį.

1 Gražus iliuminavimas, paveiks-

.1. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Nermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

t

I llinois.

amžiaus.

(Gcny.e).
sunūs

broliai:

( hieago.A venų v.

sulaukęs metu

Appolinežmona
Joan ir

I >olton. Illinois.
Tobuch.

Gvveno Soutll Normai

M re vasario
Gnne ( nicaffo. Illinois.

Pasiliko dideliame nuliūdime

dukterys: Judith 1obuch. žentas (’nester.
James, E ve ly n b rachey.sesuo

hdwm J. Harold J., anūkas Chester

vasario 6 d.

gimines, driugus ir pažįstamusvisus:
dalyvauti siose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Žmona, dukterys, sunirs. žentas ir anūkas.

Pi llnian d-0184.Laid. direkt.: ( arlson Funeral Home. Tel.

HENRY R. KIJANOWSKI

giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Carlson koplyčioje, 304 West 119th Street.
Laidotuves įvyks antradienį.

val. ryto bus atlydėtas į St.
nyčią.

Iš koplyčios 9.00
Catherine of Genoa parapijos baž-

kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į sv.

Nuoširdžiai kviečiame
Kazimiero kapines.

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehili 6-2345-6
1410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Paskutiniu metu vienuoliko-' 
je japonų universitetų į katali
kų Bažnyčią buvo priimti 73 
studentai. Kai kurių jų krikš- ’ 

, tas buvo atliktas iškilmingai 
■ drauge.

joTn our stainless club
5 VIENETŲ PEII JO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

VALANDOS:

8
6
1

4
4

Pirmad. nuo 9 iki
Antrad. „ 9 iki
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki
Penktad. • „ 9 iki
šeštadiend. „ 9 iki

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

M O V I N G
F. KASPARAS 

Vietoje ar toli — patyrusią 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO. 
DR 3-3683

V24 VAL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOB.A, HE 4-5880

JIS
VESTUVIŲ . NUOTRAUKOS IR 

AUKŠTOS RCKIKS FOTOGRAFIJOS 
MĖSŲ SFFCIAIABF..

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

(Incorporated ) 
EDVARDAS U LIS, sav.

Už santaupas, įneštas mėnesio 
15 d., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

CASTRO PUOLA LR 
PROTESTANTUS

Diktatoriaus Castro vyriausy 
bė uždarė protestantų radijo 
programą, vadinamą “Biblija 
kalba į žmones”. Katalikų radi
jo programos jau seniai užda
rytos.

M O^v7Wg ^
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

A. -Į- A.
MARGARET SMITH

(PAGAL TĖVUS SANAVAITIS) 
Gyveno Cedar Lake, Indiana

Mirė 1962 m. vasario 2 dieną, 1962 metais, 8:40 yal. vak. 
Gimusi Westville, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Charles, 2 broliai — 

Casper, brolienė Jean, ir Joseph, brolienė Genevieve ir jų šei
mos, 2 seserys — Anna Marsink ir Mary Sipowicz, švogeris 
Edward ir jų šeimos, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avenue. Laidotuvės įvyks antradienį, vasario mėn. 
6 dieną. Iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Pa
nelės Švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Margaret Smith giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiose laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, seserys, broliai, brolienė, švoge
ris ir visi kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Ant. M. Phillips, Tel. YArds 7-3401.

i

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

TRYS MODERNIŠKOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A.

AND LOAN ASSOCIATION
9iS0 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffsido

JUOZAPAS VALAITIS
Gyveno 1507 South 49th Avenue, Cicero, Illinois.
Mirė vasario 2 d., 1962 m., 9 vai. ryto, sulaukęs pusės 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (po tėvais Var- 

piučinskaitė), sūnus Joseph, marti Antoinette, duktė Anna 
Bereckis, penki anūkai, posūnis Albert Statkus ir jo žmona 
Hellen ir jų šeima, trys švogerkos — Mary Glareckas. Bernice 
Shers ir Marcelė Totzaer ir jų šeimos, ir kiti giminės drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko brolis Bonifacas ir jo šeima.

Priklausė šv. Antano draugijai. Lietuvių Kareivių dr-jai. 
Buvo amžinas narys T.T. Jėzuitų ir Šv. Kazimiero Seserų vie
nuolynų. Priklausė prie Šv. Pranciškaus Seserų rėmėjų.

Kūnas pašarvotas Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 S. 
50th Avenue. Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks antradienį, 
vasario 6 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. An 
tano parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnus, duktė ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direktoriai: Petkus ir Sūnus, Tel. TO 3-2108.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138—113S

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUe 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-0672

i
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DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 5 d. Chicagoj ir apylinkėse
ISTORIJOS DRAUGIJOS

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Istorijos draugijos

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių Bridgeporto sk. vaka
rienė įvyks sekmadienį, vasario 
18 d., Šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Tėvų marijonų skyriaus 
vakarienės visuomet būna ge
ros, turtingos. Tokia ji bus ir 
šįmet Bus ir meninė progra
ma. Dalyvaus t. marijonų kuni
gai Tad bus gera proga įsira
šyti į t. marijonų rėmėjų am
žinus narius. Galima įrašyti ir 
savo mirusiuosius ir pavesti 
juos t. marijonų vienuolijos 
maldoms.

X Dr. Jonas Reinys, Roselan 
de, kas kart tvirčiau kuriasi. 
Šių metų pradžioje atidarė nau
ją, puikų kabinetą, 44 E. 108 
St., Tel. WA 8-1355. Namų sa
vininkas Bruno Shotas, tauti-i 
nių šokių vadovas, patvarkė 
taip, kad dr. Reiniui kabinetas 
būtų kuo puikiausias. Dr. J. 
Reinys šalia savo darbų reiš
kiasi ir lietuviškoje veikloje.

X Jonas Jasaitis, JAV Lie
tuvių Bendruomenės centro vai 
dybos pirmininkas, jau senokai 
dirba New York Centrai gele
žinkelių bendrovėje, buhalteri
jos skyriaus raštinėje. J. Jasai
tis pradėjo dirbti, kai pernai 
vasarą buvo priverstas atsisa
kyti tarnybos apdraudos Mu- 
tual of New York bendrovėje, 
nesutikdamas su įstaigos pasky 
rimu į Saint Paul, Minn.

X Danutei Ciplijauskaitei 
pereitais metais gruodžio mėn. 
Chicagos universitetas suteikė 
magistro laipsnį prancūzų kal
boje ir literatūroje. 1960 m. sėk 
mingai išlaikiusi bakalauro eg
zaminus ir gavusi prancūzų de
partamento Theodore Lee Neff 
premiją už pasižymėjimą savo 
studijose, Danutė Ciplijauskai- 
tė sekančiais metais gilino sa
vo žinias pas garsųjį to univer
siteto prancūzų profesorių Ro
bert Vigneron. Baigusi studijas, 
buvo pakviesta Illinois univer
siteto dėstyti prancūzų kalbą, 
kur magistrė pradėjo dirbti nuo 
1961 m. rugsėjo mėnesio.

X Daugiau 1,200 dol. perei
tais metais Chicagos sendrau
giai įteikė Altui Vasario 16 d. 
proga. Tai gražus ir pasididžia
vimo vertas solidarumd ženk
las. Tą patį padarykime ir šiais 
metais. Aukas priima skyriaus 
kasininkas Jonas Guobužis, 
5258 So. Whipple Str., Chica
go 32, UI.

X Aldonos ir Visvaldo Ma
siulį?, gyv. Beverly Shores, 
Ind., sūnus Adrijanas pakrikš
tytas sausio 20 d. Krikštijo 
kun. I. Urbonas. Vaišės įvyko 
Leonarda Casino patalpose, da
lyvaujant gražiam būriui gimi
nių, draugų ir bendradarbių. 
Krikšto tėvais buvo Erdvilas 
Masiulis ir Valė Mažeikienė.

X Indrė Paliokaitė dekla
muos Maironio poeziją Vasario 
16-tos minėjime skirtame lietu
vėms moterims. Minėjimas 
įvyks Jaunimo Centro namuo
se, vas. mėn. 11 d., 4 v. v. 
Ruošia vyrės, giedrininkės.

(Pr.)
X Dr. Vladai Šimaitis jau 10 

metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390. 

(Sk.)

X Mary Dzimidas rengiasi 
Labdarių senelių viloj pasvei
kinti ir pagerbti ten gyvenan
čius senelius šv. Valentino die
nos proga, vasario 11 d. Tą
gražų darbą M. Dzimidas su metinis susirinkimas buvo sau- 
pagelbininkėms vykdo jau kelis šio 28 d. Jam vadovavo inž. J. 
metus. Visų švenčių metu jos. 
grupė aplanko senelius ir juos 
apdovanoja.

X Jonas ir Teresė Mildažiai, 
Lakeside Vilią, Beverly Shores, 
Ind., savininkai, išvyko į Mek
siką žiemos atostogų. Dėka jų 
klubas turi nuolatinę pastogę 
savo susirinkimams. Jonas Mil
dažis — vienas iš veikliausių 
vietos lietuvių veikėjų, yra 
daug prisidėjęs jungdamas apy
linkės lietuvius.

X Chicagos Lietuvių Opera 
stato Verdi 4 veiksmų operą 
AIDA.

Spektakliai—1962 m.: bal. 
1 d., 3 vai. p. p., bal. 7 d., 8 
vai. vak. ir bal. 15 d., 3 v. p. p.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. ir Karve
lio prekyboje, 3322 S. Halsted 
St.

Bilietų kainos: 6, 5, 4 ir 3 
doleriai.

Bilietai paštu užsakomi, kar
tu siunčiant atrinkamai sumai 
čekį ir pažymint spektaklio da
tą, šiuo adresu: Lithuanian 
Opera of Chicago, c/o Mrs. S. 
Džiugas, 7133 S. Rockvvell St., 
Chicago 29, UI.

X Pamestus akinius prie 71--valdybos turėtus susirinkimus |. 
mos ir So. Francisco galima at- ir raštus. Revizijos komisija I 
siimti šaukiant tel. HE 4-7881. pranešė radusi visa tvarkoje.

Rūgis ir inž. V. Adamkevičius. 
Priėmus dienotvarkę, sekė kun. 
dr. K. Matulaičio paskaita: Lie 
tuvos metraštis aroa Bychovco 
kronika. Išnagrinėtas metraš
čio autentiškumas, kada ir kas 
jį parašė. Pareikšta pagrįsta 
nuomonė, kad jis parašytas 
baigiantis XII a. ar prasidėjus 
XIV a., bet ne vėlesniais am
žiais. Prie paskaitos buvo pri
jungtas ir lietuviškas metraš
čio vertimas. Pageidauta, kad 
paskaita tilptų “Tautos Praei-i platinimo.

Susirinkimas išreiškė padėką 
valdybai ir pritarė “Tautos Pra 
eities” žurnalo apimties praplė
timui, duodant gana vietos vi
sų išeivių įvairiuose žemynuose, 
lietuvių kolonijų, organizacijų 
ir sambūrių buvusiai veiklai at
žymėti.

Buvo pageidauta, kad mūsų 
istorikai paruoštų kiek išsa
mesnes studijas 1863 m. sukili
mui prieš rusus okupantus pa
minėti.

Be to, sutarta, kad visi 41 
draugijos narys kas metai duo
tų redaktoriui iš savo pamėg
tos srities bent po keletą lapų 
raštų ir, kad gyvenantieji JAV 
bei Kanadoje nariai prisidėtų 
prie žurnalo “Tautos Praeities”

Švenč. Marijos seselių, Nukry- 
žuotojo Jėzaus ir Sopulingosios 
Motinos seselių.

Buvo ilgametė Draugo skai
tytoja ir rėmėja.

A. a. Katryna buvo malo
naus būdo, geros širdies ir gi
laus tikėjimo mergaitė, gyveno 
kukliai, visą amžių sunkiai dir
bo ir savo sutaupom rėmė vi
sus gerus darbus.

Melskimės, kad Dievas būtų 
jai gailestingas, nes ir a. a. Kat
ryna buvo gailestinga ir vykdė 
Jo šventą valią.

Liūdi organizacijos ir para- 
netekusios geros rėmėjos

darbuotojos. Dalyvis
Pija, 
ir

LITUANICA STREET 
EAST CHICAGOJE

I

I

tyje”.

Kun. K. Matulaitis padarė 
metinę draugijos darbų apžval
gą ir pateikė valdybos pageida
vimus bei sumanymus. Kasinin
kė Al. Rūgytė pranešė apie tu
rimą draugijos turtą, red. Č. 
Grincevičius ir red. komisijos 
narys kun. V. Bagdanavičius 
kalbėjo apie “Tautos Praeities” 
redagavimą, sutiktas kliūtis ir 
pasisekimus. Žurnalo administ
ratorius pateikė šiems metams 
sąmatą ir galimybes padauginti 
prenumeratorių skaičių. Sekre
torius Pov. Dirkis pranešė apie

Susirinkimas išrinko į H Kul
tūros Kongreso komitetą Isto
rijos sekcijai organizuoti Vin
centą Liulevičių.

Susirinkimas baigtas Alicijos 
Rūgytės suruoštu užkandžiu.

K. A. M.

Sausio 23
Hammond’e 
“Hammond Times”, užtikau ži
nutę, kad East Chicagos mies
to taryba priėmė rezoliuciją

CHICAGOS ŽINIOS
PAGERBĖ PROFESORIŲ

Dr. Joseph Yedlicka, Chica
gos DePaul universiteto moder
niųjų kalbų profesorius, sek
madienį buvo apdovanotas Pran 
cūzijos aukščiausiu akademiniu 
ordenu “Chevalier dės Palmes 
academiąues”. Ordiną jam įtei
kė Prancūzijos gen. konsulas 
Chicagoje Jean Beliard.
CHICAGAI SUEINA 125 M.

Chicaga buvo inkorporuota 
miesto pavadinimu prieš 125 
metus. Inkorporacija įvyko 
1837 m. kovo 4 d.

i

vidurių vėžio Amerikoje suma
žėjo 40 procentų. Pernai mirė 
20,000. Dr. James Cooney, A- 
merikos vėžio draugijos vice
prezidentas, Chicago Daily 
News reporteriui pasakė, kad 
sunku nurodyti to sumažėjimo 
priežastis. Anot jo, yra koks 
neaiškus sąryšis tarp daug ko
pūstų ir žuvies valgymo ir vi
durių vėžio.

APVOGĖ TEISĖJO NAMUS

VIDURIŲ VĖŽYS IR 
KOPŪSTAI

karo
d., bevartydamas 
išeinantį laikraštį

Nuo II-ojo pasaulinio 
pradžios mirimų skaičius nuo

Vagiliai išsinešė $24,390 pi
nigais, brangakmeniais ir kaili
niais iš federalio teisėjo Julius 
Miner rūmų 18-ame aukšte, 
399 Fullerton pkwy. Teisėjas 
tuo metu sėdėjo teisme ,o jo 
žmona davė pamokas Chicagos 
universitete.

VISA ŠEIMA SESELIŲ 
RĖMĖJAI

“GAJA” IR GYDYTOJO MORALINES 
PAREIGOS

K! “Gaja” apvalaus stalo dalyviai (iš k. į d.): T. J. Kidykas, S J, 
prof. dr. J. Meškauskas, dr. B. Poškus, dr- A. Razma ir dr. K. 
Ambrozaitis.

Sausio 21 d. Chicagoje, įskai negali užliūliuoti paciento neži- 
tant La Grange Parką, judėji- nomybėj ir palikti jį nepasiruo- 
mas nepavydėtinas. Prie dak
tarų Alinos ir Antano Lipskių 
šaunaus namo tą popietę suva
žiavo gydytojai iš plačių apylin 
kių. Nuoširdi šeimyniška nuo
taika; malkų spragsenimas 
skleidžiant jaukią šilimą į su
šalusius sąnarius; dr. B. Gai- 
džiūno apsukrus patarnavimas 
sušilimui.

K! “Gaja” susirinkimą pra
deda pirmininkas dr. K. Peru
kus. Korporacijos vardu išreiš
kiama užuojauta skaudžias ži
nias iš Lietuvos sulaukusiems 
korporantams: dr. A. Labokie- 
nei — tėvelio mirtis ir dr. J. 

' Juozevičiui — mamytės mirtis.
Šios dienos tema — gydyto

jo moralinės pareigos. Apva- B. Gaidžiūnas sugrįžta prie sa- daug žmonių, prie velionės kar
iaus stalo diskusijoms vadovau vo senų pareigų -šilimai palai- 
ja dr. K. Ambrozaitis. Morali- kyti. 
nės gydytojo pareigos yra se
nos kaip ir

Prelegentų 
pacientų 
yra tiek 

fizinėm 
apie ar-

šusio amžinybei, 
praktika rodo, juk 
dvasinės jėgos dažnai 
tvirtos ne tik pakelti 
kančiom, bet ir žinoti
tėjančią mirtį. “Pacientas iš gy 
dytojo nori ne tik fizinio, bet 
ir dvasinio palengvinimo” — p. 
Baliūnas.

Laikrodžiai nebuvo sustoję, 
tik užmiršta į juos pažiūrėti. 
Laikas bėgo greitai, pasirodo, 
ir alkis atėjo. Pareigos perduo
damos dr. A. Lipskienei ir dr. 
V. Tumasonienei, kurios šiltais 
ir gardžiai paruoštais užkan
džiais pasotino susirinkusius ne 
tik iš tolimų apylinkių, bet ir 
iš Chicagos. Dr. A. Lipskis ir dr. Eudeikio koplyčioje,

I

X Pildome pajamų mokesčių 
pareiškimus — INCOME TAK
SUS įvairių profesijų asmenims 
ir biznio įmonėms. H. L. YANG, 
Ph. D., 7110 S. RockweO St., 
HEmlock 6-2702. Ofiso vai. nuo 
2 iki 7 p. p.; šeštad., nuo 12 
iki 6 p. p. (Sk.)

East Chica- 
viena gatvė

Robert Pastrick, East Chicagos 
miesto tarybos TV-jo distrikto na
rys, kurio nuopelnu 
goj buvo pavadinta 
Lituanica vardu.

Juozas F. Gribauskas, šv. An 
tano Taupymo ir Skolinimo 
bendrovės Ciceroje vedėjas, per 
tos bendrovės tarnautoją B. 
Varpušanskienę paaukojęs Šv. 
Kazimiero seselių veiklai parem 
ti 100 dol.., įrašė į kazimierie- 
čių seselių rėmėjų amžinuosius 
narius ir paskutinį savo gau
sios šeimos atstovą — dukrą 
Dorotheą. Tuo būdu visa Gri- 
bauskų 8 asmenų šeima tapo 

j minėtų seselių amžinaisiais rė- 
į mėjais.
Į Vasario 25 d. Chicagoje Šv, 
Kazimiero seselės savo įsikūri
mo Amerikoje 50 metų sukak
čiai paminėti ruošia banketą. 
Šia proga Juozas Gribauskas 
paaukojo dar vieną šimtinę jų' 
veiklai paremti Aregntinoje. Jo jone vieną gatvę pavadinti Li- 
pavyzdžiu pasekė ir tos ben- i tuanica street. Toliau toje kro- 
drovės advokatas Stiller, paau- nikos žinutėje trumpai aprašo- 
kodamas joms 25 dolerius.

Kaip žinia,
kas ankščiau paaukojo net 2,- 
000 dol. Alice Stephens sukak
tuvinio koncerto dainų plokšte
lėms išleisti. Dažnai jis remia 
visus lietuvių kultūrinius užsi
mojimus.

Jo vedamos bendrovės pajė
gumas šuoliais kyla aukštyn, 
nes žmonės jį mėgsta ir jis 
moka ją vesti. Gyvas to įro
dymas yra vienaaukščio kuk
laus namo vietoj išaugę erdvūs, 
patogūs ir puošnūs rūmai, ku
rių šaunios įkurtuvės įvyko sau 
šio 24 d. P. Z.

jos pravedimą lietuviai jam dau 
giausia turi būti dėkingi.

— Turiu pastebėti, — tęsė 
Jonas Pečiulis, — kad, būda
mas Lietuvių Bendruomenės 
East Chicagos apylinkės valdy
bos narys, veikiau su valdybos 
žinia ir pritarimu. Oficialus pra 

i šymas miesto tarybai buvo į- 
teiktas Bendruomenės ir mano 

i vieno asmens komiteto vardu.
Padėkojau Jonui už drąsą ir 

j energiją, palinkėjau 
' gatvės atidarymo ir 
pats jame dalyvauti.

Vargu bau užtenka pusės am
žiaus geros knygos parašymui, 
o kitos pusės jos ištaisymui.

J. J. Rousseau

I

iškilmingo Į 
prižadėjau ;

naujai kuriamame miesto ra-

f
T ER R A

3237 W. 63rd St., Chicago 29, HL 
Tel. 434-4660.

Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios- 
brangenybės, etc., etc. Kainos nu- 
Digintos. pasirinkimas — didelis.

bijDoino^^^
TV-RADIOAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 

EL. VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI 
Viskam žemiausios kainos ir garantija

švitinys 1|3321 S. Halsted St.-CLiFFaDE4-6565|

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL „/SAVINGS

Per pusnis ir šaltį mašinos 
pats skausmas, pradeda judėti link namų. Per 

kaip ir pats gydymas. Hipokra- užšalusius mašinos langus ma
to priesaika modifikuojama, bet tyti pasilieku šeimininkai dr. 
nekeičiama nežiūrint milžiniš-1 Alina ir dr. Antanas Lipskiai, 
kos pažangos medicinoje. Isto- A. R.
rinę apžvalgą duoda dr. A. Raz 
ma ir dr. B. Poškus. Sustoja
ma prie dviejų mediciniškosios 
etikos problemų: gydytojo pa
šaukimas ir gydytojo santykiai 
su pacientu. Prof. dr. J. Meš
kauskas — gydytoju negali bū
ti amatininkas; gydytojas net 
laisvalaikiu užimtas mintimis 
apie savo pacientą. Tėvas J. Ki
dykas, SJ, — skausmas neprieš 
tarauja 
skausmo

AUTOMATIŠKAS RESTORA-
NAS

Pirmas Chicagoje pilnai auto 
matiškas ir viešai publikai skir
tas restoranas, Magic Meal, ati
darytas 2709 N. Clark.
veiks 24 valandas kasdien. Iš 
mašinų galima pasirinkti, pra
dedant vaisių sunka ir baigiant 
kalakutienos pietumis.

laimei; paskutinėse 
valandose gydytojas

ma Dariaus ir Girėno didvyriš-
Juozas Gribaus-Ikas žy^s ir šiurPi tragedija, 

paminint, kad jie buvo lietu- Į 
viai. Vyriausias viso to orga
nizatorius yra Jonas Pečiulis. 
Nuskubėjau pas Joną pasida
linti džiaugsmu ir smulkiau pa
siteirauti apie įvykį. Jonas, 
daugelio organizacijų narys ir 
kasmet dalyvaująs bent ketu
riose valdybose, gyvena gražiai 
su šeima įsikūręs Hammond 1 
mieste. Arčiausiai jam prie šir
dies glūdi Lietuvių Bendruome- i 
nė, Altas, Balfas ir Lietuvių Su 
sivienijimas Amerikoje.

— Prieš kiek laiko, — paša-1 
koja Jonas, — teko spaudoje! 
skaityti, kad Hollywoode, Ca- 
lif., vietos lietuvių pastangomis, 
pasinaudojant turimomis pažin
timis, pavyko vienos ilgos gat
vės galą pavadinti “Lituanica 
street”. Pažinčių turėjau ir aš, 
o progą suteikė naujai kuria
mas East Chicagos miesto ra
jonas. Asmenys iš miesto tary
bos mano sumanymui principe 
pritarė, tačiau prašė kokio nors 
realesnio pagrindo. Reikėjo 
jiems parūpinti dokumentinės 
medžiagos apie Darių ir Girėną 
ir jų “Lituanica” anglų kalba, 
kurios deja surasti nepavyko. 
Aplakstęs visą Chicagą tetu
rėjau tik lietuvių kalba leidinį 
“Sparnuoti Lietuviai”. Teko 
skubiai daryti svarbesnių vietų 
vertimus, už kuriuos esu dė
kingas žinomai East Chicagos 
visuomenininkei p. Valeikienei. 
Kai reikiama medžiaga laiku 
buvo paruošta ir pristatyta ata 
tinkamiems miesto pareigū
nams, teliko tik laukti rezoliu
cijos priėmimo, kas už kelių 
dienų ir įvyko.

Rezoliucijos įnešėjas yra ge
rai vietiniamg lietuviams pažį
stamas miesto tarybos narys 
Robert Pastrick. Už rezoliuci-

A. A. K. PLEKAITĖ
A. a. Kotrynos Plekaitės mir 

tis praretino senųjų Amerikos 
lietuvių eiles. Ji skubiai skina 
tuos statytojus ir rėmėjus, ku
rie gausiai rėmė lietuvių įstai
gas. Sausio 18 d. Šv. Kazimiero 
kapinėg priglaudė šią Town of 
Lake taurią lietuvę, mirusią sau 
šio 14 d. Ji buvo pašarvota J. 

lankėsi

sto buvo sudėta daug šv. mišių. 
Laidotuvės įvyko iš Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčios. Ka
pinėse paskutinį patarnavimą 
atliko kun. A. Stasys. A. a. K. 
Plekaitė neturėjo artimų gi
minių, tik daug draugų ir pri
klausė daugeliui draugijų. Pa
lydėjo Moterų sąjungos 20 ir 
21-mos kuopos narės, Šv. Ka
zimiero Rėmėjų I sk. ir Brigh
ton Park Moterų klubas. Po lai
dotuvių Syrenos restorane buvo 
gedulo pietūs.

A. a. Kotryna buvo po kele
tą kartų amžina narė tėvų ma- 

Jis rijonų, saleziečių, pranciškonų, 
jėzuitų, Lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje, Labdarių, šv. 
Kazimiero seselių, 
kaus seselių, Nek.

Šv. Pranciš- 
Pras. Pan.

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginio 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F. S. L.I. C.

A

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS
SIEGLER, MONOGRAM, MOORE 

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau
Specialus Išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jij dalių Sectional svečių 
kambario komplektas ir 2-jų dalių sve
čių kamb. komplektui ir miegamojo 
kanib. koplektuL
Mūsų erdviose patalpose turime didžlau- 
sj pasirinkimą visų moderniškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams reik
menų.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
\tdara pirmad. ir ketvirt. 9—9 vai., antr., treč.. Ir šeStadieniais nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų.

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

A

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
r*
7Naujas aukštas dividendą* numatoma 5 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario mBa, 1 1MB 

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

uaa aunakA PIRMAD. ir KETV....................... 9 v. r. iki 8 p.VALANDOS: antrad. ir PENKT. ..................9 v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD..........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad uždaryta.

9 v. r. P-
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