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Neaprėpiama JAV atominė jėga
AMERIKA SUTVARKYTŲ NE 

TIK RUSIJĄ, BET IR 
RAUDONĄJĄ KINIJĄ

Gynybos sekretorius McNamar.a pabrėžė, kad Pietryčių 
Azija yra svarbi Amerikos saugumui

WASHINGTONAS — Gyny
bos sekretorius Robert S. Cc-Į 
Namara užvakar pareiškė, jog 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
smogiančioji jėga tokia didelė 
ir neišmatuojama, kuri gali pra
ryti netikėtą užpuolimą, paskui 
sunaikinti Rusiją, ir dar pakak
tų jėgų atsikirsti bet kurios ki
tos valstybės santažiškam gra
sinimui.

Čia primenama, jog būtų su
tvarkyta ir raudonoji Kinija, jei 
ji pakeltų ranką prieš šį kraš
tą. Komunistinė Kinija gali pa
sigaminti atominę bombą.

McNamara didelių ėjimų pa-

sikalbėjime taipgi pareiškė:
1. 1962 metų gale Jungtinės 

Amerikos Valstybės įstengs pa
kelti neatominio karo krizes 
dviejuose frontuose be skubios 
mobilizacijos. Tai šis kraštas 

i negalėjęs padaryti nuo H Pa
saulinio karo.

I
2. Pietryčių Azija yra gyvy

binė sritis apsaugoti Pacifiką 
ir Pacifikas yra svarbiausia a- 
pylinkė Jungtinių Amerikos 
Valstybių saugumui, bet vien 
karinė jėga automatiškai nenu
galėsi komunistų, nebent ten 
yra ekonominė ir socialinė re
forma.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

—Izraelio ir Sirijos kova. J. i 
Tautų paliaubų komisija- užva
kar sustabdė karščiausią pasie
nio kovą dviejų metų laikotar
pyje tarp Sirijos ir Izraelio.

Abi pusės metė į kovos lauką 
artileriją ir lėktuvus palei Ga
lilėjos jūrą. Izraelis ir Sirija gi
riasi pergale.

Į
Pradėta kova galėjo persi

mesti į Jordaną ir uždegti nau
ją Izraelio-Arabų karą.

Izraelio lėktuvai numetė bom 
bas šiauriniame Jordane netoli 
kovos lauko, — pranešė jorda-. 
niečių karinis pareigūnas.

Vidurio Rytuose kasdien gali 
kilti netikėtinumai.

NAUJI POLITINIAI VĖJAI
LENKIJOJE

•Naujas kultūrinių reikalų tvarkytojas. 
Komunistai bijo kritikos

VARŠUVA — Kultūrinius 
Lenkijos reikalus perėmė tvar
kyti stiprus komunistų partijos 
sekretorius R. Strzelecki. Jis 
pakeitė E. Ochab, kuris dėl ne
sveikatos tų pareigų negali eiti. 
Šis pakeitimas nėra tik atsitik
tinis ir asmeniškas, bet jis tu
ri platesnės prasmės. Lenkijoje 
jau neva perdaug įsigali libera- 
listinė dvasia, nukrypimas nuo 
tradicinės ir griežtos Markso- 
Lenino dvasios. Ši laisvės srovė 
ypač įsigalėjusi Lenkijos inte
lektualuose, mokslo žmonėse. 
Jie drąsiai, viešai ir savarankiš
kai reiškia savo nuomones, net 
kritikuoja komunistų partiją, 
kas kituose komunistiniuose
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Don Varno posto vakarienės svečiai kovo 17 d. Kolumbo vyčių 
salėje, 2310 W. 69 St., Chicagoje.

Res-

Respublikonai sudarė 
užsienio reikalų 

komitetų
WASHINGTONAS.

publikonų vadas JAV atstovų į 
rūmuose Charles Halleck suda
rė Specialų Respublikonų Ko
mitetą Užsienio reikalams. Ko
mitetas ruoš programas ir teiks 
pasiūlymus, iš kurių išplauktų 
progresyvi, naujų idėjų pilna 
užsienių politika. ~

Vienu iš komiteto narių yra 
paskirtas Illinois ketvirtosios 
apylinkės (distrikto) kongres
manas Edward J. Derwinski. 
Savo pareiškime spaudai jisai 
pažadėjo, jog komitetas peržiū
rėsiąs tradicinę užsienių politi- Į 
ką sovietinės agresijos švieso
je.

Paramą ir bendradarbiavimą 
pažadėjo Richard M. Nixon, Nei 
son Rockefeller, Henry Cabot 
Lodge ir eilė kitų žymių res
publikonų bei universiteto pro
fesorių. Komitetas ketina užsa
kyti apie 60 specialių studijų 
įvairiais klausimais.

I

Legionierių Don Varno posto Chicagoje suruoštos vakarienės metu prie garbės stalo sėdi aukštai iš 
kairės j dešinę: J. Juozaitis, (Jatis), dr. J. Simonaitis, A. Preibas, C. P. Kai, P. Savickas; žemai: A. 

Musteika, K. Petrila, kun. A. Zakarauskas. A. Andriulis ir J. Strode.
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AMERIKOS LEGIONO DON VARNO
POSTAS PAGERBĖ BUVUSIUS

SAVO VADUS
CHICAGO — Praėjusį šešta

dienį Amerikos legiono Don 
Varno postas pagerbė buvusius 
komandierius J. Juozaitį (Ja
tis), Cook County teismo sek
retorių, ir A. Andriulį (Ander- 
son); jie buvo pakelti į amži
nųjų narių skaičių. Don Varno 
postas suruošė vakarienę Ko
lumbo Vyčių salėje, 2310 W. 69 
St., Chicagoje. Vakaro progra
mai vadovavo dr. J. Simonaitis. 
Sveikino kun. A. Zakarauskas, 
posto kapelionas, kun. V. Rim
šelis dienraščio Draugo vardu.

Toliau kalbėjo Ona Šulmist-

Leninas pakeičia 
Stalinę

MASKVA. — Aukščiausias 
Sovietų prezidiumas nutarė, kad 
Stalino premijos laimėtojai gali 
iškeisti savo senus diplomus ir 
auksinius medalius naujais Le
nino vardo pažymėjimais vieton 
Stalino.

Stalino premijos buvo teikia
mos nuo 1936 iki 1956 metų. 
Stalinas išstumtas ne tik iš Mas 
kvos mauzoliejaus, bet panai
kintos jo vardo premijos.

Kinija norinti su Indija 
tartis dėl pasienio

NEW DELHI, Indija — Ko
munistinė Kinija Indijai pasiū
lė naujas derybas dėl jų pasie- vyriausybė vakar pasirašė kari 
nių ginčo. Indijos atsakymas: j nių paliaubų sutartį. Tokiu bū

rienė, advokatas C. P. Kai. Šis 
priminė, kad jau pats laikas J. 
Juozaičiui pradėti agitaciją į 
aldermano tarybos postą Mar
ąuette Parke.

Visų buvusių komandierių 
vardu kalbėjo J. Evans. Svei
kinimo žodį tarė taip pat ponia 

\ J. Omally ir gražiai atsiliepė 
apie lietuvius. J. Juozaitis pri
statė veikliuosius posto narius 
ir priminė, kad šiemet Ameri
kos legionas švenčia 43-jų me
tų sukaktį.

Ubaigiamąjį žodį tarė kun. 
A. Zakarauskas.

ALŽIRIJA IR PARYŽIUS PASIRAŠĖ 
PALIAUBŲ SUTARTĮ

PARYŽIUS — Alžirijos su
kilėlių atstovai ir Prancūzijos

Nehru įsitikinęs, kad 
raudonoji Kinija įsikiš 

į Pietų Vietnamu
NEW DELHI — Indijos mi- 

nisteris pirmininkas Nehru įsi
tikinęs, kad raudonoji Kinija 
vykdys „didelio masto interven
ciją” į Pietų Vietnamą — ne 
šiandien, ne rytoj, bet, gal būt,
numatomoje ateityje. .

Indijos vadas kaltina Jungti
nes Amerikos Valstybes, Pietų 
Vietnamą ir Šiaurės Vietnamą 
keliant ten krizes.

kraštuose būtų mirtina nuodė
mė; Lenkijoje tačiau tai tole
ruojama. Nemaloniausia yra ne 
ši liberalinė dvasia, bet jos pra
siskverbimas į Vakarus ir įro
dymas, jog už Geležinės Uždan
gos prie Vyslos formuojasi ko
munizmui pavojinga srovė, kuri 
gali suvilioti ir kitų pavergtų
jų kraštų kolegas.

Praėjusių metų spalio mėne
sį Maskvoje įvykęs visuotinis 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos kongresas sutartinai 
pasmerkė Stalino geležinę prie
spaudą. Po to komunizmo rep
lės šiek tiek, sušvelnėjo. Lenkai 
karštai pritarė naujiems vė
jams; gautus mažus laisvės ga
limumus su kaupu išnaudojo ir . 
pasuko gerokai laisvu keliu, ku
ris komunizmui nepriimtinas ir 
pavojingas.

Griežtame vedamajame ko
munistas redaktorius, turįs ry-l 
šius su aukštomis viršūnėmis, 
M. Rakowski aštriai pasisakė 
prieš Vakarų komunistus, ku- Sąjungai bendradarbiauti 
rie provokuoją Lenkijos moks- Jungtinėmis Amerikos Vaisty
to žmones, ; 
vyriausybę ir kalba „netiesą.”

—o—
Vakarų korespondentai pas

tebėjo, jog paskutiniu metu Len 
kijos kolegos pasidarė konser
vatyvūs, nekalbūs, pasikeitę ir 
iš viso vengia susitikti su va
kariečiais žurnalistais paski
rai. Tai sutampa su nauju pas
kyrimu kultūros reikalams vy
riausio tvarkytojo M. Strzelec
ki. Šis gi pirmiausia stengiasi 
įkalbėti, kad savanoriškai mok
slininkai atsisakytų priklausyti 
taip vadinamam privačių disku
sijų klubui „Krzywe Koto” 
(Kreivas ratas), arba kaip nors 
nuslėpti tų diskusijų eigą ir tu
rimų nuo vakariečių korespon
dentų.

Nepaisant šių laisvės suvar- 
žymų mokslininkams, meninin
kams, rašytojams, atrodo jie 
tos laisvės turės visgi daugiau,; 
negu kad jų kolegos kitose1 vėliau daug patarnautų moks- 
„broliškose respublikose.”

t
Tai aiškėja iš Lenkijos me-Į 

nininkų sąjungos sekretoriaus * 
U. Krajewski naujausio pareiš
kimo: „Mes pripažįstame kiek
vieno menininko sąžinės laisvę, 
nors ir laikomės bendrosios par 
tijos nustatytos menui linijos 
esmėje.”

ĮPBKZj £ b J Kr-,
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PREZ. KENNEDY PASIŪLYMAI 
SOVIETŲ SĄJUNGAI 
Tolimųjų erdvių tyrinėjimo reikalais

WASHINGTONAS
dentas Kennedy pasiūlė Sovietų 

i bendradarbiauti su

juos kursto prieš bėmis tyrinėjant tolimąją erd
vę, įskaitant Mėnulį, Venerą ir. 
Marsą.

Pakvietimas buvo pateiktas 
per laišką, pasiųstą Sovietų 
premjerui Chruščevui kovo 7 d. 
ir Baltieji Rūmai šio laiško tu-; 
rinį paskelbė užvakar.

JAV prezidentas pasiūlė Ru
sijai kartu dirbti šiose srityse: i

1. Sudaryti satelitinę sistemą 
su kiekvienos tautos orbitiniais 
įrengimais, kad tokiu 
tų apdengtas visas 
Mokslinės žinios būtų 
visoms valstybėms.

2. Turėti radijo sekimo stotis 
abiejuose kraštuose, kad kiek
vienai valstybei būtų suteikta 
informacijų, kai kiti įvykdo er-

i dvės šūvius.

Prezi- _

Lavonas ar raudonas
Amerikos ir Kanados gyven

tojus apklausė Gallupo institu
tas, ar jie norėtų pasiduoti ko
munizmui ar prieš jį kovoti.

Kanadoje 56% gyventojų pa
sisakė iiž atominį karą ir tik 
11% geriau pasiduoti komuniz
mui nei kariauti. JAV 81% 
pasirinko karą, 6% — komu
nizmą. Neapsisprendusių Kana
doje — 24%, JAV — 13%.

būdu bū- 
pasaulis. 
suteiktos

3. Sukordinuoti satelitų pa
leidimus, kad būtų sužymėti že
mės magnetiniai laukai, kurie Į

(lui.
t

4. Sutelkti žinias apie erdvės 
.mediciną, kad abiejų valstybių 
astronautų skridimai būtų sau-

i gesni.
5. Padaryti satelitų komuni

kacijos bandymus, kurie duotų 
progą atsirasti pasaulinio mas
to TV.

Karalius Saud savo 
brolį paskyrė 
vicepremjeru

KAIRAS, Egiptas — Kara
lius Saud perorganizavo Saudi 
Arabijos ministerių kabinetą, 
paskirdamas savo jauniausią 
brolį princą Faisal vicepremje
ru ir užsienio reikalų ministe- 
rio teise vadovauti kabineto po
sėdžiuose. Tai užvakar pranešė 
Mecca radijas. Saud pasilieka 
turtingos nafta karalijos prem
jeras.

Karalius priėmė Bažnyčių 
tarybos pirmininką

STOCKHOLMAS — Dr. Fran- 
klin C. Fry, Pasaulio Bažnyčių 
į Liuteronų Pasaulio federacijos 
pirmininką, priėmė užvakar Šve
dijos karalius Gustaf Adolf.

I PAVEGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ

kinai pirmiausiai privalo išves
ti savo karinius dalinius iš In
dijos teritorijos.

Raudonoji Kinija vasario 26 
d. pasiūlė Indijos vyriausybei 
derybas. Indija atsakė kovo 13 
dieną ir kitas susirašinėjimas 
dėl 51,000 kv. mylių teritorijos 
Himalajų pasienyje buvo ats
kleistas parlamente praėjusį 
penktadienį.

KALENDORIUS

Kovo 19 d.: šv, Juozapas. 
Kovo 20 d.: šv. Anatolijus.

du daugiau kaip septynerių me
tų karas tarp musulmonų ir | 
prancūzų Alžirijoje baigtas, bet 
europiečių slaptoji armija nenu
rimsta ir tebevykdo teroro vei
ksmus prieš musulmonus ir pa
čius prancūzus.

Europiečių slaptoji armija su 
darė pogrindžio vyriausybę, pa
skelbdama karą prezidento Char 
les de Gaulle vyriausybei.

Terorizmo ir ekonominiam!
paralyžiui ištikus Alžiriją, slap leiviais, dingęs 
toji armija i-----~—!------- 1 *
„Prancūzų Pasipriešinimo ko- je.

mitetą Alžirijoje,” — pranešė 
šios armijos vadai.

Prezidentas de Gaulle vakar1 
po pietų pasakė tautai kalbą 
per televiziją ir radiją, atsklei
sdamas alžiriečių sukilėlių ir 
Paryžiaus karinių paliaubų su
tarties turinį.

—Indonezų prezidentas Su
kamo vakar pareiškė, jog gali 
kinti karas Indonezijos prieš 
Olandiją dėl vakarų Naujosios 
Gvinėjos, jei nepasisektų abiem 
kraštam susitarti šios salos 
klausimu.

—JAV lėktuvas su 107 ke- 
šiom dienom, 

suorganizavusi dar ieškomas Filipinų apylinkė- 
.................. ie.

Kiek sumedžiota 
pavergtoje Lietuvoje?
PAVERGTOJE LIETUVOJE. 

— Pagal Vilniaus radijo pas
kelbtus duomenis, 1961 m. Lie
tuvoje buvo sumedžioti 55,402 
kiškiai, 7,684 rudosios lapės, 
3,877 usūriniai šunes, 161 barsu 
kas, 75 kiaunės, 16 ūdrų ir ki
tokių žvėrelių.

Suskaičiuoti ir kurmiai — jų 
buvę sugaudyta 163,655. Kur
mių kailiukai esą vertinga ža
liava pramonei. Iš kitų žvėrelių, 
praėjusiais metais buvo sume
džiota: 203 stirnos ir 900 šer
nų. Didžiausias šernas svėrė 
296 kg. Tai daugumoje seni pa
tinai. Savo mėsa šernai atpirko 
didelę dalį pasėliams padarytų; 
nuostolių. (E.)

SEIMO ATSTOVAI VVASHINGTONE
WASHINGTONAS — Dabar 

tinėje tarptautinėje padėtyje 
justi abiejų frontų — laisvojo 
pasaulio ir sovietų dominuoja
mojo — pasirengimam gali- 
imems sprendimams, kurie, jei 
ir nepašalins dabartinių tarp
tautinių problemų, gali kuriam 
laikui jas “užšaldyti.” Susio
rientuoti padėtyje ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių politikos 
gairėse, Pavergtųjų Europos 
Tautų seimo vadovybė (Gene- 
ral Committee), kurią sudaro 
visų seime dalyvaujančių dele
gacijų atstovai (Lietuvai atsto
vauja V. Sidzikauskas), kovo 
12-15 d.d. lankėsi valstybės de
partamente, pas senatorius ir 
kongresmanus ir įteikė seimo 
memorandumą. Memorandumas 
reikalauja, kad Vakarai nusi-

ginklavimo ar Berlyno klausimų 
sprendimo neatjungtų nuo eu
ropinių problemų visumos ir jo
kiu savo gestu nesankcijonuo- 
tų Sovietų Sąjungos užgrobi
mų. Be to, kad Jungtinių Tau
tų pilnatyje būtų iškeltas ir so
vietinio kolonializmo likvidavi
mas.

pavergtosios Europos reikalais, 
ir pažadėjo visokeriopą savo pa
ramą seimo memorandume iš
keltiems klausimams.

Valstybės vicesekretorius p. 
į e. A. Johnson patikino seimo 
atstovus, kad pavergtosios Eu
ropos klausimas tebėra gyvas 
ir tinkamu laiku bus iškeltas. 
Jis taip pat pritarė seimo me
morandumo minčiai dėl sovie
tinio kolonializmo kėlimo Jun
gtinėse Tautose.

Seimo atstovai aplankė apie 
40 senatorių ir kongresmanų. 
Visi jie yra gerai susipažinę su

Pavergtųjų seimo atstovams 
pagerbti Lietuvos pasiuntinybė 
surengė priėmimą, kuriame da
lyvavo ir valstybės departamen
to pareigūnų, ir Washingtone 
reziduojančio diplomatinio kor
puso narių, ir JAV kongreso 
narių, ir lietuvių kolonijos ats
tovų.

—o
Pavergtųjų seimas savo pil

naties nepaprastąją sesiją pla
nuoja sekantį birželį Londone. 
Ligšiolinės seimo europinės se
sijos vis vykdavo arba Stras- 
burge arba Paryžiuje.
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2 DRAUGAS, pirmadienis, 1S62 m. kovo mėn. 19 d. socialinis draudimas informacijai 
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mas, kuriose nėra nurodoma aukš
čiau minėtosios žinios- Norint gau
ti smulkesnių informacijų yra bū
tina specifiniai paklausti ir nuro
dyti priežastis kodėl smulkesnių 
informacijų norima. Kitaip smul
kios informacijos dėl susidarančių 
išlaidų nėra siunčiamos. Jei nori
te smulkesnių informacijų, rašy
kite ir sakykite, kad norite žinoti 
kiekvienų metų uždarbių dydžius 
ir metinių darbo ketvirčių skaičių.

KI. — Norėčiau žinoti kiek ga
liu gauti mėnesinės pensijos. Esu 
gimęs 1901 m. rugp. 3 d. Norėčiau 
išeiti į pensiją sulaukęs 62 m. 
Koks būtų skirtumas tarp 65 ir 
62 m.? (Seka uždarbių lentelė).

Mano žmona gimusi 1909 m. ir 
duktė nepilnų metų. Ar jos galė
tų kiek gauti? — E. Lslie.

Ats. E. Lslie. — 1) Pagal pa
tiektuosius uždarbių davinius jums 
sulaukus 62 m amžiaus jūsų su
mažinta mėnesinė pensija būtų 
apie 63-20 dol. Tačiau jeigu lauk
tumėte iki 65 m. amžiaus, tai ta
da gautumėte apie 79 dol. per 
mėnesį.

2. 
turi 
pat 
nuo
gauti pensiją, 
gautų ir mažametis vaikas tol, kol 
sulauks 18 metų amžiaus. Žmona 
ir vaikas gautų po 39.50 
mėnesį.

■ SOCIALINES DRAUDIMAS
IR DAR B A S

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS sOLICNAS

duoti. Ar taip galima daryti be 
.80' < narių pasirašymo ir be Fi
nansų įstaigos patvirtinimo? O. S.

ATS. O. S. Draugija likviduoja
ma, kai 2/3 narių nutaria, kai 
tikslą pasiekia, arba kai sumažė
ja narių skaičius, kas paprastai 
Įstatuose numatoma. Pr. Š-

Nuo nacių nukentėjusiu 
bylos sunkiai sprendžiamos ‘

JAV kongrese įstatymas at
lyginti nacių aukoms iš II karo * 
metu vokiečių JAV-bėse nacio
nalizuoto turto vis dar svarsto
mas. Dėl atlyginimo 
mai dar nepriimami, 
dar įstatymo.

Į vokiečių įstaigą 
verwaltungsamt Koelne pareiš
kimams paduoti terminas yra 
iki 1962 m. gruodžio 31 dienos.

Dabar Pabėgėlių Komisaro 
įstaiga moka nukentėjusiems, uždarbių duomenų sprendžiant, jei 
kurių pareiškimai patenkinti, 
avansus po 200—300 dol, gi li
kusioji suma bus išmokėta, kai 
'pasibaigs pareiškimų priėmimo 
.terminas. Po to bus žiūrima, 
kiek iš viso yra pareiškimų. Iš 
fondo bus išmokamas nustaty
tas skirtumas ir bus svarstomi 
kitų pareiškimai. Prie Pabėgė
lių Komisaro yra Patarėjų ta
ryba, kurią sudaro 5 tautybių 
ir 5 karitatyvinių organizacijų 
atstovai. Tuo atveju, jei paduo
ti pareiškimai Komisarui ir Vo
kiečių įstaigai Koelne, juos pa
tenkinus, abi įstaigos suderins 
ir nustatys vienkartines pašal
pos sumas.

Vienas pabėgėlis lietuvis pa
davė pareiškimą dėl atlyginimo 
Komisarui (jis kasė apkasus ir 
rusų sunkiai sužeistas). A'sa
kymą gavo iš vokiečių įstaigos 
Koelne, pareikalavo raštiško į- 
rodymo per 6 mėn. Turint aiš
kius įrodymus galima bylą lai
mėti, nes vok. įstaigos yra tarp 
tautinėj kontrolėj, be to turi 
balsą ir tam tikros organizaci
jos. A. C.

pareiški- 
nes nėra

(Bundas-

Kl. Aš esu gimęs 1898 m sausio 
1 d. ir esu išdirbęs apdraustame 
darbe .p;c 10 metų(seka uždarbių 
lentelė).Prašau man paaiškinti, 
kiek aš būčiau gavęs pensijos, 

Į jeigu būčiau ėmęs 1961 metais 
rugpiūčio mėnesį ir kiek aš gau- 
čiau, jeigu imsiu nuo 1962 m. 
sausio 1 d. Drg. Sk.

Ats. Drg; Sk. 1. Iš patiektųjų

gu jū> būtumėte prašę pensijos nuo 
1961 m. rup: mėn, tai jūsų mėne
sinė pensija būtų buvusi apie 
$103 90 per mėnesį. 2. Jeigu pensi 
ją pradėsite imti tik 
sausio mėn. 1 d., tai 
bus apie $107.10 per 
. KJ. — Esu gimęs 
Pradėjau dirbti 1951 

l.u iki dabar
Jeigu eičiau 

65 metų.
Uždirbau

nuo 1962 m. 
jūsų pensija 
mėnesį.
1898. 5. 8
m. sausio

Jeigu jūsų žmona nedirba ir 
nepilnametį vaiką, tai ji taip 
galės gauti žmonos pensiją 
to laiko, kada jūs pradėsite 

Taip pat pensiją

dol. per

Tėvams ir vaikams žinotina

kelio dešinės pusės, va- 
pavieniui, nebot dviračio 
nevažiuoti mazgu; visą 

reikia laikytis vairo. Rei-

žinoti 1) kada pasibaigs' kad jūsų 72-sis gimtadieržs būtų 
sausio mėnesį. Jeigu pensininkas 
sulaukia 72 m. amž. sausio mėnesį 
(nesvarbu kurią dieną), tai tada 
jam jokių uždarbių suvaržymų nė
ra, ir jis turi teisę gauti visus 12 
mėnesinių čekių. Tačiau jei dirban
tysis pensininkas sulaukia 72 m. 
amžiaus po sausio 
tam 
dalį 
ras, 
virš 
svarbu, kiek jis bebūtų tais me
tais uždirbęs, jis pensiją gaus už 
visus tuos mėnesius, kurie seka po 
jo 72-jo gimtadienio. J. Šoliūnas

i

Noriu
man mokėjimas ligonio pašalpos?
2) Ar tiesa, kad jei negali visai 
dirbti, gali gauti pilną pensiją?
3) Ar yra įstatymas, kad fabrike 
dirbant ir praradus sveikatą kiek 
nors atlygintų? 4) Kiek galėčiau 
gauti pensijos?

Mano žmona 
VIII—3 d. Dirbo 
riose dirbtuvėse, 
dirba tik kas antrą dieną. Jai be 
sveikatos dirbti neįmanoma. No
riu ž’noti: 1) ar jai verta mėnesį 
kitą dirbti? 2) Kiek ji galės gauti 
pensijos sulaukus 62 m. amžiaus? 
Dirbus iki 1961 m. 3) Jei šiais 
metais nedaug galės dirbti, ar ne
sugadins savo pensijos? Gal gaus 
mažiau nekaip būtų visai nedirbus 
d~bar — 1962 metais? —R- R-

Ats. R. R- — Dėl jūsų galimy
bių gauti pensiją galiu pasakyti:

1. Kada pasibaigs jūsų ligonio 
pašalpos mokėjimas nežinau, nes 
tai atrodo, kad gaunamoji pašal
pa yra iš privačios sveikatos ap- 
draudos bendrovės. Manau, 
daugiau informacijų jums apie tai ■ 
suteiktų buvęs jūsų darbdavys.

2. Tiesa, jog nedarbingam dar
bininkui socialinis draudimas mo
ka nedarbingumo pensiją, kuri 
yra pilna ir lygi tai pensijai, kokią 
jūs gautumėte jei tuo metu kada 
tapote nedarbingu - būtumėte buvę 
65 m. amžiaus. Tačiau svarbu įro
dyti, kad esate visiškai nedarbin
gas. Jums patarčiau nedarbingu
mo pensijos reikalais 
artimiausią socialinio 
įstaigą ir ten užpildyti 
mą (Form OA-616). 
jokių daktarų liudijimų 
Kas bus reikalinga, nurodys soc. 
draudimo įstaiga.

3. Čia'atrodo kalbate apie Work- 
men’s Compensation. Kadangi šiuo 
klausimu pasisakyti nesu kompe
tentingas, todėl patarčiau dėl jo 
pasiteirauti savo unijoje, kuriai 
dirbant priklausėte.

4. Jeigu socialinis 
jums pripažintų nedarbingumo 
pensiją, tai mėnesinės pensijos 
dydis būtų apie 112 dol.

Dėl žmonos pensijos
1. Jeigu ir žmona yra nedarbin

ga, tai ir ji gali paduoti pareiški
mą nedarbingumo pensijai gauti.

2. Sprendžiant iš žmonos tu
rėtųjų uždarbių, jai sulaukus 62 
m. amžiaus, jos sumažinta pensi
ja būtų apie 63.20 dol. per mė
nesį.

3. 
met 
lės. 
daugiau negu 1711.76 dol., tai jos ■ 
pensija galėtų, ir padidėti. Kiek

; padidėtų, priklaįneo nuo uždarbių 
> šiais metais.

gimusi 1901—
kaip siuvėja įvai- 

Šiais metais ji

mėnesio, tai 
tikrais atvejais gali prarasti 
savo pensijos. Kiek jis pra- 
priklausys nuo jo uždarbių 

1200.00 dol. Viena aišku: ne

(Nukelta j 4 psl.)
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Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
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Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. bar 
.lažai. Spee. pagalba kojoms 
lArch Supports) ir t.t 

9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais

I

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniui" pagal susitarimą, i 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.
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• 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.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278 Ofiso
I
IDR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6
• te4 2 tpo I V vi

telefonas — BIshop .7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

1 <1»
VAL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak. 

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

<r

DR. J. RIMDZUS
CH1ROPRACTOR.

Headaches. Arthritis, Rheumattsm. 
Spine & Nerve. Ailments 

1428 Broad’.vay, Gary, Indiana
Valandos — pirmadieniais 3 iki 6 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Telef. Office Gary: Gary 8858635 

Res. Chicago BIshop 7-5833

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd

Valandos 9- 12 ir 7—9 v. v. paga* 
susitarimu.. iftskvrus trečiadienius

0kreiptis į 
draudimo 
pareiški- 

Pradžioje 
nereikia.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Kl. Esu gimęs 1898 m. 
d. Dirbau 12,5 metų soc. 
tame darbe. Dabar sveikata 
šlubavo ir daktarai pataria mes
ti darbą, šiais metais sueis 64 m. 
amž., noriu mesti darba ir noriu 
žinoti: 1. Kiek aš gausiu pensijos, 
jeigu šiais metais balandžio mėn., 
kai uždirbsiu 1.200 dol-. mesiu dar
bą ir paprašysiu pensijos nuo 1962 
m. balandžio 1 ,d- ? 2. Kas būtų, jei 
gu aš dirbčiau iki šių metų liepos 
mėn. ir uždirbčiau apie 2000 dol.? 
Metęs darbą, paprašyčiau pensijos 
nuo šių metų liepos 1 d. Ar nesu
mažintų pensijos? Ar nebūtų man 
mažesnis šių metų pensijos čekis? 
3. Kiek aš gaučiau pensijos, jeigu 
mesčiau darbą, kai sueis 65 m. 
amž. ir šiais metais uždirbčiau apie 
4,000 dol.? (Priede užd. lentelė).

Meškų tis
Ats. Meškučiui. 1. Trumpai at

sakant į jūsų klausimą: jūsų mė 
nesinė pensija nuo š. m. balandžio 
mėnesio, naudojant patiektuosius 
uždarbių duomenis, būtų apie 
$97.16. Tačiau man knieti jums 
šfai ką pasakyti: jei jūs žadate už 
dirbti tik $1200 šiais metais, tai . 
galite pensiją imti nuo š- m. sau- I 
šio mėn. Tada jūsų pensijos dydis i 
būtų apie $95.40, bet užtat gautu 
mete jau ir už tris praėjusius mė 
nesiūs: sausį, vasarį ir kovą. Bet 
gi tai jūsų valia. 2. Jei prašytu 
mete pensijos nuo š. m. liepos 
mėn., pradžios, tai jūsų pensija 
būtų $98.80. Pensija nesumažėtų.: 
O jei daugiau nedirbtumėte nuo 

■ pradžios liepos, tai agutumėte če- 
l kius nuo liepos men. pradžios. Ir 
i vėl noriu pridurti. Jei jūs, uždirbę 
šįmet $2000 prašytumėt pensijos 
nuo metų pradžios, tai gautumėt 
pensijos bendroje sumoje apie 
$584. Todėl patarčiau pensijos ne 
prašyti nuo metų pradžios, jei už 
dirbsite apie $2000. (tai sakau, nes 
kai kreipsitės į socialinio draudi
mo įstaiga, tai jūsų klaus, nuo 
kurio mėnesio pradžios norite gau 
ti pensiją). 3. Jūsų nesumažinta 
pensija, jums sulaukus 65 m. amž-, 
sprendžiant iš patiektųjų uždarbių 
duomenų, būtų $104 per mėnesį. 
Tačiau jei šįmat uždirbtumėte apie 

j $4000, tai ji padidėtų iki $108.

kovo 31 
apdraus- 

su
0R. ZIGMAS RUDAITIS

2745 VVest 69th Street 
Spee. ORTHOPEDINĖS 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. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-3290.

Ofiso ir buto tel. OLympfc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 19th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. Ir šeš 
tad. tik 10-12.

d., dirbu 
d' i be.
m.' ir 
būtu ?
3 000 per metus. Mano žmona tu
ri aukštą kraujo spaudimą ir šir- 
d:es ligą, negali dirbti. Aš ją už- 
1: ikau. Mažamečių vaikų neturime. 
I-'. ir reikalinga kreiptis dėl užlai- 

mir- 
pen- 
(Čia 
G.

jūs 
savo 
nėra 

didumo 
■•'.•■.ija būtų jei apskaičiuotum 

naudojant pateiktuosius duomenis. 
Iš patiektųjų uždarbių sumų be
yri : aišku, kad. pavyzdžiui, jūsų 
uždarbiai 1956 metais buvo dides
ni negu 1955 metais. Taigi nema
tau prasmės jus klaidinti ir ap
skaičiuoti pensiją naudojantis tik 
turimomis žiniomis-

2. Nežinant kokio didumo pen- 
• siją jūs galėtumėte gauti sulaukę
65 m. amžiaus, negalima nustatyti 
ir kokio didumo ji būtų esant 
jums 64 m. amžiaus.

3. Jeigu žmona nėra niekada 
dirbusi ir neturi mažamečių vaikų, 
tai ji turi laukti kol sukaks bent 
62 metų amžiaus. Kitaip ji socia
linio draudimo pensijos negalės 
gauti. Kai žmona bus bent 62 m.

mžiaus ir jūs turėsite jau teisę 
i pensiją, tai ir ji tada galės pra
šyti žmonos pensijos. Ligi ji gaus 
žmonos pensiją, paramos gali pra
šytį Iš vietines socialinio gerbū
vio Įstaigos (Sočiai Welfare Of
fice).
4. Kiekviena našlė, sulaukusi 

bent t32 m. amžiaus, turi teisę 
gauti našlės pensiją. Ji maždaug 
gautų apie- 82.5U tos sumos, ku
rią vyras gavo prieš mirdamas, 
arka į kurią vyras turėjo teisę 
būdamas gyvas-

d.
2 

apdraustam 
į pensiją 64

kokis skirtumas 
bendrai imant

’-ymo pragyvenimui? Jei aš 
č’au, sr žmona gautų našlės 
siją be mažamečių vaikų? 
seka uždarbių lentele). — S.

Ats. S. G. — 1. Kadangi 
visų reikalingų žinių apie 
jžf c?:s nepateikėte, tai 

;mes ir spėti kokio 
būtų, jein.

Dviračiu vaižuojant reikia lai
kytis 
žiuoti 
taku; 
laiką
kia turėti skambuti—signalui 
rodyti. Dviratis turi turėti lem
pą nakties metu užsiebtą ir 
raudoną reflektorių dviračio už
pakalyje; t'ip pat reikia turė
ti stabdžius ir sėdėti nuolati
nėje sėdynėje.

Biliardas. Nesukakus 18 me
tų amžiaus draudžiama jaunuo
liui žaisti biliardu ir neleidžia
ma būti biliardo patalpose ne
bent su tėvais ar globėjais.

Parėdymai .jaunuoliams. Nuo 
10:30 vai. vak. iki 6 v. ryto 
draudžiama vaikams iki 17 m. 
amžiaus būti gatvėje, gi penk
tadieniais tarp 11:30 vai. vak. 
ir 6 vai. ryto, • nebent juos ly
dėtų pavesti tėvų ar globėjų ar
ba kitų asmenų - palydų virš 21 

. m., arba nebent įtraukti į teisė
tą užsiėmimą, kur vaikui lei
džiama būti. Tėvai arba globė
jai privalo duoti įspėjamą raš
teli. Po sekančio įspėjimo tėvai 
arba globėjai gali būti baudžia
mi pinigine bauda.

Šokių salės. Draudžiama jau
nesniems negu 16 m. amžiaus 
asmenims būti viešose šokių sa- 

• lėse, nebent kartu su tevis ar 
teisėtais globėjais arba moters 

- arba vyro palydoje.
Taikos ardymas. Draudž.iama 

ardyti ramybę ir taiką bet ku
rioje kaimynystėje arba šeimoje 
trukšmaujant arba mušantis.

Pr. šul.

II

V.Vai.-
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
'’ien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKASi
• AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

draudimas ■ 6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. LU 5-6446

: Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

/
Ofisas: 3148 West 63rd Street

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 West 66th Place 

Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER L KIRSTUM

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad, antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—< vai, trečiad 
uždaryta

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

keičia stiklus ir rėmus
S. California Are. VA 7-7381

10 ryto iki 8 vak,, trečiad

4455
Vai.:
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 d. p.

(

JŪS KLAUSIATE —
MES ATSAKOMI

KLAUS. Priklau ai vienai l>tu- 
viškai draugijai virš 30 :du. N; : 
jų narių nesi rašo, si niej: mažai 
lankosi susirinkimui, -o. kili m <•*, 

■ ir t. t. Valdyba žada dr-ją likvi-

Ne. Nesvarbu ar ji dirbs šį- 
ar ne, ji mažiau gauti nega- 
Tačiau jei ji šįmet uždirbtų

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Aveniu* 
Rampas* 47-tos ir Damen 
Vai. kas'ien nuo 6—8 vai 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal

Avr. 
vak.

I

I

Kl. šiais metais, rugsėjo m. - 
man sueina 72 metai. Šiemet išei- i 
siu į pensiją. Ar aš galiu šiemet I 
uždirbti kiek noriu, t. y. virš 1,200 

|dol-, kad nenukentėtų pensija?
A. G. i

Ats. A. G- Kad galėtumėte pasi- , 
naudoti išimtimi, liečiančia pensi-1 
ninkus virš 72 m. amž., yra būtina, |

i

sutartį
Ofiso telef. LAfayette 3-8048 

Rez. WAlbrook 5-3048

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

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

Valandos pagal susitarimą

MOVJ
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

i

Fei. ofico HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždarj ta.

M ofiso tr buto OLympic 2-4159

DR. P, KISIELIUS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
<asdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ifiso telef. fAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

or5 emily v. krukas 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Afcher Avė.
Vai.-. Kasdien popiet nuo 12—S 
vak pirm . antr.. ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

vai 
vai

i

Ki. — Esu gimęs 1904 m. gegu
žės 8 d. Į Ameriką atvažiavau 
1950 m. liepos 1 d. Dirbau 1953 
m sausio ir vasario mėn. ir už
dirbau 416 dol., bet buvau atleis
tas. Nuo 1961 m. >ausio 1 d. vėl 
pradėjau dirbti ir gaunu po 180 laiką “d?rbau vienoji didelėj darbo* 
dol į mėn. ir tiek gaučiau kol is- vietėj 195g m a į

. M^.UC131!S Suėjau ligoninėj, nedirbau 3 mėn.
P. J. Į
sunku 
galėtų 

tolimoje

Aš esu gimęs 1900-IV-10 d. Į
Ameriką atvykau 1949 m. Visą

* I vietėj. 1958 m. rudenį apsirgau,
Sočia! Security, jei išeičiau 
siją sulaukęs 65 metų? —

Ats. P. J. — Labai yra 
spėti kiek darbininkas 
gauti pensijos tokioje 
ateityje, nes pats socialinio drau
dimo įstatymas yra dažnai kei
čiamas ir nežinia kas ateityje nu
tikti gali. Užtat ir j jūsų klausi
mą atsakydamas tik spėju.

Pagal dabar 
les. jeigu jūs 
nustatytą 180 
nesi, tai jūsų 
65 m. amžiaus, bus apie 65 dol. 
per mėnesį. Tos pensijos galėsite 
prašyti nuo 1969 metų gegužės 
mėnesio; t. y. nuo to mėnesio, ku
riame esate gimę.

galiojančias taisyk- 
kasmet uždirbsite 
dol- sumą per me- 

pensija. sulaukus

į pen- Daktaras pripažino Angina pecto- 
ris. Po 3 mėn. darban grįžau. 1961 
m. rugpjūčio 19 d. vėl apsirgau. 
D-ras pripažino dar priedo Asth- 
matic Bronchitis; nuo darbo buvau 
atleistas iki spalio 3 d. Spalio 12 
d. darbe apsirgau. Dabar gaunu 
ligonio pašalpą nuo 9 19-61. Mano 
darbovietėj darbai sunkūs ir dul
kini, todė) grįžti darban negalėsiu.

s
Ka s tik

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

f
B

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite^
|už apdraudą nuo ugnies ir auto- ’ 
fmobilio pas

F R A N K Z A POLIS 
3208% VVest 95th Street 

■Jhicago 42. Illinois
GA. 4-8654 ir GR. 6-4X39.ijITel.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

I Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
/ai., penkt. 10 v. r. iki 9 v v.;

\ šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
į priima pagal susitarimą.

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

2737 VVEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
TeL GRovehill 6-3409

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad.. ketv. ir penktad. 
nuo ll vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
U vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

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

Res. tel. WAlbrool 5-3765

IDR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 M est 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMU

ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS

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

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo: takų 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d-, St.
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6:g p. m. 

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad ir šeštad. pagal sutarti- '

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną Ž--4 tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, prinnanfa pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.

♦

I

i

»-

G KAMINSKAS
Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS

OI.

CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p 
v.

Vai.: 
vntrad. ir penktad. 6-8 v.

D

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas tr rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

į penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
Iv. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

D61 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. tr šeštad.

(F

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St, IK 6-1998

TV RADIJAI. HI-FI, VfiSINTl'VAI 
■ 'ardai imai-taisymai Sek. uždaryta

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
. valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

LIGOS

5-2670 
Jei ne-

1-0001

uždirbau 
1957 m. 
kiek už- 
kiek esu

KI. Socialinio draudimo įstai
ga Baltimoreje, atsakydama j for
mą OAR-7004 (1 60) pranešė, kad 
aš tarp 1949 ir 1950 m. 
$2,037 ir tarp 1951 ir 
$2.387. Nieko nepranešė, 
dirbta paskirais metais,
išdirbusi metų ketvirčių. Kaip ir 
kur sužinoti apie mano išdirbtą 
laika? Al. 4 nė

M. 4-ni’i. Priežastis ko- 
socialtnio draudimo centrinė 

■ i jums neprisiuntė smulkes- 
in'ormacijų apie jūsų įmokė- 
užd irbius bei metinių darbo 

yra paprasta:

sužinoti 
laiką?

Ate.
dėl

mų 
tllS

ketvirčių skaičių

gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETI VIII PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

turi

j
I
I
I AKUŠERIJA IR MOTERŲ

6132 S. Kedzie Ive. WA
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambinti MI

j Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867 
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir motery Ilgo* 

2454 VVest 71 st Street 
(71-os Ir Campbell Ava kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

<

DR. JONAS V. MILERIS
NERV( IR 

5430 S .
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki
ną. išskyrus trečiadieni.

SMEGENŲ LIGOS 
Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kasdle

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5.

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

_________________

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku likos 
2787 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.. 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
T.lronln* nrUm* murai susitsrlm*

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURGE 

Vidau* Ilgo*
10748 S. Michigan, Chicago 28, UI 

Telef. offlHO: PUlIman 5-8788 
Namų: R E veri y 8-3946

PrlSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šeSt. 
1-4 v p. p ric.adlend — uždaryta.

i

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3159

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 lkt 4 v. ▼. Ir 7 iki 8 v.» 

Trečiad. tr šeštad. pagal sutarti.

4

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOK«A)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 W«st 63 Street 

Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 iki 
antr. Ir penkt. nuo 6 Iki 8;

Vai.:
4:30
šeM nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik

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
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai Antrad. ir penkt. 1-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

8-8

I DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 8-0257, rez. PR 8-885* 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto Iki 8 v. p.p., 8-7 ▼.▼.

. 1
Perska.tę “Draugą", duoki 

p ii kitiems pasiskaityti.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po’ pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien. 4
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Pasaulio taikai reikalinga !

AMERIKOS OFENZYVA Nikitos NEP'as žemes ūkyje

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. kovo mėn. 19 d. 3

SENATORIUS KUCHELIS

Maždaug nuo 1958 m., kai 
Sovietų diktatorius Nikita 
Chruščevas lankėsi Jungtinė
se Valstybėse, mūsų vyriau
sybė buvo lyg ir nustumta į 
grynai defenzyvią poziciją. 
Toje pozicijoje ji. pasiliko iki 
šių metų pradžios. Dabar pa
suko, nors ir nevisai drąsiai, 
bet vis dėlto ofenzyvos keliu.

Tą posūkį nulėmė keli fak
toriai. Jų svarbiausieji buvo: 
pulkininko John Glenn labai 
sėkminga erdvės kelionė ap
link žemę ir prezidento John 
Kennedy kalba kovo 2 d. Pre
zidentas pranešė, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės ba
landžio mėnesio antroje pusė
je pradės branduolinių ginklų 
bandymus.

*
Amerikos pasisekusieji žy

giai erdvėn, kurių liudininku 
buvo visas pasualis, pradėjo 
atidaryti daugeliui akis ir pa
žvelgti, ar Sovietų erdviniai 
žygiai buvo taip sėkmingi, kaip 
Maskva skelbė. Jų niekas ne
matė. Nematė jų net patys 
Rusijos žmonės. Niekas ne
gali ir neginčija, kad Sovietai 
turėjo šioj srity laimėjimų, 
nes jiems dirbo vokiečiai 
mokslininkai ir iš Amerikos iš
vogti atominiai sekretai, ta
čiau niekas nežino to, kiek 
ten buvo padaryta nesėkmin
gų erdvės bandymų.

Dabar jau skelbia, žinoma, 
ne patys bolševikai, bet už
sieniniai ekspertai, kad 1960 
m., kai Chruščevas savo ba
tu daužė Jungtinių Valstybių 
stalą ir šaukė žvėrišku balsu, 
Sovietų kosmonautas, pasiųs
tas apie šimtą mylių erdvėn, 
buvo užmuštas. 1960—1961 
m. yra buvę pasiųsti kai ku
rie moksliniai įtaisai į Marsą 
ir Venerą. Nė vienas žygis ne
buvęs sėkmingas. Be to, ke
lios dešimtys kitų bandymų 
pasibaigę dideliu pralaimėji
mu. Į Ramųjį vandenyną bu
vusios iššautos karinės rake
tos, bet jos savo tikslo - tai
kinio nepasiekė. Pasaulis ir 
net patys rusai nematė ir ne
žino, kaip ten buvo su tuo 
astronautu Juriju Gagarinu. 
Daugelis Amerikos autoritetų 
statė ir tebestato klausimus, 
ar iš tikro Gagarinas padarė 
tą erdvės kelionę aplink že
mę. Yra tokių įtarimų, kad 
jam “dovanota” šitoji garbė. 
Jis pats jos nepelnė. Jis ga
lėjo atsistoti roboto, sužeisto 
ar žuvusio astronauto vietoje.

Apie Amerikos erdvinių žy
gių pasisekimus niekas šian
dien neabejoja, nes juos ste
bėjo ir sekė visas pasaulis, į 
kurį jie padarė didelį įspūdį. 
Jie sukėlė didesnį pasitikėji
mą Amerikos sąjungininkuo
se ir Sovietus privertė susi
laikyti nuo tolimesnių neatsa-

kingų žingsnių. Gal tai ir lai
kinai, bet tuo tarpu taip yra.

¥
Kovo 2 d. prez. Kennedy 

kalba buvo sukėlusi nepasi
tenkinimo kai kuriuose sluoks
niuose, ypač vadinamų komu
nistinių bendrakeleivių tarpe. 
Ir dešinėje buvo šiokių tokių 
susvyravimų. Tačiau daugu
ma pritarė prezidento pasisa
kymui už branduolinių gink
lų bandymus. Dabar jau aiš
ku, kad tai buvo žingsnis, ku
riuo pasukta eiti 
keliu šaltojo karo 
Buvo laikai, kada 
jau beveik prie pat
vo prispausta ir visame kraš
te kilo nemažai baimės. Lyg 
jau buvo pradėta 
ti savimi.

PRANAS DAILIDE KOVĄ TĘSIA

Katalikų pasauly

ARKIVYSKUPAS UŽ 
NUKENTftJUSIUS 

KAMERŪNE
vy

ofenzyvos 
laukuose. 
Amerika 

sienos bu-

nepasitikė-

kraštams
“Pažangos

Pietų Amerikos 
stiprinti planas — 
planas” palenkia tuos kraš
tus arčiau bendradarbiauti su 
Jungtinėmis Valstybėmis ir 
sumažintas pavojus komunis
tams įsigalėti. Daug padarė 
ir Punta dėl Egte konferenci
ja. Šie darbai apstabdė ir Ku
bos diktatoriaus komunisto 
Castro tolimesnę agresiją ir 
beveik jį eliminavo kaip Jung
tinių Valstybių konkurentą 
Lotynų kraštuose. Jis, turė
damas stiprią Maskvos ir Pei
pingo paramą, buvo užsimojęs 
sutriuškinti visas demokrati
jas ne tik Lotynų, bet ir šiau
rinėj Amerikoj. Reikia lauk
ti, kad šiame posūkyje mūsų 
vyriausybė griežtai laikysis 
ir nuolaidų nepadarys. Reik
tų laukti taip pat, kad grei
tu laiku būtų surastos tinka
mos priemonės tam komunis
tiniam šašui Kuboje pašalinti 
ir pavergtuosius žmones iš
gelbėti.

Amerika ir visas laisvasis 
pasaulis tikisi, kad dabar 
vykstančioj nusiginklavimo 
konferencijoj Genevoj Dean 
Rusk, mūsų valstybės sekre
torius, bus griežtas, stiprus ir 
jokiu būdu nenuolaidus. La
bai svarbu, kad atgautoji ofen- 
zyvinė pozicija nebebūtų už
leista priešams, kurie, supran
tama, darys viską, kad to pa
siektų. Taip pat ir kituose šal
tojo karo frontuose yra rei
kalinga ofenzyva. Pastaruoju 
metu jis buvo pademonstruo
tas ir Berlyno krizėj, kurioj 
dar daugiau griežtumo bus 
reikalinga. Kai jo atsiras dau
giau, Afrikos ir Azijos kai ku
rių kraštų problemas spren
džiant, Sovietai ir komunisti
nė Kinija su savo satelitais 
tus priversti trauktis. Ofen- 
zyvinė politika, griežta bei 
tiesi laikysena, drąsūs žygiai 
kaip tik yra patys reikalin
giausi atstatyti pasaulyje tei
singą ir pastovią taiką.

NOBELIO LAUREATAS 
PADĖS CIKLONO AUKOMS

Į nino “evangelijos” posmus apei
ti. Įgarsėjęs tame laikotarpyje 
Sovietų NEP’as (nauja ekono
minė politika) buvo bene pir
moji vieša išraiška tų abejoji
mų dėl žemės ūkio kolektiviza
cijos, kurie ir šiandien tebe
kamuoja raudonųjų šeimą.

Sukurta pagal Markso ir Le
nino receptus bolševikų valsty
bė turi daug silpnų pusių. Per 
keturiasdešimt metų nuo bol
ševikų įsigalėjimo Rusijoje pa
saulis turėjo pakankamai pro
gų su raudonosios santvarkos 
negerovėmis susipažinti. Jų yra 
apsčiai kiekvienoje valstybinio 
gyvenimo šakoje. Tačiau bene 
daugiausiai sunkumų bolševikai 
turi su žemės ūkio gamybos 
tvarkymu.

Bolševizmo tėvai, niekuomet 
patys neturėję progos arčiau 
susipažinti su sakytos gamybos 
sąlygomis, paliko tai gamybai 
tvarkyti tas pačias trafareti
nes formules, kurias jie siūlė 
pramonei. Vadinasi, privatinė 
žemės, kaip gamybos veiksnio, 
nuosavybė turėjo būti 'panai
kinta, ir buvę žemės savininkai 
priversti ją apdirbti, kaip nau
jo savininko — valstybės ber- šimtu procentų, šiais metais 
nai, gaudami už savo darbą tos susilaukė tokio bado, kad nuo 
valstybės nustatytą atlyginimą išreklamuotos komunų sistemos 

nuosavybės teko trauktis. Tai vėl sudavė 
-.............. .............smūgį pasitikėjimui

i Markso - Lenino metodais že- 1 . ....

O Chruščevas nuo žemės ūkio 
negalavimų pasiūlė jau visai 

“buržuazinius” vaistus

nešimą tuo klausimu darė pat
sai Chruščevas, nusiskųsdamas, 
kad numatyti žemės ūkyje pla
nai didele dalimi liko neįvykdy
ti. — Lenktyniuojant su kapi
talistiniu pasauliu, to neturėtų 
būti, — pareiškė Chruščevas ir 
čia pat pasiūlė grynai “buržu
azinę” priemonę žemės ūkio ga-

Turį tą kovą paremti visi

J. DUBURYS

Nepaisydamas Kamerūno 
riausybės protesto, Brazzavillės 
arkivyskupas Jean Zoa Yaounde 
atnašavo pontifikalines šv. mi
šias už 25 politinius kalinius, 
kurie buvo rasti uždusę vagone 
ir kuriuos su paskuba palaido
ta bendroje duobėje.

Kemeruno prezidentas Ahma- 
dou Ahidjo įsakė konfiskuoti 
katalikų laikraštį “L’Effort Ca- 
merounais”, kuris paskelbė apie

Nobelio premija apdovanota- 
sai kun. Domininkas Pire pri
žiūrės Rytų Pakistane nuken
tėjusių nuo ciklono šelpimą, ku 
riam numatoma panaudoti mi
lijoną dolerių. Kun. Pire orga
nizuojama vadinama Taikos Sa
la turės 4 kaimus ir parūpins 
darbą ir butus 24,000 žmonių. 
Stengiamasi padėti patiems gy
ventojams išspręsti jų proble
mas.

skiros Lietuvos kunigaikštijos 
buvo suvienytos į modernią vals 
tybę. Ir tuo pačiu metu popie
žiaus Inocento IV-jo dekretu 
Mindaugas buvo vainikuotas Lie 
tuvos karaliumi, — kalbėjo se
natorius.

Išryškinęs Lietuvos, kaip “Ry 
tų Europos imperijos” vaidme
nį viduramžiais, istoriniais fak
tais pailiustravęs kitus džiu
gius, liūdnus ir heroinius mūsų 
valstybinio gyvenimo faktus, se
natorius cituoja Lietuvos-Ru
sijos taikos bei nepuolimo su
tartis, toliau kalba apie klastin
gą Lietuvos pavergimą, vykdo
mą genocidą Lietuvoje, rusų 
kolonialinės imperijos augimą 
ir Chruščevo hipokriziją kolonia 
lizmo klausimu. Bet ir šioje rūš 
kanoje tikrovėje, tvirtina sena
torius, lietuvių tautos laisvės 
aspiracijos nėra palaužtos:

— Drąsūs Lietuvos žmonės 
gyvena viltimi, kad sulauks ti
roniškos priespaudos galo. Jie 
guodžiasi viltingomis maldomis, 
kad galiausia triumfuos tarp
tautinės teisės principai ir, kad 
jų laisvo apsisprendimo svajo
nę padės realizuoti tie žmonės, 
kurie pripažįsta visoms tautoms 
žmogaus teisę, tiesą ir laisvę.

Praėjusių metų Vasario 16-tą 
JAV kongresui pateikęs savo 
rezoliuciją, reikalaujančią vy
riausybę imtis konkrečių Lietu- 

— -i—i__ *___ •_ _ ,
_ ! nijos senatorius Thomas H. Ku- 

1 chel kovą už šios rezoliucijos 
pravedimą tęsia. 1962 m. vasa
rio 26 d. senate vėl pasakė Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
čiai paminėti skirtą kalbą, ku
riai gali prilygti bet koks iki 
šiol JAV kongrese Lietuvos rei
kalu padarytas pareiškimas. Se 
natoriaus kalba drąsi, tvirtini
mai paremti faktais, išvados 
konkretizuotos. Parafrazuojant 
prof. J. Brazaitį, būtų galima 
pasakyti, kad ir Lietuvos už
sienių reikalų ministeris vargu 
geriau galėtų tarptautiniame 
forume Lietuvos bylą ginti.

Vienas po kito raudonųjų mybai paspartinti. — Kad kol-ivos išlaisvinimo žygių, Califor- 
valdomi kraštai pradeda įsiti- chozininkai geriau dirbtų, — 
kinti, kad žemės ūkis yra skir- pabrėžė Sovietų diktatorius, — 
tinga gamybos šaka, kuriai, be j jiems reikia duoti ne tik morali- 
žalos valstybės ūkiui, negalima 
taikyti Markso - Lenino trafa
retinių formulių. Jugoslavijos 
Tito gana greit priėjo tokios 
išvados ir atsisakė nuo žemės 
ūkio kolektyvinimo. Lenkijos I 
Gomulka taip pat tik dalimi tą 
kolektyvinimą yra įvykdęs. O 
Kinijos 
Markso - Lenino direktyvas sie
kė pritaikyti žemės ūkiui visu!

Greta privatinės 
panaikinimo, žemės ūkiui ture- nemažą 
jo būti pritaikyta ir svarbi pra- j------- —
monėje kapitalo koncentraci-. mės ūkyje, 
ja, suplakant buvusias privati
nes nuosavybes į stambius kol
chozus bei sovehozus ir nusta-1 
tant tiems vienetams gamybos 
normas, pagal bendrus ūkio 
planus. Net pačios tų dvarų 
baudžiauninkų darbo ir gyve
nimo sąlygos turėjo būti tvar
komos miesto pramonės pavyz
džiu.

nį, bet ir materialinį paskati-
: nimą.
I Koks tas materialinis paska
tinimas turėtų būti, Chruščevas 
įsakmiai nenurodė. Tačiau gali
ma numatyti, kad kolchozinin- 

j kams bus skiriami didesni skly- 
,, . pai jų “asmeniniam” valdymui

aotsetungas, kuris apdirbimui. Praktika yra jau 
i parodžiusi, kad tokie sklypai žy 
miai padidina žemės ūkio na
šumą, ypač gyvulių prieauglio 
požiūriu. Gal būt, kad prie to 
bus dar suteikti ir kai kurie 
palengvinimai tų “asmeninių ū- 
kelių” gaminiams realizuoti. 
Tai, žinoma, mūsų akimis žiū
rint, paskatinimas menkas. Bet 
skurdžioje kolchozininko padė

lyje tai bus nemažas akstinas 
[įsikinkyti į naujus darbo virš- 
1 valandžius, o to juk tas naujas 
Chruščevo NEP’as ir siekia.

Ar išgirsime 
kurias kitas to 
kio išraiškas, 
tik ateitis.

Prasidėjusiame kovo 5 d. rau 
donųjų suvažiavime Maskvoje 
žemės ūkio gamybos atsilikimas 
nUo užsibrėžtų planų susilaukė 
didelio dėmesio. Pagrindinį pra-

Tačiau toks žemės ūkio 
tvarkymas dedamų į jį 

vilčių nepateisino
Jau patsai tokios sistemos 

įvedimas susidūrė su dideliais 
sunkumais. Fiziškas buvusių 
ūkininkų - “kulokų” naikinimas 
žemės ūkio kolektivizacijos me
tu paliko tą ūkį be prityrusių 
darbo rankų. Tinkamo joms 
pakaitalo miestuose bolševikai 
neturėjo. Dėlto, įvedus naują 
sistemą, žemės ūkio gamyba 
Sovietijoje taip nusmuko, kad 
nepajėgė aprūpinti jos gyven
tojų maistu. Tiems gyvento
jams teko kuone visą laiką ko
voti su bado šmėkla. O Krem
lius dėl maisto trūkumo kalti
no sabotažninkus, tik ne blo
gą Sovietų šeimininkavimą. Tik 
kai prieš trisdešimt metų ba
du išmirė Rusijoje šeši milijo
nai žmonių, Stalinas rado rei
kalo kai kuriuos Markso - Le-

Pažįstami veidai iš legionierių Don Varno posto pobūvio Chica
goje praėjusį šeštadienį. Aukštai matyti Draugo ilgametis rė

mėjas J. Stanaitis su savo žmona Valerija.

St
W it.t

W-

Apeliuoja j sekretorių Rusk

Savo gan ilgokoje kalboje se
natorius Kuchel tarp kitko pa
reiškė praėjusiais metais aš pa

keikiau rezoliuciją, reikalaujan- 
jčią prez.identą Pabaltijo valsty
bių bylą įnešti į Jungtines Tau
tas ir per JT reikalauti sovie
tus: a) iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos išvesti kariuomenę,

netrukus apie 
įdomaus posū- 
galės parodyti agentus, kolonistus ir primestą 

kontrolę, b) grąžinti baltų trem 
tinius iš Sibiro, kalėjimų ir ver
gų stovyklų ir pagaliau nutarti 
JT priežiūroje Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje pravesti laisvus 
rinkimus.

Rezoliucija buvo perduota se
nato užsienių reikalų komisi
jai. Vėliau Valstybės departa
mentas rezoliucijos reikalu pa
reiškė nepalankią nuomonę. Aš 
tai apgailestauju, reikšdamas 
įsitikinimą, kad pats laisvės prin 
cipas reikalauja Valstybės de
partamento nusistatymą pakeis
ti. Aš pagarbiai raginu valsty
bės sekretorių Rusk dar kartą 
įsigilinti į mano rezoliuciją.

Teisė į nepriklausomybę

— Lietuvių teisė į valstybinę Į 
nepriklausomybę remiasi ne vien 
tik visuotinai pripažintu laisvo 
apsisprendimo principu, bet ir 
istoriniu valstybinės egzistenci
jos faktu. Juk jau 1253 m. at

Ar mes bijome?

— Ar mes bijome atsistoti 
ir pasauliui parodyti klastingą
jį sovietų vergijos jungą, už
mestą daugeliui buvusių laisvų 
tautų? Šiandien, o ne rytoj, tu
rime paženklinti sovietus kaip 
didžiausią pasaulyje koloniali- 
nę imperiją. Gi rodydami bai
mę, mes iššaukiame tolimesnę 
komunistų agresiją.

Taip šen. Kuchelis kalbėjo 
senate, o Kuchel - Lipscomb re
zoliucijai remti komiteto koor
dinatoriui laiške rašo ,kad ryž- 
damasis kovą už rezoliucijos pra 
vedimą toliau tęsti, suėjęs į kon 
taktą su naujos Lietuvos reika
lu įneštos rezoliucijos autoriu
mi Nebraskos senatoriumi Ro
man Hruska, kartu planuoja 
tolimesnius žygius.

Paremkime senatoriaus Ku
chel pastangas. Nelikime pasy
viais stebėtojais. Skubiai rašy- 

(Nukelta j 4 psl.)

Eitvydas skubėdamas apsivelka lapių kailiniais. 
Atriša juodbėrį baltakojį. Drykt įšoka oženos balnan: 
— Gelbėkimės naktin!

Ne naktin, Eitvydai: svetur pagalbos. Su vėtra, 
kaip vilkai, grįšim vėl prie Neries.

Ale kurion šalin? Kur galvas dabar bepriglau- 
sim? — nesusigriebia Eitvydas, įklusęs kurčian, šiur- 
pian, daugybės raitelių dundesin...

Tautvilą užsideda kiauninę kepurę, ale vis dar 
delsia...

Dundesys grėsmingas. Ir vis stiprėja. Tai Min
daugo, Lengvenio ir Ruškių raita bemija atidunda. 
Girioje jau skardėja rago karinis susišaukimas...

Dabar jau ir Tautvilą užsės savo šyvį: — Su iš
tikimiausiais blokšimės pirmiausia vistik pas Vykin
tą. Tada Rygon. Nepadėjo Vilnios krivė, tai padės 
Rygos vyskupas. Paskui Polockan. Būtinai Galičan. 
Reikės ir pas jotvingius Drogišynan...

Pakirdęs kailių patale, Tautvilą net galvą pa
purto. Ne, ne, taip tik sapne. Iš anksto niekados ne
bėgs. Savo riksmu ir pavyzdžiu kitus ves. 
kol 
tik

džių. Teisybę ginti kas šoks ar ne, bet savo vištkampį 
net ir gaidys...

Tautvilą jau pradeda migdytis...
... Ir lyg nuo antrojo kranto mato, kaip Kernavės 

pilis atsispindi žalsvoje Neryje...
... Ir kaip sau nori — gi tai krivė Prutas!...
„Veišpatie, metas sruojungti visans giminens ir 

žemens!” — rėkia krivė, ir kaip brenda, taip brenda 
į šiurkščią Nerį. „Gelbėtojau, suodraudi savuons ir 
šuo jungi veinan rankan!”

Prūtas griūva į bangas ir plaukia. Jo ožiškas vei
das kyščioja iš verdenės. Pasineria ir vėl išnyra. Štai 
unkščia aitrusis kiršintojas, neva trokštąs gyvenimą 
apvalyti ir atnaujinti, šis neva tauriausiasis, norįs 
sugrąžinti senolių senobę, kurios papročiai buvę vaš
ko grynumo...

Krivė pasineria vėl ir gerokai užtrunka vandeny
je. Šįkart išneria kaulėtoje rankoje belaikąs geležinį 
kirvį, sužvėtą Neries dugne:

„Veizdyte, va tikras ženklas. Laimas skirta, idant 
veišpaties Minidauga žadja klausytun visi. Minidauga 
laukia takia didi visagalybė, katras dar neregėja nei 
seniausiejie medjai...”

O štai ir žynys Viltautas, avienos spalvos kaili
niais bevilkįs, še, jau karigaila ir šis... Su lanku ir, 
va, su strėlių ryšuliu!...

Bet žiū — lydušonis maišo rūgusį pieną su tam
siu krauju... Ir maišo kaulu...

Kaulu?! — suspinga Eitvydas.
Brolį visą krečia drebulys. „O-o-o! Baisu į kaulą 

žiūrėti!” — Eitvydas dūsčioja, kvapą jam gniaužia.
Kada gi tu liausiesi kaulų bijojęs? — Tautvilą 

su panieka stebi brolį.
O argi tu negirdi? Pražūtis artėja. Iš Vilnios 

atgarma Minido pulkas, o iš Nalšėnų — visa Ruškių 
veislė. Tautvilą, dumkime! Juk ir Vykintas patarė. 
Sakė — neišsigelbėsi žūdamas, bet dar gali pabėg- 

jau šneka patys už save. Tenai bereikia nedaug žo- Į damas.
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
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Išleisdamas jaunąjį vytį atgal į Kernavę, rikis 
Vykintas liepė perduoti Tautvilai ir Eitvydui patar
mę, kad laikytųsi drąsiai ir niekad rankų nenuleistų. 
Net ir pralaimėti esą galima dar dvejaip: arba vi
siškai pražūvant, arba gyvam išskuodžiant šalin, kad 
vėl sugrįžtum kautis, bet jau pasimokęs ir kaip rei
kiant pasiruošęs...

Jau vėlų vakarą atgulęs, Tautvilą dar viską per
mąsto. Žinia, dėdė Vykintas gerokai kitaip dalykus 
regi, žiūrėdamas į rytus iš savo tolimo Žemaičių kraš
to. Vykintas juk gražiai sugyvena su giminėmis. Jis 
nėra pradininkas užkabinėti artimuosius. Mindaugas 
dar jam neuždavė širdies. Kaipgi jis lengva širdimi 
mestųsi prieš Vilnią per kitų rikių žemes? Per dar
ganą ir pagelą, per pabliūrą ir lijundrą?...

Kiekvienas, žinia, rūpinasi pirmiausia savo opo- 
kilmių liudininku buvo pats lai- mis, vis dar neužmiega Tautvilą. Dėl to tikrai veiks- 
vyno sekretorius Fred. H. Kort. nūs sąjungininkai ir tegali būti ne iš paguodos ar 

doslumo, bet tik iš bendro reikalo. Tad bene geriau-' 
sias — Danila Galiče: akmeninėje, didžiulėje ir aukš
toje pilyje. Stiprus tas valdovas: sunkieji vartai gele- 
žirni iškaustyti. Danila ir Mindaugas piktai susikirtę.

New Yorko katalikų labdaros jųdviejų užmačios piaunasi. Vienas prieš antrą jiedu 
įstaigos 1961 m. globojo 16,932 griežia dantį. Jų priešiškumas ir sunki neapykanta 

Į vaikus ir paauguolius. jau šneka patys už save. Tenai bereikia nedaug žo- Į
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Key West, Fla., laivyno bazė
tas pamaldas, o jo redaktorių Je Miami vyskupas C. Carroll 
kun. Pierre Fertin ištrėmė.

Dėl tų veiksmų pareiškė pro- ^4 septynioms dešimtims jūri- 
testą Tarptautinė Katalikų Spau >r jU šeimų narių. Tų iš-
dos sąjunga. Protesto raštai nu
siųsti Kamerūno prezidentui ir 
Jungt. Tautoms. Pamaldų me
tu arkivyskupas pamoksle pa
sakė: “Mes melsimės, kad mū
sų šalyje būtų parodyta pagar
ba žmonių gyvybėms ir jų tei
sėms”.

i suteikė sutvirtinimo sakramen-

GLOBOJA VAIKUS IR 
JAUNUOLIUS

i

I

Kovos, 
tik bebus įmanoma. Jeigu bėgtų, tai nebent jau 
Kernavės sienoms griūvant ir piliai liepsnojant...

24.

Netikėtai Kernavę trenkia siaubinga žinia: Min
daugas užmušė Ašmenos, Kriavo ir Alšionių rikius! 
Jis prisijungė jų žemes, nusavino pilis ir turtus — 
viską. Iš Kriavo atsprukęs žvairys Žvilgaudas pats 
matęs: Vidmanto gėrybės daugeliu jaučių ir ašvų jau 
tik pauškia pliauškia į Vilnią.

Eitvydas priblokštas sudejuoja: dėdė vienu smū
giu nukirto tris. Ar nesakęs, sutemus šunės vis įnin
ka staugti ir loti. Gi loja Giltinę jau ir Kernavėje 
užmatydami...

I

(Bus daugiau)
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DRAUGAS, pirmadienis, 1S62 m. kovo mėn. 19 d.

MARQUETTE PARKO CENTRE
30 P-

me

ir butui. Vieta di<le- 
Marąuette Parke,

a-• :_-

Mažai įmokėti — 
lotas. Gazu šildymas. $

5 butai ir biznis, i 
Atskiri .šildymai. 
$14.800.

Pulaski. 6 metų. 5>~ 
Naujas mūro garažas.

Alum, langai. 30 p.

Modernus niūras, 
sklypas. Garažas.

Prie pat parko. 
9 kamb. 5o p. 
$25.900.

Arti <»7-os ir 
kamb. mūras.
Geležinė tvora, 
lotas. $20.950.

įjotas bizniui
lej biznio gatvėj.
$6.000.

Gabi moteris turės rūbų valyklą 
ir puiku butą geram name. Brighton 
Parke. $14,800.

Brigliton Parke. Labai geras 2x4 
kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 
Rūsys, garažas. $19.200.

Brigliton Parke. 2 geri namai. 5 
butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
$28.500.

Ties mūsų ofisu, keli blokai į ry
tus. 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4.800 nuomos -į 
tus. Reikia (mokėti $4.500.

4 kamb.. 
(12.700. 
mūro namas.. 

$3,600 nuomos.

. J*'

~ ■■ 1.

Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 
keli blokai nuo mūsų rašt. $14,500.

Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo
mos. Duos be derybų už $ll,S00.

Du butų niūras. 2 po 6 kamb. Ge
ležinė konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

$130 nuomos ir sau butas. Arti 
Jaunimo Centro, švarus kaip stik
las namas. $17,200.

Trys butai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskiri gazu šild. 
$26,400.

Arti bažnyčios, mokyk. 2 butai. 
Naujas šild. Garažas. $27.000.

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4'į butai. Karpetai. Įreng
tas rūsys. $38,700.

Tikram biznieriui prie parko like
rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų, 30x65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernūs biznio įrengi
mai. Reikia matyti, derėsim atvi
rai.

Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66.600.

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7.000 nuomos. Parduos už $62.800.

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras mūras bizniui su įrengi
mais. $35,900.

Svečių dalis Don Varno posto vakarienes metu kovo 17 d. 
Kolumbo Vyčių salėje, Chicagoje.

Socialinis draudimas Šen. Kuchelio kova
(Atkelta iš 2 psl.) (Atkelta iš 3 psl.)

1900. 6. 9. Į pen- 
sukakus 62 me-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Kl. Esu gimęs 
siją noriu išeiti 
tams. Į šį kraštą atvykau 1950- 3. 
27 (Seka uždarbiu lentelė). Kiek 
gausiu pensijos Išėjęs sulaukęs 62 
m. amžiaus? Kiek anksčiau galima 
užpildyti atitinkamu® blankus 
prieš amžiaus sukaktį ir ku~ tuo 
reikalu kreiptis? — K. K.
• Ats. K. K. 1. Naudojant patiek
tuosius uždarbių duomenis, jūsų 
pensija, sulaukus 62 m. amžiaus, 
būtų apie $73.60 (nesumažinta pen
sija, jei lauktumėte pensijos, kol 
sukaks 65 m. amžiaus, būtų apie 
$92.00). Pastebėtina, kad vieną 
kartą apsisprendus imti sumažintą 
pensiją, ji nebus padidinta net ir 
65 m. amž. sulaukus. 2. Pareiškimą 
pensijai gauti galima užpildyti ne- 
anksčiau kaip tris mėnesius prieš 
mėnesį, kuriame jums sueis 62 <m. 
amž. Socialinio draudimo pen 
sijų reikalais galima kreiptis į ar
timiausią socialinio draudimo įstai 
gą (Sočiai Security Administra 
tion). , J. šoliūnas

ARTIMŲJŲ RYTŲ 
KULTŪRINIS CENTRAS
Libano sostinėje Beirute vei

kia Šv. Juozapo katalikų uni
versitetas, vadovaujamas tėvų 
jėzuitų. Profesorių tarpe yra 
prancūzų, olandų, kanadiečių, 
indoneziečių ir arabų. Universi
tetas gerai pastatytas ir laiko
mas kultūriniu katalikų centru 
Artimųjų Rytų srityje. Univer
sitete veikia fakultetai: teologi
jos, teisių, medicinos (su far- 
mokologijcs. odontologijos, gail. 
seserų skyriais). Prie universi
teto yra inžinerijos mokykla, 
turinti 2,000 studentų. Taipgi 
yra orientalinių studijų institu
tas, gausi biblioteka.

DOMININKONU
RESPUBLIKOJ

Žlugus Trujillo diktatūrai, 
stiprėja katalikų socialinis są
jūdis ir akcija Domininkonų 
respublikoje. Katalikų organi
zacijos praveda serijas paskaitų 
apie komunizmo žalą. Valstybės 
sostinėje atidarytas jaunimo so
cialinis centras, iš kur plinta 
nauja akcijos srovė.

Gerbiamasis, Jei Tamstą galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 

i nuosavybę parduoti, tuoj pat užre
gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rimtų pirkėjų, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY’ PUBLIC
4259 So. Avė.

Telef. CL 4-7450 arba Y A 7-2046
PILDOME INCOME TAX

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 3<> 
p. lot. $19.500.

3 apt. 5. 4. ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai. $36,000.

' 2 apt. 6 ir 5 kamb. šildymas aly
va. $21,500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

245S 69th St. RE 7-8399

kime senatoriui padėkos laišku
čius už puikią kalbą, kartu pra 
švdami kovą už rezoliucijos pra 
vedimą toliau tęsti. Siūlykime 
savo talką. Politinei viršūnei, 
Įrodžiusiai visišką nebesiorien- 
t avimą dienos reikalavimuose, 
palikime gyventi savose iliuzi
jose. Patriotinė visuomenė jau 
yra suradusi savą kelią.

Laiškus senatoriui adresuoki
me taip: The Honorable Thomas 
H. Kuchel, Senate Office Build- 
ing, VVashington 25, D. C.

Nuostabus paveikslas
Šeimininkas, aprodydamas sve- 

rezidenciją;
portretas mano sene-

eiui s?vo
— Tai 

lio.
— Jis nė trupučio neatrodo 

senesnis už jus, — nustebo sve-- 
čias.

Tikras meno žinovas

—Sovietų Sąjunga užvakar 
apkaltino Jungtines Amerikos 
Valstybes, kad, girdi, jos kovo
jančios Pietų Vietname, 
kelbusios karo. Maskva 
kalavo tuojau evakuoti 
JAV karius.

nepas* 
parei- 

teniš

/TRUMPAI
Washingtono praneša-
Ats. Rūmai priėmė 354 
(61 prieš) bilių, pagal 

metams skiriama

— Iš
ma, kad 
balsais 
kurį dviem
$263,000,000 naujoms profesi
joms paruošti (retraining) 
410,000 darbininkų, kurie nete
ko darbo dėl automatizacijos ir 
dėl kitų ekonominių pasikeiti
mų.

$13.000 mūrinis 5 kamb., 12 
garažas, mažas (mokėjimas.

$20.800 mūrinis 4 mieg.. S metų. 
$3.ooo įmokėti. 71 ir Sacramento.

$14.000 medinis 5 ir 6 kamb. bu
tai. 2 lotai. 4 garažai.

$13,500 mūrinis, 3 butai Bridge- 
I porte — 33 ir Emerald.

$26,500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas. Gage p.

$21,000 už medinį pajamų namą 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild.. 
ekstra lotas šalia.

*18,500 mūrinis 2x4 Brighton p.. 2 
bL nuo mokykloa

*17,900 mūrinis 6 kamb., 30 p. lo
tas, garažas, naujas 7 7 2

*10,900 medinis 4 kamb., rūsys, ga- 
zo sild., arti mūsų.

$41.500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

$24,860 mūrinis namas su taverna 
įskaitant visi šaldytuvai ir įrengimai, 
prie mūsų įstaigos. $5.000 Įmokėti.

$36.900 mūrinis 10 m. po 3 mieg., 
71 ir Mozart. bargenas.

$68.000 "Rooming house”, pajamų 
apie $2o.ooo metams, pukšite įmo
kėję $14.000.

$12.000 medinis 5 kamb., 35 p. lo- ' 
Uis. rūsys. Gage p.

$18,500 visai naujas. 3 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas,
■ naujas šild.. geri plasteriai, 1 % blo

ko nuo Maria High.
$10.000 įmokėti, 4 m. mūrinis,

virš $400 i mėn iš R nuomų
$23.900 mūrinis 2 po 4 garažas. 

30 p lotas, Gage d.
$15.500 mi'dinis, 2 po 4, Brighton 

blokai nuo mokyklos.
!

O

m.
šild.

m..

1

PILDOME INCOME TAX

K-VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-T200 arba RE T-8534

Pajieškojimai

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. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16.900.

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p.13 butų, kampinis namas, arti sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
Marąuette Parko ir Šv. Kryžiaus . S17.900. _ . .
.. . - T eonnnn Poio 13 butl? mūrinis, tvirtas. $15,000ligonines. Įmokėti SJO.Ovu. raja- metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
mų S13.860. Kreiptis į savininką ir labai žema kaina.

Turime daug ir (vairių namų vi- 
Utvospeci: |9ose kolonijose, parūpiname pąsko-
Aukos kalendor las. notarizuojame dokumentus, pil

dome Income Tax.

I

Jieškomi OLESIUS KASPARAS 
ir JUOZAS KASPARAS, sūnūs 
Miko, kilę iš Jonušonių kaimo, 
Žaslių vals., gyv. Chicagoje. Jieš
ko brolio duktė — Adelė Kaspa- 
raitė. Kaišiadorių rajonas, Kaišia
dorių Miškų Ūkis, Lithuania, ar
ba kreiptis į Martyną Rakauską, 
1501 — 53rd St.. Kenosha, Wisc.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
---------------------- AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 

MŪSŲ SPECIALYBE.

PREC1N PHOTO STUDIO 
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.

Jieškomi JONAS GRINIUS ir! 
ANTANAS GRINIUS, sūnūs Ber- j 
noto, kilę iš Tauragės apskr., Ant- ; 
šunijų km. Jieško jų sesers Kot- i 
rynos duktė Marytė Mačiūnaitė- 
Sabaliauskienė, gyvenanti—Skaud- ; 
Vilės rajonas. Trepu kaimas, Lith
uania. Arba kreiptis į Martynąj 
Rakauską. 1501 — 53rd Street. 
Kenosha, Wisconsin.

Jieškoma IRENA GARMUTE, 
gyv. Chicagoje. Prašoma atsi
liepti arba apie ją turintieji žinių 
pranešti šiuo ■ adresu: Liudmila 
Sleptschenko, 2645 Neibel St., 
Detroit 12. Michigan.

j •

— Toji vaza yra 2,000 metų 
senumo, - 
muziejuje.

— Ne. tamsta manęs neapgau
si. Kaip gali turėti 2,000 metų 
toji vaza, kad dabar iš viso 
yra tik 1962-rieji metai?

aiškina palydovas
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

iš

DĖMESIO i
ŠIMAITIS

REALTY — INSURANCE 
2737 W. 43rd St, CL 4-2390

PRIE MARQUETTE PARKO

— Kanadoje dirbančios mote 
rys sudaro 18G visų dirbančių
jų, tuo tarpu JAV — 26 proc., 
Prancūzijoje — 29 proc. ir Ja
ponijoje — 41 proc.

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36,500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16.900 

i Didelis pasirins. gerų Ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384II

MARQUETTF PARKE
PAGALVOKITE, TIK 6 METINES 
PAJAMOS. Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo Western.

. Prie Maria High, 4 butai 
kamb. Gražus namas, platus 
Normali kaina.

8 metų, 6 kamb. mūrinis, 
garažas. $21,500.

6 metų, 3 mieg. medinis.
Gera

po 5 
sklypas.

2 maš.

Pilnas 
vieta.NAUJAI ATREMONTUOTAS

5 kamb. mūr. bungalow prie Mar
ąuette Pk. $19.500.

LABAI PIGUS!
Gage Pk. 2 butų po 3 kamb. me

dinis namas ant 30 pėdų sklypo. 
$10,000.

$600 MEN. PAJAMŲ
7 butų mūr. 4 mašinų garažas. 

Alum, langai. $45.000.
ANT 40 PĖDŲ SKLYPO

5 kamb. mūr. rezidencija Marąuet
te Pk. 2 auto garažas. Alum, langai. 
Gazu šilum. $19,000.

87,000 — VISA KAINA
Maisto ir alkoholinių gėrimų 

krautuvė, daranti virš $3,000 savaiti
nes apyvartos, Gage Pk.

GERAI SUTVARKYTAS
2 butii — 5 ir 4 kamb. med. na

mas Brighton Pk. Alyvos šildymas. 
$20,000.

PILDOME INCOME TAKSAS

rūsys. 30 p. sklypas. 
$14,200.

3 modemiški 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- 
į low. A: ti Marąuette Parko mokyk- 
1 lų. Viskas modemiška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-159S

po 5 
araži 
bizniui. Ar-

kamb. 
krau-

MARQUETTE PARKE
72 ir Mozart. Mūr. 7 kamb. bun- 

galow. 4 mieg. 10 metų senumo. 
Gazo šiluma. 2 aut. garažas. Tik 
$5.000 įmokėti. Kaina $23,900.

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26.000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900.

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublie 7-9515 arba BE 7-4639

6 butų mūr., po 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 

; Parko apyl. S61.500.
i 6 kamb. mūr. iy2 vonios. Gazu 
šildymas- Garažas. Arti 65-os ir 
Fairfield. $16,900.

Auksinė proga nusipirkti per 
daug metų išdirbtą biznį — nau- ! 
jagimių ir vaikų rūbų krautuvė. ! 
Pagrindinė biznio, gatvė Marąuette j 
Parko rajone. Pelnas, metinės pa- ■ 
jamos $20.000. Biznis $6.000 su 

j krautuvės įrengimais. Inventorius 
i$ už $.

Rūbų valykla ir gražus butas 
su namu. Patalpos galima panau
doti 
gos 
rint 
apie 
ton Parke. Tik S14.800.

(

P. LEONAS
REAL ESTATE

MOVI N G
R. ŠERŪNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to’; Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063
»»»♦ ♦ ♦ »♦♦
_____

i

i

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir itataisymai 

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

(24 VAL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

Platinkite “Draugę”
AUKOS UŽ KALENDORIŲ

Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys;

I
i

J. Petrauskas ............... . $3.00
Peter Jocius ................. . . 2.00 1
Edwara Kačinskas........ . 2.00
Vytautas Mataitis ........ . . 2.00 i
S. Nutautas .................. . . 2.00
Albertas Rakauskas .... .. 2.00
Sophie Petkus ................ . 2.00 1
Justa Karpiutė .............. .. 1.00 !
Ben. Gajauskas ............ . . 1.00
Juozas Liuima ............. . . 1.00
Kun. Pr. Jokūbaitis . .. .. 100
V. Lukoševičius ............ . 1.00
Jonas Balnionis ............ 1.00
Zigmas Vikauskas ........ 1.00
Adomas Nasutavičius . . . . 1.00
Vytautas Skrebutčnas . .. 1.00 |
Alex Jonila ................. . 1.00
P. Stonvs ...................... . 1.00 !
Vincas Dielininkaitis • . . 1.00
D. Dokšas ................ ... .. .. 1.00
Joe Wallos ................... . 1.00
V. Vindašius ................. . . 1.00
Adolfas Jasiūnas ........ . . 1.00
F. Baranauska- ........... . . 1.00 ‘
Ona Blaveščiūnas ........ .. 100 f
Juozas Žiūrinskas ........ . 1.00
J. Demereckis ............. . 1.00
Jonas Rudokas ............ .. 1.00!
Petras Šaltenis ............ .. 1.00
Artūras Kakšteinąs ... .. 1.00
Juozas Grybauskas ... .. 1.00
A. Banis ........................ . . . 1.00 !
Antanas Banionis ........ . . . 1.00
Bronius Gieda .............. 1 00
John Puišis .................. 1 00
Vincas Daiiydė ........... 1.00
Domas Vaičius ........... . . 1.00
Leopoldas Krumplis .. . 1.00
Gaida Zarskis ............. 1 00
Petras Žilinskas .......... . 1.00
J. Kurant ..................... .. 1.00
Agnės Totoraitis ........ .. 1.00
L Ignatovvich ............. 1.00
Paul Semėnas ............. 1.00
Charle- Johnson ........ . . 1.00
J. Girdžiūnas ............. 1.00
Antanas Blazukas ........ . . . 1.00
Antanas Elijošius ........ . . . 1.00 i
Nuoširdžiai dėkojame visiems

mūsų geradariams.
“Draugo” Administracija

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikti mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metu modeliu 
garantuot^ automobilį? Duodame 6-iii men. 
garantija

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Perskaitę "Draugą", duoki.I
te jį kitiems pasirkaityti. Skclbkites “Drauge”

kitam bizniui. Lengvos sąly- 
šeimai, ypatingai žmonai no- 

padidinti metines pajamas į
$5.000 esant namuose. Brigh-

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS f
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE

Tel. PRospect 8-2233

CONTRACTORS

; ■

STANKUS
CONSTRUCTION C0. I

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

A.ABAlVrOOHNG*
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dnm 
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujins 
mi (re-eoated). 
“Tuckpointing”. 
Nemokamai 
sios kainos 
dara dieną 
niais.

Dažymas iš lauki 
Pilnai apsidraudę 

apskaičiuojamo; žemiau- 
Darbas garantuotas. At- 
ir naktį bei sekmadie-

iVACYS MOTOR SALES 
6516 S. Western Avenue, Chicago 36, l’l. 

Telef. WAIbrook 5-5121

— 
iiiiiiiiiiiiiiiUiiiini’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH imi 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BUILDERS

2523 West S9th Street
Tel. PRospect 8-37 92 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiutP

$36.600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

5 % kamb., 3 mieg. šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

A. Herkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St.

ŠILDYMAS
A. Stančiaoskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
' ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces) visų dydžių oro vėsintu- 

j vus bei Air Conditioners ir atlieka 
‘ visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

WA 5-5030

LA 1-6047, RO 2-8'78

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

ir vande- 
pečius (furnaccs 
conditioners, ry- 
iki 8 metų išsi-

7403 SO. V1TSTERN AVĖ, 
Chicago 36, Illinois

£ JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKABĖ, ST 8-9272
HEATING CONTRACTORS

Įrengiame šiltu oru 
niu šildimus 
-boilers). air 
nos (gutters) 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND
SHEET M ET AL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23. Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL 8-0412

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

(ItAM SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

IhSURED

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tat 
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už j 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys ' 

Pigios pavetkslinės lempos.
J. M I G L I N A 8 

254* n. 691 h St n » PR 8-1O63

. *^a,,jas aukštas dit idendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. I 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. I

VALANDOS: V / 1K1 . .
8E.aTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

'CICERO. TIK pažiūrėkite: 
2 blokai nuo 22nd St. Mūrinis — i 
2 po 4 kamb. Gazu apaild. Gara- 
sas. Įmokėti $4,500. $20.900. SVO
BODA. 6013 Cermak Rd., Cicero, 
OLympic 2-6710. BIshop 2-2162.

INVESTUOTOJAI! Nepraleiskit1 
šios progos. Mūr. 9 butų. 9 po 4 
kamb. Pajamtj $4.400;: $18.500;
įmokėti $4,000. Apylinkėje 22nd 
ir Damen Svoboda, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038. I

GOOD SHEPHERD PARARI 
JOJE. Apylinkėje 27th ir Karlov, I 
į vakarus nuo Pulaski Rd. Gra
žus mūr. 2-jų butų. Modern. vo
nios. 2 po 4 kamb. $15,000. Pui
kus pirkinys. SVOBODA, 3739 \V. 
26th St. LA 1-7038.

HELP tVANTED MOTERYS

Perskaitę "Draugą", duoki

’i kitiems pasiskaityti

<1., IfMiZ
NUO 1

r.
r. iki s p. 

iki ■» P*

PROGOS-OPPORTUNITIES
I

PARDUODAMA MAISTO KRAU-į 
TUVft. Biznis išdirbtas per dati-i 
gelį metų. 117 Mest 1121h Place'

REIKALINGA MOTERIS res
torano virtuvei.

6918 S. W este r n Avė.

i

REZ1DENCINIAI 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS REZIDENCINIU* 
MEDICINOS r PREKY B OJ 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

2501 VVest 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Heating Contractor
Greit, sąžiningai Ir garantuotai 
įrengia naujus, perstata senus 
(vairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET M ET A L 

4441 S. YVestern Avė..
Chicago 9. UI.
Tel. VI 7-3447

5
I

f

LAPKUS BUILDERS, INC. y 
V Statome įvairius pastatus. Dar- ■ 
j bas atliekamas labai sąžiningai, “ 

vartojant geriausias medžiagas. į j 
Turime dar keletą sklypų Chicagoj. k 
I filio SOUTH PULASKI RD. V 
I ItE 7-6630 arba LU 1-O1OO HIH

_____

Remkit dien. “Drauge”

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JOSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicaco, III.

V. SIMKUS]
Statybos H- Remonto Darbai 
2618 Wt;ST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE *-5531

■-

4 puimoka skelbtis “DRAUGI?
nes iie plačiausiai skaitomas lieto 
Yių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamo*.

B
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Kanados žinios
AR ALTAS REIKALINGAS 

REFORMOS?

Dr. A. Virbickas 23 žurnali
stinėje popietėje, kuri įvyko 
kovo 9 d. Jaunimo Centre, skai 
tė paskaitą, tema: “Ar Alto re
formos pagyvintų politinį lietu
viu gyvenimą?” Popietę prave- 

pats skyriaus pirmininkas, 
kuris pareiškė, kad šiame susi
rinkime nebus daroma jokių nu 
tarimų ar rezoliucijų, o tiktai 
pasidalinama savo mintimis, pa
klausimais ir diskusijos. Ši po
pietė sutraukė pilną salę klau
sytojų Pasirodo, kad lietuviai 
mėgsta politikuoti daugiau, kaip 
dalyvauti kultūrinėse paskaito
se. i

I

Prelegentas paeriškė, kad Al
tas atlieka svarbų ir reikšmin
gą darbą jau 21 metai. Greitai 
artėja ir jubiliejiniai metai — 
25-ji. Malonu būtų matyti ir 
girdėti, kad tuo laiku Altas bū
tų žymiai stipresnis ir veiksmin 
gesnis, kaip dabar. Kad tai bū- 

Altas reikalingas pagrindi
nės reformas. Jį turi remti visi 
lietuviai. Kas dabar sudaro Al
tą? Tik iŠ 4 srovių po 7 asto- 
vus ir dviejų apdr. organizacijų 
po 3 atstovus. Jie renka Tary
bą ir Vykd. Komitetą iš 4. Bet 
dabar yra organizacijų žymiai 
daugiau, kaip buvo prieš 20 
metų. Ir jos neturi jokio balso 
Alte. Turėtų Altas apjungti vi
sas lietuviškas orzanizacijas. 
Be to. Altas, sako dr. A. Virbi
ckas, nėra demokratiškai rink
tas, o viskas 'atliekama skyrimo 
būdu. Niekas negali atstovo pa
šalinti. jei grupes vadovybė jo 
neatšaukia. Alto ateities darbo 
planas silpnas. Jam reikia dau
giau lėšų. Altą pertvarkius at
sirastų keleriopai daugiau lėšų. 
Svarbiausia, ’ kaip Aitą reikėtų 

jjeformuoti? čia prelegentas pa 
įsiūlė keletą būdų, kurie iššaukė 
paklausimų ir diskusijų.

i

LB CV narys 
apie pasiren- 
Washingtoną, 

atsilankymą

Paskui kalbėjo 
V. Adomkavičius 
girną kelionei į 
memorandumus,
pas prezidentą ir kitas pastabas 
pareikštas spaudoj ir 
sai gavo taipgi daug 
mų ir teikė išsamių 
mų. > A.

salėj. Ji- 
paklausi- 
paaiškin- 
Gintneris

TIRS TV STOTIS

Šiandien federalinė susisieki
mo komisija Chicagoje pradės 
kvosti pirmutinius iš 99 kviesti
nių liudininkų apie Chicagos te
levizijos stočių programų koky
bę. Liudininkų tarpe yra baž
nytinių, auklėjimo, kultūrinių ir 
pramonės grupių atstovai. Ap
klausinėjimas tęsis visą savai
tę. Televizijos stočių atstovams 
bus duota proga pasisakyti, 
pradedant balandžio 9 d.

f

RYTOJ BUS PAVASARIS
Rytoj, kovo 20 d., prasidės 

pavasaris 8;30 v. v.

t B
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Dr. J. Sunga’la, Pasaulio LB pirm., įteikia rašyt. Pūkelevičiūtei 
premiją už eiliuotą pasaką Aukso žąsis. Šis kūrinys laimėjo 1000 
dol. premiją PLB skelbtame dramos konkurse jaunimui.

Toronto, Ont
Kultūrinė šventė

Seniai lauktos PLB valdybos 
jaunimo dramos konkurso pre
mijos įteikimo iškilmės įvyko 
Toronte kovo 11 d.

Nemaža Toronto Prisikėlimo 
parapijos auditorija buvo pil
nutėlė meno mylėtojų torontie- 
čių, o taip pat nemažas skai
čius svečių iš Montrcalio.

Aktas, buvo pradėtas PLB 
vaidybos pirm. dr. J. Sungailos 
kalba, kviečiant visus lietuviškos 
kultūros veiksnius j darnų kul
tūrini renesansą.

Neatvykus JAV L. B. Cent
ro v-bos pirmininkui J. Jasai
čiui, Jury komisijos aktas buvo 
perskaitytas ir 1,000 dol. pre
mija (skirta JAV Liet. B-nės) 
buvo įteikta PLB V-bos pirmi
ninko.

Graliais žodžiais laureatę pa 
Kanados Liet. B-nės 
Fondo pirm. kun. Bo- 
ir Lietuvos konsulas 
dr.fj. Žmuidzinas.

[ dėkinga P.L.B. valdybai už to
kį gražų ir kultūringą vakarą.

Kor.

i

kurių nuopelnu šis konkursas 
buvo realizuotas.

Koncertinėje dalyje pati lau
reatė tikrai įsijaustai ir artis-' 

i tiškai paskaitė ištrauką iš' sa
vo veikalo II-jo veiksmo, kas 
klausytojus gražiai užintrygavo 
ir paruošė toliau sekusiai to pa 
ties veikalo III-jo veiksmo pra
džios įscenizacijai, kuri tikrai 
meistriškai buvo atlikta pačios 
autorės ir jos bendradarbių — 
teatralų: Jono Kelečiaus, Ka
zio Veselkos ir Leono Baraus
ko. i

Čia klausytojai turėjo progos Į 
tikrai gerai pažinti veikalo tik- j 
rąjį grožį, malonią nuotaiką ir | 
nepaprastą spalvingumą. Vargu 
ar galėjo atsirasti bent vienas 
iš žiūrovų, kuris nepripažintų, 
kad Dramos 
rai vertai ir 
ta.

Koncertinę 
daugiau paįvairino visiems ge-, 
rai pažįstama čikagietė solistė ■ 
Prudencija Bičkienė, kuri kaip 
ir visada, buvo įprastoje gero-

~ - - -

šiltai sutikta.
Darant bendrą išvadą, maty

ti, kad iškilmėms buvo gerai 
ir rūpestingai pasiruošta ir vis
kas praėjo labai sklandžiai. To- 

padėkojo visiems, ronto lietuviškoji visuomenė yra

premija buvo tik-; 
užpelnytai paskir-

dalį taip pat dar
sveikino
Kultūros
x evičius
Kanadai

Iškilmingas aktas buvo baig-' je formoje ir klausytojų buvo 
tas pačios laureatės Birutės Pū 
kelevičiūtės gražiu ir poetišku 
žodžiu. Laureatė gražiai iškėlė 
lietuviškos dramos reikšmę iš
eivijos lietuvių kultūriniam gy
venimui ir

JOHN ^PUIDOKAS
(KORĖJOS KARO VETERANAS)

Gyveno 6952 S. Tabnan Avė. Tel. GR 6-4153
Mirė kovo 16 d., 1962 metais, 11:55 vai. ryto, sulaukęs 

33 metų a mžiaus. Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Genevieve (Giedrai

tytė), 2 sūnūs: Stephen ir Dennis, tėvai John ir Patricia 
Puidokai, sesuo Bernice Puidokytė, uošvis Zigmas Giedraitis, 
švogeris Anthony (Quigley) Giedraitis, švogerka Aldona, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Dariaus-Girėno American Legion Post 271.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home kop

lyčioje, 2533 W. 71st St. Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 
20 d., iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švenč- P. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, tėvai ir
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR

pažįsta-

uošvis
6-2345

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 visom* 
santaupoms

f

Kamerūno'Tft'bz. Ahidjo užsideda 
Alus, po to kai aplankė musui- , 
inonų šventyklą Washingtone.

i

MUTUAL SAVINGS i
* AND LOAN ASSOCIATION!

\ • i 2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN 1 KAZANAUSKAS, Pre». • Tel. VI rgmia 7-7747
Savings Insured lo $10,000 by F. S. L. I. C. j

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

A. -Į- A.
JUOZAPAS RIBINSKAS

DRAUGAS; pirmadienis, 1962 m. kovo mėn. 19 d.

Kilo iš Pa
jų p;* rup., 
k oje išgy-

GUŽ4USKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių BpA'SjF \M ji AėSCįjų

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834 ai

m.

Kassie Takias
(jos pirmasis vyras buvo 
Jasilonis: mergautinės pū

va r<le \\ isiier)

Gyveno 10406 ' So. Indiana 
Avenue.

Mirė kovo 17 d.. 1962 m..
9:45 vai. ryto, sulaukusi. 62 m.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
rijampolės apskričio.

Amerikoje išgyveno 51
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jack Talalas. sesuo Ca- 
therine Paplauskas ir jos šei
ma. brolis John Walter \Vish- 
er ir jo žmona Stella, pussese
rė Paplauskas ir jos šeima, gi
minės; Mary Tejcek. Joseph 
Paplauskas. Eleanor Bridickas. 
Sue Hudack. Eleanor Laarkers. 
Veronika Gružinskas. Charles 
Dapshis. Ann Calderone Ir Ju- 
lie Morris ir visų jų šeimos, 
švogeris Antanas Talalas. kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas L. Bukaus
ko koplyčioje. 10821 S. Michi
gan Avė. Laidotuvės įvyks an
tradienį. kovo 20 d. Iš koply
čios S.30 vai. ryto bus atlydė
ta į Visų šventų parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, brolis, 
sesuo ir visi kiti gimines.

Laid. direkt. L. Bukauskas. 
Tel. COmmodore 4-2228.

a

A. -f- A.
A L E X A N D E R 
WASKIEWICZ

Gyveno 3134 W. 38th Street.
Mirė 1962 metais, sulaukęs' 

pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kra

kių parapijos. Jurgaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 5<i m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

gimines, draugai bei pažįstami.
Laidotuvėmis rūpinasi Anta

nas ir jo žmona Franees Sa- 
moska ir jų šeima.

Priklausė Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubui.

Kūnas bus pašarvotas šian
dien 5 vai. vak. 1‘. Bieliūno ko
plyčioje. 4348 So. California 
Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., 
kovo 21 d. Iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į St. Agnės 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Gimines ir draugai.
Laidot. direkt. P. Bieliūnas, 

Telef. LAfayette 3-3572.

i

i

bažnyčia, 
pamaldos

Po
šv.

Lietuvoj” 
apskr.. 1

Auier

laiid. direkt. John F. Eudei- 
Telef. LAfavette 3-o440.

kvi-ečiaine visus: 
ir pažįstamus

idotuvės įvyks antrad. ko- 
.. iš kopi. 8:30 vai. ry- 
atlydetas į šv. Jurgio 

kurioje įvyks 
už velio- 

pamaldų bus nu- 
Kazimiero kapi-

kviečiame visus:
draugus ir pažįstamus 

šiose

J

I

i

B
i___

Gyveno 54;>O6 S. Talman Avė. 
T*fonus BI 7-5<»s6.

Mirė kovo 1-7 d., 1V62 m..
9:30 vai. ryto, sulaukęs puses 
amžiaus.

Gimė 
n*‘vėžio 
Zizmiu kaimo, 
veno 4.) melu1

Pasiliko dideliame 
ziinona Valerija (nv 
pavarde Mažeikaite).

»)rs\vell 
Bernice 

ank. J r., 1 
daug: kitų 
pažįstam ū. 
broli ii: A

ter.vs. Jot 
Frink A 
anūkai: i 
Judith. ii 
draugų ii 
je ’ 'iko d 
Jonas.

K ū nas 
Eū.leikio 
• "aiifornia 
vyks antr 
jdyčios. 
lydėtas 
M a rijos 
rapijos 
gedulingos 
nies sieki, 
lydėtas j 
nes.

Nuoširdžiai 
gimines, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: žmona, duk
terys ir kili gimines.

pašarvotas Jol»n 
koplyčioje. 4330 
Avė. Laidotuvės 

:id.. kovo 20 <1. Iš ko- 
8:30 vai. ryto dus at- 
■ švenčiausios Panelės 
Nekalto Prasidėjimo pa

kurtoje įvyks 
už velio- 

pur.aldų bus nu- 
Kazimiero kapi-

A. f A
JONAS KAZAITIS

Gyveno 3354 S. Lituanica Avė.

Mirė kovo 16 d., 1962, 6:30 
vai. ryto, sulaukęs 51 m. amž.

Gimė Chicagoje, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Bronė (Kucin). 3 sū
nūs: Richard. marti Dorothy, 
Jonas marti Martha ir Ken- 
neth. duktė Jacąuelyn, 2 se
serys: Bronė Gulli. švogeris 
Angelo ir šeima ir Helen Rut
kauskas. švogeris Edvvard ir 
šeima, brolis Juozapas, brolie
ne Bronė ir šeima, uošvė Pet
ronėlė Kucinas. švogeriai Juo
zapas ir Pranas Kucinai ir jų 
šeimos, kiti gimines draugai ir 
pažįstami.

Priklausė šv. Vardo D-jai.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. 

Rudmino kopi. 3319 S. Litua
nica Avė.

I 
vo 20 d., 
to bus i 
parap. bažnyčią, 
gedulingos pamaldos 
nies sielų. Po 
lydėtas į šv.
nes.

Nuoši rdžiaį 
gimines, draugus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duk
tė. marčios.

Laid. direk. Jurgis F. Rud- 
minas, Tel. YArds 7-1138.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Keturių Metų Mirties Sukaktis
A. -Į- A.

AUGUSTAS M. BARČUS
Jau suėjo keturi metai, kai negailestinga mir

tis atskyrė iš mūsą tarpo mylimą tėvą, uošvi ir 
senelį, kurio netekome 1958 m. kovo 20 d. Nors 
laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam 
amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios kovo men
20 d. 6:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Velionis buvo a. a. Sophie Barčus vyras.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu 
su mumis pasimelsti už a. a. Augusto M. Barčus 
sielą.

Nuliūdę: DUKTĖ, ŽENTAS IR ANŪKAI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO l
MR. NELSON 1 

SAVININKO į
SAINT CASIMIRt 
MONUMENT CO- į 
3914 West lllth Street į 

Didžiausias Paminklams Planų *
Pasirinkimas Visame Mieste į

Telef. — CEdarcrest 3-6335 j 
Vienas blokas nuo kapinių 4

•L F. FI DFI KIS
JUDOTUVIŲ direktorius

L TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4695-07 South Hermifage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2

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

iMBULANCF PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

t

EDVARDAS SAUN0R1S — 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

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MASlNOMJ VIETA

REpublic 7-8609 REpublic 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

1446

2424
2314

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

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

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

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

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

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

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

Pasinaudokite skyriumi

Split by PDF Splitter



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. kovo mėn. 19 d.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių apskrities susirinkimas 
įvyksta trečiadienį, kovo 21 d., 
7:30 v. marijonų vienuolyne, 
6336 S. Kilbourn Avė. Kadangi 
tai prieš šeiminis susirinkimas, 
visi yra kviečiami gausiai da
lyvauti. O didysis metinis sei
mas čia pat, balandžio 8 d.,
Kančios sekmadienį.

X Kun. dr. Povilas Jatulis, 
gyvenąs Romoje, šiuo metu lan 
kosi Amerikoje ir yra atvykęs 
į Chicagą. Laikinai apsistojo 
pas p. Bacevičius, 4845 W. 14 
st., Cicero, UI. TO 3-5785.

X LB Bridgeporto apylinkės 
valdyba kovo 25 d., sekmadienį, 
3 vai. Lietuvių Auditorijos ma
žojoje salėje rengia Maironio 
minėjimą. Bus paskaita ir me
ninė programa. Kviečiami na
riai ir svečiai gausiai dalyvauti.

X Šv. Pranciškaus seserų rė
mėjų Chicagos apskrities 35 m. 
jubilėjinis vakaras su progra
ma įvyks kovo 25 d. Nekalto 
Šv. P. Marijos Prasidėjimo pa
rapijos salėje. Programą išpil
dys varg. J. Kudirka, žinomas 
muzikas, ir solistai. Apskrities 
valdyba dirba, kad visa gražiai 
pasisektų.

X Rež. Gasparas Velička, lie 
tuviškų liaudinių folklorinių mu 
zikinių veikalų kūrėjas ir reži- 
sorius, nepamainomas tos sri
ties specialistas, dabar gyvenąs 
Los Angeles, serga. Padėtis 
rimta. Chicagoje tveriasi komi
tetas padėti tam nusipelniu
siam lietuvių scenos ąžuolui.

X Cicero šv. Antano parapi
joj vakar pradėtos misijos, ku
rias veda kun. dr. T. Žiūraitis, 
domininkonas, knygos “Žodis ir 
gyvenimas” autorius. Parapijos 
klebonas prel. I. Albavičius kvie 
čia misijose dalyvauti.

X “Malda ir auka”, yra Tė
vų Marijonų Bendradarbių, šių 
metų seimo šūkis. Seimas įvyks 
balandžio 8 d., sekmadienį, Ma
rijonų vienuolyno patalpose, 
6336 S. Kilbourn Avė. Tai iš 
eilės jau 35-tas seimas. Pradžia 
11 v. r. Prisidėkime prie tėvų 
marijonų darbų, atliekamų Baž 
nyčios ir tautos gerovei.

X Ona ir Balys Mulioliai pa
sižymi savo nuoširdumu ir pui
kiai atstovauja savo gimtąją 
Dzūkiją. Dzūkai mėgsta dainuo 
ti, todėl jie noriai bendrauja su 
tais, kurie dainuoja. “Aidos” 
operos pastatymui Rockwell klu 
bo savininkai paskyrė 200 dol., 
tuo žymiai prisidėdami prie iš
laidų sumažinimo. Pastebėtina, 
kad ant jų klubo yra labai ryš
kus lietuviškas užrašas, kas jau 
rečiau bepasitaiko mūsų tarpe.

X Milda Buick bendrove, va
dovaujama Dan Kuraičio, šių 
metų pabaigoje jau pradės ke
turiasdešimtuosius savo preky
bos metus. Tai viena sėkmin
giausių lietuvių turinčių auto
mobilių prekybos įstaigų. Pa
skutiniu metu didelio susidomė
jimo kelia Buick-6, kuriuo ga
lionu gazolino galima padaryti 
26 mylias, jo abudu leidimai kai 
nuoja tik §25.50, ir pati mašina 
kainuoja (dviejų durų) §2,200.

(Pr.)
X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 

metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737

X Palik ašaras Maskvoj kny 
gos fondui aukos renkamos įvai 
rių subuvimų metu. Lietuvių gy 
dytojų ruoštame Maironio mi
nėjime “Palik ašaras Maskvoj” 
anglų kalba knygos fondui su
aukota 170 dol. Valterio Banai
čio paskaitos metu svečiai sudė
jo “Palik ašaras Maskvoj” kny
gos fondui 77 dol.

LB Bičiulių metiniame susirin 
kime dalyviai suaukojo 50 dol. 
Daugiausia aukojo: dr. K. Am
brazaitis ir dr. P. Kisielius — 

I po 10 dol.
LB Lemonto, III., apylinkės 

susirinkime surinkta 37 dol. Va
jaus talkon kviečiamos visos lie 
tuviškos organizacijos, siun
čiant paramą J. Bertašius, 2632 
W. 15th St., Chicago 8, III., ar
ba : St. Anthony Savings & 
Loan Ass, 1447 So., 49th Court, 
Cicero 50, III., Acc. No.: 17506.

X J. Paketuris, gyv. 4221 S. 
California Avė., nupirko knygų 
už 43 dol. Kviečiame visus pa
sinaudoti Draugo skelbiamu 
knygų išpardavimu ir papildyti 
savo bibliotekas.

i f
7 d.
pa- 

val-

Lietuviu Fondo Valdyba 
jau sudaryta

LF Tarybos posėdy m. 
sudaryta ir visais balsais 
tvirtinta Lietuvių .Fondo
dyba: pirmininkas Teodoras 
Blinstrubas, vicepirm. Antanas 
Rūkštelė, sekr. Jonai Vaičeko- 
nis, ižd. dr. Vladas Šimaitis, in
formacijų teikėjas spaudai Sta
sys Rauckinas. Lietuvių Fondo 
adresas yra pirmininko T. Blin- 
strubo adresas: 7243 So. Alba- 
ny Avė., Chicago 29, UI., telf. 
HEmloek 4-4076.

Tuo būdu LF Laikinasis Or
ganizacinis komitetas, atlikęs 
savo pareigas, visas bylas per
davė LF valdybai. Komiteto 
veiklos einamiesiems reikalams 
finansuoti organizatoriai buvo 
sumetę keletą šimtų dolerių, 
taip kad ligi šiol suaukoto ka
pitalo procentai liko nepaliesti. 
Tarybos nutarimu valdybai lei
džiama administraciniams rei
kalams panaudoti ligi š. m. ko
vo 31 d. gautuosius procentus. 
Pirmoje eilėje bus išspausdinti 
blankai, kvitų knygelės, pasiža
dėjimų lapeliai, LF vajaus rei
kalu laiškai ir kt.

Sėkmingesniam LF lėšų telki
mo vajui pravesti numatyti 
trys keliai: asmeniniais ryšiais 
(telefonu, laišakis) per LB pa
dalinius ir įvairias organizaci
jas. Geros valios tautiečiai pra
šomi patys užmegzti ryšius su 
Lietuvių Fondu nurodytu val
dybos adresu. Jeigu kam pato
giau nuspręstą auką įnešti da
limis, mielai priimamas toks pa 
sižadėjimas ir periodiniai įnašai.

Dr. Ant. Razma,
LF. Tarybos pirmininkas 

Ben. Babrauskas -
LF Tarybos sekretorius

i

II “NUO NUODŲ APSISAUGO
TI” SAVAITE

Amerikos gydytojų sąjunga, 
turinti centrą Chicagoje, prime
na, jog kovo 18-25 d. d. minima 
“nuo nuodų apsisaugojimo’’ sa
vaitė. Visoje šalyje kasmet 
600,000 vaikučių apsinuodija 
nuo namuose turimų gaminių, 
kuriuose yra įvairių nuodų. Kas 
met nuo apsinuodijimo miršta 
apie 500 vaikučių.

X
4259

W. 43 St., tel. CL 4-2390. 
(Sk.)

Dipl. Teis. Mečys Šimkus,
S. Maplewood, labai tvar

kingai ir greitai užpildo IN- 
COME 
4-7450,

TAX visiems. Tel. CL 
sekmad. YA 7-2046.

(Sk.)

Sekmadienį įvyko gen. konsulo dr. P. Daužvardžio pagerbimas 
Jaunimo Centre, Chicagoje.

Nuotraukoj gerb. konsulas su J. Bačiūnų ir inž. V. Adamkavičium.

DIDŽIAUSIA TAUPYMO BENDROVE 
BRIDGEPORTE

65 metų, turi $21,500,000

Lietuvių District Savings and Kaip rimta bendrovė, ji yra pri- j 
Loan Association, esanti 3430 
So. Halsted St., Chicagoje, jau 
turi 21% milijono dolerių kapi
talo. Ypatingai kapitalas paau
go šių metų vasario ir kovo mė 
nesiais. Per du mėnesiu žmonės 
naujų 
no.

To 
naujų 
šė prezidentas Albert J. Aukers 
su direktorių taryba. Tie page
rinimai yra didelis laimėjimas 
indėlininkams, nes pakeltos pa
lūkanos iki 4% procento (in
vestavimo sąskaitose). Tai aukš 
čiausias procentas, kokių bet ku 
ris bankas ar taupymo bendro
vė moka.

Procentai pradeda plaukti nuo 
pat pinigų įdėjimo, nereikia 
laukti sausio 1 ar liepos 1

pinigų įnese pusę milijo-
I

laimėjimo pasiekta dėka 
pagerinimų, kuriuos įne-

d.

IŠ ARTI JR T LI A

Bank System. Tai 
pasitikėjimo ženk- 
čia bendrovė gali 
kada nori.

J. A. VALSTYBĖSE
— Įdomių situacijų daug 

Lieptuose ir bedugnėse, naujoj 
Al. Barono knygoj, kurios tu
rinyje vaizduojami žmonės Lie
tuvoje, antrojo Pasaulinio karo 
pabaigoje, atsidūrę tarp kūjo 
ir priekalo, tarp dviejų okupan
tų replių.

— Prel. Jonas Balkūnas, Cen 
tro Rytų Europos Amerikiečių 
konferencijos pirmininkas, šios 
organizacijos metiniame susirin 
kime padarė platų pranešimą 
apie atliktus darbus. Pažymėjo, 
kad tos organizacijos, sutrum
pintai vadinamos CACEED, var 
du buvo pareikšti protestai, ko
dėl iš Jungtinių Tautų penkiolik 
tos sesijos dienotvarkės buvo iš 
imtas Vengrijos ir Tibeto oku
pacijos klausimas, pasidžiaugė 
gerai praeinančiomis Pavergtų 
Tautų savaitėmis, parodė susi
domėjimą Kuchel — 1 
rezoliucija ir kt.

— Povilas Korla, Schenecta- 
dy, N. Y., užsisakė Drauge kny
gų už 25 dol. Kviečiame visus 
.pasinaudoti Draugo knygų pa- 
piginimo mėnesiu.

yra

i Jaunimo Namuose Miunchene 
įvyko šv. Kazimiero minėjimas, 
kurį suruošė Vokietijos Atei
tininkų sendraugių ir studentų 
ateitininkų sąjungų valdybos. 
Minėjimo programa buvo pra
dėta giesme “Ausk Marijai”. Ši 
giesmė buvo rasta įdėta šv. Ka 
zimiero karste, ir daug yra ma
nančių, kad jos autorius yra 
pats šv. Kazimieras. — Tolime
snėje programoje stud. Vincas 
Bartusevičius paskaitė Kazio In 
čiūros poemą apie šv. Kazimie
rą “Baltasis Raitelis”.—Minėji
mo pagrindinę dalį sudarė prof. 
dr. Jono Griniaus paskaita “Re
liginis ir kultūros santykių ak
tualumas”.

Mūsų ypatinga pareiga yra 
krikščioniškąją kultūrą išlaiky
ti bent čia, tremtiyje. Ir ne tik 
išlaikyti, bet ir puoselėti ją. 
Čia ugdoma mūsų tautos krikš
čioniška kultūra bus kartu reik

parinkta muzika, išpildyta gim
nazijos dūdų orkestrėlio, kurio 
dirigentas yra pats kun. direk
torius

Castelnouvo Don Bosco lietu
viškos gimnazijos suruoštą Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo ir Maironio gimimo sukak 
čių minėjimą reikia laikyti ypa- j, 
tingai pasisekusiu. Jau vėlų va
karą, dalyviai skirstėsi ir daž
nas apgailestavo, kad viskas 
taip gerit praėjo.

OKUP. LIETUVOJE
— Kolonizuotoj Lietuvoj per 

Vilniaus radiją, esą, klausyto
jams prašant, mokoma dainuo
ti populiarių sovietinių dainų. 
Klausytojai kviečiami pasiimti 
popieriaus ir pieštuką ir, pvz., 
vasario 24 d. jie buvo mokomi 
Maškino dainos “Motinėlė Ver- 

■ chovina”.
■o

imta nariu į penkias bendrovių 
ir bankų sąjungas. Ši bendro
vė taipgi yra narys Federal 
Home Loan 
yra svarbus 
las, nes iš 
gauti pinigų

District Savings & Loan Assn. 
dabar turi pasistačiusi puikius 
rūmus už ketvirtį milijono do
lerių. Jau aštunti metai bend
rovė yra šiuose rūmuose ir per i 
8 metus užaugo trejopai. Vien 
1961 m. bendrovė padėjo 400 
žmonių įsigyti namus. Bendro
vėje nuolat skamba muzikos 
garsai — stereo, o atėję vai
kučiai gauna saldainių pasiimti.

Bendrovė nori gerai apsaugo
ti klientų dokumentus. Turima 
ne tik seifai išnuomoti, bet kas 
dien gauti čekiai ir kiti finansi
niai dokumentai filmuojami Re- 
cordak Microfilmer aparatu, 
kainuojančiu su prožektoriumi 
4,000 dol. Viena filmų kopija 
laikoma seife, o kita siunčiama 1 Neseniai susituokė Ona Ander- 
į užmiestį. Taigi, čia patekusių sonaitė ir Antanas Ramonas, ku-

] , • . . . ris yra naujųjų ateivių sūnūs, bai-
dokumentų ne atominė bomba gęs čia aukštesniąją mokyklą. Jau- 
nesunaikins. Juozas Jurginis nasis tuoj po jungtuvių išvyko 

atlikti karinės tarnybos. Ramonai 
-------------— gyvena Jackson Heights, N- Y.

I

ISPANIJOJ
— Madrido radijofonas lietu- 

I viskas radijo - valandėles per- 
I duoda jau aštunti metai. Vliko 
radijo programos per Tautinį Is 

i panijos Radiją iš Madrido buvo 
pradėtos transliuoti 1955 m.

Albert J. Aukers,
District Savings & Loan Assn. 
prezidentas, paaukojo S100 “Drau
go”

j dos

ŠVIEŽIŲ ŽUVŲ GAVĖNIAI
“Smeltsų’’ žuvavimo sezonas 

prasidės Chicagoje Michigan 
ežero pakraštyje maždaug ba
landžio 6 d. ir tęsis iki geg. 15 
d. Leidžiama jas gaudyti kad ir 
tinklais nuo 7 v. v. iki 3 v. ry
to. Jokio ypatingo valstybės 
leidimo nereikia, tiktai būtinai 
užlaikytinos visos Chicagos par 
kų distrikto taisyklės.

klišių gaminimo mašinai, aukš- 
vertindamas lietuviškos spau- 
reikšmę.

Dar geriau: santaupos, atneš-

talentingas sausi° 2 d. Pradžioje lietuvių k. 
radijo valandėlių programai bu 
vo skiriama 10 min., vėliau — 
po 15 min. kasdien. Nuo 1958 
m. lietuviškos transliacijos iš 
Madrido pradėtos kartoti kitos 
dienos rytą, nuo 1961 m. gau-

tos prieš kiekvieno mėnesio 15 t3-8 antras popietinis pakarto 
dieną, gauna dividendus už vi- jimas. Per 7 metus Vlikas per 
są mėnesį.

Žmonės pastebėjo, kda tuo Lietuvą yra pasiuntęs 2,543 pro 
būdu jie District Savings bend gramas. Transliacijos sekmadie 
rovėje gauna daug geresnius niais ir švenčių dienomis skiria- 
dividendus, nes jie aukštesni ir mos religinei programai, 
anksčiau pradedami mokėti.

Be to, žmonių patogumui į- 
vestos ilgesnės darbo valandos. 
Ketvirtadieniais District Sa
vings yra atidaras iki 8 vai. 
vakaro, penktadieniais — iki 6 
vai. vakaro, o ir šeštadieniais 
atdara nuo 9 iki 1 vai.

Šioje bendrovėje duodamas 
skubus patarnavimas. Padidin
tas tarnautojų skaičius iki 21. 
Dirbama prie visų langelių. 
Laukti atėjusiam nereikia.

Naujai indėlius atnešantiems 
taupytojams duodamos dova
nos — 5 vienetų peiilo - šaukštų 
setas.

Madrido radiją į pavergtąją

t

T - . smmgas veiksnys ir pačios Lie-Lipscomb ... . J ftuvos ateičiai. — Baigdamas pa 
skaitą, dr. J.
eilę blogybių tremtyje — per 
mažą rūpestį mūsų įvairių or
ganizacijų, įstaigų ar asmenų nistė Maggie Daly aprašo tur- 
minėtais klausimais. Didelį ne- tingą keliolikos krautuvių savi- 
pasitenkinimą išreiškė tokiomis ninką, kuris, norėdamas po mir- 
organizacijoms ar įstaigom, ku
rios yra pasivadinę lietuviams 
labai reikšmingais vardais, kaip 
pvz. šv. Kazimiero; per tai jos 
yra automatiškai prisiėmę ypa
tingą įsipareigojimą lietuvių kri 
kščioniškai kultūrai, bet kaip 
tik to esą daugeliu atvejų ten
ka pasigailėti.

Po paskaitos vyko diskusijos. 
Jose pasisakė minėta tema kun. 
dr. J. Aviža (ne visur sutikda
mas su prelegento tvirtini
mais), Iz. Rugienius, J. Medu- 
šauskas, K. Ausiejus.

Šis šv. Kazimiero šventės mi
nėjimas baigtas giesme “O, Die 
ve, Geriausias”. (ELI)

I I .

Grinius nurodė

ITALIJOJ

“PASIIMSIU TURTO DALĮ SU
SAVIM”

“Chicago’s American” kolum-

[ties “mažą turto dalį su savim 
pasiimti”, per Carroll graborių 
įstaigą yra užsisakęs karstą vi
duje išklotą juodai - deimanti- 

iniais “minko” kailinukais. Tam 
I tikslui savo testamente yra už
rašęs §25,000.

TV-RADIJAI -JUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Vhkam žamlausios kalno* Ir garantija

3321 S. Halsted St - CLlFFSCE 4-5665]

0

Pro
gramų turinys nuolat tobulina
mas, į jų parengimą įtraukiama 
vis naujų jėgų. Nors sovietai 
ir trukdo, tačiau Madrido lietu
viškos valandėlės klausomos 
Lietuvoje.

Ši bendrovė yra įsteigta 1897 
m. ir šiemet švenčia savo 65 m. 
sukaktį. Per visą tą laiką bend
rovė visada gerai patarnavo 
klientams, turėdama pasitikė
jimą, nuolat augo ir dabar ta
po didžiausia taupymo ir pas
kolų bendrove Bridgeporte.

Indėliai joje valdžios apdraus 
ti iki §10,000, taipgi jokioje de
presijoje čia pinigai nepražus.

— Saleziečių gimnazijoj, nuo 
1 jos įsikūrimo, t. y., nuo 1952 
m., Castelnuovo Don Bosco Lie 
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas praeina su giliu 

i pakilimu ir išorine iškilme. Šį
met toji šventė dar iškilmingiau 
buvo atšvęsta: mat prisidėjo ir 
šimto metų sukakties paminėji
mas nuo Lietuvos atgimimo dai
niaus Maironio gimimo.

Šv. mišias atnašavo kun. prof.' 
J. Zeliauskas ir pasakė pa
mokslą. Jaunimo choras gražiai 
giedojo.

Vėliau įvyko akademija. Pas
kaitą apie Maironį laikė kun. 
prof. Juozas Zeliauskas, išryš- 

j kindamas poeto vietą mūsų li
teratūros istorijoj, ypač iškel
damas jo nuopelnus visos mū- 

1 <........................................ :
J priklausomybę. Iš čia ir dabar
tinis Maironio aktualumas.

Įvairiaspalvėje meninėje da
lyje mokėta užvaldyti dalyvių 

, širdis ir jausmus tai 
garbinga, tai liūdna tėvų krašto 
praeitim, sakytume, gyvos Lie
tuvos vaizdais: progai pritai- 

— šv. Kazimiero šventės mi- kytomis poezijomis, dainomis ir 
nėjimas. Kovo 4 d. po pamaldų, tautiniais šokiais. Viską jungė

— Dr. Tadas Palionis, iki šiol 
dirbęs federaliniam veterinari
jos priežiūros Milwaukee sky
riuj, iškeltas į Green Bay, Wis., 
vadovauti tenykščiam federali
nės priežiūros skyriui. Jo ži
nioje dirbs daugiau tuzino ve
terinarijos gydytojų - inspekto
rių. Tai tur būt pirmas lietuvis 
veterinarijos gydytojas, pasie
kęs šitokios administracinės po
zicijos federalinėje tarnyboje. 
Veterinariją dr. Palionis baigė 
Vokietijoje, Hannovery, JAV iš 
gyveno tik vienuolika metų. Iš 
Lietuvos — kilimu yra dzūkas, 
Lietuvoje — aktyvus visuome
nininkas. Green Bay skyriaus 
viršininko pareigas jau eina, 
nors tebegyvendamas Milwau- 
kee. Greitu laiku tačiau išsi
kels su šeima. Dr. Tadas ir Gai- 
lutė Palioniai augina dvi dūk- 
reles.

VOKIETIJOJE

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

T ER R A
3237 W. «3rd St., Chicago 29, UL 

Tel. 434-4660.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybės, etc., etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.Kfc;

i SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

i 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. vak
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmloek 4-2413

715fc So. Maplewood Ave^ 
Chlca«o 20, IUL

KRIS TAUS 
GYVENIMAS 

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

Iš italų kalbos išvertė 
KUN. P. DAUKNYS, MIC. 

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais 

viršeliais
sų tautos kovoje į laisvę ir ne-1 Tai yra pirmas toks platus moks-

linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje, ši knyga 

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS” 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

4

f

4
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
Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-75756245 South Westem Avenue
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