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Castro nori iš belaisviu gauti 62 milijonus doleriu
Per 1,200 vyrų rfufeisė 30 metų

į sunkiųjų darbų kalėjimą
HAVANA, Kuba — Diktato

riaus Fidel Castro karinis tribu 
nolas nagrinėjo 1,179 asmenų 
(radijas vakar skelbė per 1,- 
200) bylą dėl jų invazijos į 
Kubą praėjusių metų balandžio 
mėnesį, kuri nepavyko ir vy
rai buvo susemti. Vakar tribu
nolas paskelbė sprendimą: visi 
asmenys, bandę įsiveržti į Ku
bą, kiekvienas nuteistas sun
kiųjų darbų kalėjiman 30 me
tų, nebent jie susirastų išsipir
kimo mokestį. Per 1,200 vyrų 
turi surasti 62 milijonus dole
rių savo išsilaisvinimui.

Praėjusiais metais diktato
riaus Castro režimas šiuos be
laisvius norėjo iškeisti už trak
torius (maždaug apie 30 miljio- 
nų vertės), o šiemet jau nori 
62 milijonus dolerių! (Pasaulio 
lygintojams didėja pinigo apeti
tas).

Komitetas sudarytas Jung
tinėse Amerikos Valstybėse pra 
ėjusiais metais, buvo nustojęs 
veikti. Bet dabar, susidarius

KOLCHOZAI IR SOVCHOZA! MAŽAI 
SĖJA KUKURŪZŲ

A. Sniečkaus nurodymai žemdirbystės sistemai keisti

OKUPUOTA LIETUVA. — 
Po komunistų partijos ck ple
numo žemės ūkio klausimais 
vis labiau agituojama už nau
jos, kaupiamųjų kultūrų siste
mos įvedimą. Po visos eilės 
agronomų ir žemės ūkio spe
cialistų pasisakymų, sovietinė
je Lietuvos spaudoje kovo 24 
d. pasirodė ir A. Sniečkaus 
straipsnis “Ryžtingai pertvar
kyti pasėlių struktūrą” (“Tie
sa” 71 nr.). Lietuvos kp pirma
sis sekretorius vėl pateikia vi
są eilę direktyvų ir nurodo, kad 
artėjant pavasario sėjai būtina 
atsisakyti senos žemdirbystės 
sistemos. Daugiausia dėmesio 
straipsny skiriama kukurūzams 
ir grūdams. A. Sniečkus, kreip
damasis į Lietuvos kolchozinin- 
kus, su pasididžiavimu sako:

“Prisiminkime, kokį didelį 
darbą atliko partija per pasta
ruosius metus, plačiai įdiegda
ma kukurūzus. Dabar jau nė
ra nei vieno žemdirbio, kuris 
skersa akimi žiūrėtų į šią kul
tūrą”.

Tačiau gyvenimas kalba ką 
kita. Lietuvos kaime paskuti
niais metais paplito laba? daug 
kandžių posakių apie partijos 
“numylėtinį” — kukurūzus. Dau 
guma jų net nėra lietuvių kil
mės, o tiesiog vertimai iš rusų 
kalbos. Štai vienas tokių posa
kių:

KALENDORIUS
Balandžio 9 d.: šv. Marija 

Egiptietė, Dalia, Rasa.
Balandžio 10 d.: šv. Leonas, 

Vykintas.
Saulė teka 5:22, leidžiasi 6:23.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 40 laipsn.; rytoj — šalta.

naujai situacijai, komiteto veik
la būsianti atgaivinta. Tai va
kar pareiškė automobilių dar
bininkų unijos pirmininkas 
Reuther, kuris rūpinasi išlais
vinti belaisvius iš Kubos.

Britanija paleies
mokslinį satelitą

LONDONAS — Britanija 
pirmąjį savo mokslinį satelitą 
— britiškais įrankiais Ameri
kos kapsulėje—iššaus į orbitą 
šią savaitę.

Sir Harrie Massey, pirminin
kas Britų tautinio komiteto er
dvės tyrinėjimui, pareiškė spau 
dos konferencijoje, jog satelitas 
būsiąs iššautas iš Cape Cana- 
veral, Fla., kurią naktį po se
kančio antradienio.

Satelito tikslas — tyrinėti 
aukštutines atmosferos sąlygas 
ir saulės spinduliavimą. Tiki
masi surasti, kaip šie dalykai 

j yra surišti.

Liūdnesnės pasakos nežino i 
Sąjunga,

Kai apie kukurūzus kalba i 
Nikita. j

Dvi trumpos eilutės labai 
vaizdžiai išreiškia kolchozininkų 
pažiūrą į kukurūzus. Jie iki 
šiol nerado vyraujančios vietos 
Lietuvos laukuose. Apie tai, 
pats sau prieštaraudamas, kal
ba ir A. Sniečkus. Savo straips
nyje jis pabrėžia, kad “ypač 
didelis trūkumas, peržiūrint pa
sėlių plotų struktūrą, yra tai, 
kad kolūkiai ir tarybiniai ūkiai 
nedrąsiai plečia kukurūzų plo
tus”. Taigi, ar galima po to 
kalbėti apie gerą žemdirbių į 
kukurūzus ?

Ck pirmasis sekretorius pa
teikia visą eilę pavyzdžių, kad 
kolchozai ir sovchozai ignoruo
ja kukurūzus.

Toliau A. Sniečkus pasisako 
už besąlyginį grūdinių kultūrų 
plotų išplėtimą, kuris, jo nuo
mone, yra vis dar nepakanka
mas. Ck pirm. sekretorius čia 
kritikuoja beveik visus Lietu
vos rajonus, kurių pasėlių ba
lanse grūdinės kultūros užima 
tik 29—35% viso pasėlių plo
to. Žinoma, ir čia kaltinama 
žalieninė sistema ir Lietuvos 
žemės ūkio darbuotojai, kurie 
augino “žoles pašarams” ir vi
sai nesidomėjo “kukurūzais ir 
grūdais”. (E.)

Nigerija turės savo 
aviaciją

LAGOS, Nigerija — Nigeri
ja privalanti turėti aviaciją,— 
pareiškė gynybos ministeris 
Muhammadu Ribadu federalinia 
me parlamente balandžio 6 die
ną. Nigerija yra taikoje su vi
sais ir neturi teritorinių ambi
cijų, bet ji privalo būti pasi
ruošusi apginti save, — pasakė 
jis.

Tėvu Marijonų Bendradarbių 35-jo Seimo, įvykusio vakar 
Chicagoje Draugo name, dalis svečių pietų metu. Iš kairės j de
šinę: kun. K. Vengras, MIC, Tėvų Marijonų Bendradarbių dva

sios vadas, K. Žirgulis, kun. V. Andriuška, MIC., Elzbieta Samie- 
nė, Tėvų Marijonų Bendradarbių Chicagos apskrities pirm., red.
L. Šimutis, kun. V. Bagdanavičius, ,.Draugo“ namo viršininkas.

(Nuotrauka V. Zalatoriaus)

Dalis nuoširdžiųjų veikėjų Tėvų Marijonų Bendradarbių seime, 
įvykusiam vakar Chicagoje. Iš kairės į deš.: S. Ward, P. Turs- 
kienė ir E. Šauliene, T.M.B. Chicagos apskr. pirmininkė.

(Nuotrauka V. Zalatoriaus)

DIKTATORIAUS TUO KRITIKAS VĖL AREŠTUOTAS; 
ATIDĖTAS NAUJOS KNYGOS SPAUSDINIMAS JAV-se
Štai kokia laisvė komunistų rojuje. Jei tik atviriau pakalbi — tuojau kalėjimo 

siena užčiaupia burną

NEW YORKAS — Prieš pus
ryčius pasibeldimas į duris už- 
ąakar nutrenkė iMlovaną Djilą 
vėl į Jugoslavijos kalėjimą, ku
rį jis gerai pažįsta ir kurio taip 
giliai nekenčia.

Žymus Jugoslavijos ekskomu- 
nistas, buvęs diktatoriaus Tito 
draugas, Jugoslavijos vice
prezidentas ir kritikas komu
nistinės sistemos, kurią jis pa
gelbėjo vykdyti, buvo areštuo
tas jugoslavų slaptosios polici
jos jo apartamente. Buvo anks
tyvas šeštadienio rytas.

Geriausiai M. Djilas žinomas 
užsienyje dėl savo antikomunis
tinių aiškinimų knygoje: „Nau
joji klasė.” Ši knyga 1957 me
tais jį nutrenkė už kalėjimo šie 
nų. 1961 metais diktatorius Ti
to jį paleido iš kalėjimo, nes 
kai kurių valstybių premjerai 
ir prezidentai nuolat jam pri
minė, jog būtų geresni santy
kiai tarp Jugoslavijos ir jų, jei 
Belgradas išlaisvintų Djilą.

Jis buvo celėje, vienutėje, per 
dvejus metus, neapšildytoje. Il
gą laiką buvo jam uždrausta 
skaityti. Tito tada, kaip ir da
bar nepakentė savo sistemos kri 
tikos. Djilas pabrėžė savo kny
goje „Naujoji klasė,” jog ko
munizmas išsigimė ir atsirado 
krašte „nauji ponai.”

Djilas 51 metų amžiaus, da
bar patekęs karštan vandenin

dėl naujos knygos: „Pasikalbė
jimai su Stalinu,” kurią New 
Yorke Harcourt, Brace ir Wprld 
leidykla buvo uždraudusi išleis
ti. Bet firma staiga pranešė, 
jog šios knygos spausdinimas 
sustabdytas neribotam laikui.

Partizanai Ecuadore
QUITO, Ecuador — Vyriau

sybė pranešė užvakar, jog bu
vęs aplaužytas Castro stiliaus 
partizaninis sąjūdis, sučiupus 
40 komunistų ir castroitų suki
lėlių, įskaitant partizanų vadą.

Keletas sukilėlių pabėgo į 
džiungles, nusinešdami daug už
muštų ir sužeistų.

Dingę laivai
LONDONAS — Dvidešimt 

keturi laivai su 55,257 tonažo 
netekti jūroje viename ketvir
tyje, baigiantis 1961 metų rug
sėjo 30 d. Tai pranešė Lloyd 
laivininkystės registras balan
džio mėn.

—Brazilijos prezidentas Go- 
ulart, atvykęs užvakar į Chica- 
gą, vakar šv. Vardo katedroje 
dalyvavo mišiose. Šiandien jis 
išvyksta iš Chicagos.

—Sovietų astronautas Gaga- 
rin sakosi greitai antrąjį kartą 
skrisiąs aplink žemę raketoje, 
bet nepasakė, kada atliks ke
lionę aplink žemę.

Naujausios) Iškyla sunkumai Amerikos
v • •žinios

—Septyni amerikiečiai narai, 
ieškotojai turtų nuskendusiuo
se laivuose, patekę į Kubos dik
tatoriaus Fidel Castro pareigū
nų rankas, dabar yra Šveicari
jos ambasados Havanoje glo
boje (šveicarų ambasada Kubo
je atstovauja amerikiečių rei
kalus, nes JAV neturi diplo
matinių santykių su Fidel Cas
tro režimu). Septyni amerikie
čiai narai plaukė į Jamaica 
vandenis ieškoti nuskendusio 
seno ispanų laivo. Šie vyrai 
grįš į Jungtines Amerikos Vals 
tybes šiandien ar rytoj.

—Buvęs Argentinos preziden
tas Artūro Frondizi, 53 metų, 
susirgęs užvakar laivyno bazė
je, kur jis laikomas, nuvertus 
jį kovo 28 dieną. Iškviesti šir
dies specialistai.

—Raudonosios Kinijos speci
ali delegacija išvyko į Maskvą 
pasitarti su Kremliaus vadais 

ir bandyti išlyginti „ideologi
nius skirtumus.”

—Venecuelos kariai vakar 
susikirtę su komunistais parti
zanais, raudonieji esą naugalė- 
ti.

—Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir Britanija balandžio 6 
dieną pateikė Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai rezoliuciją, 
papeikiančią Izraelį dėl jo įsi
brovimo į Siriją praėjusį mėne
sį-

Izraelio ministerių kabinetas 
susirinko apsvarstyti JAV-Bri- 
tanijos rezoliucijos. Izraelitai 
kaltina sirus, jog jie išprovoka
vę Izraelio karines jėgas.

Ceilonas nuėmė
spaudos cenzūrą

COLOMBO, Ceilonas — Cei- 
lono vyriausybė užvakar nuėmė 
spaudos cenzūrą ir uždraudi
mus susirinkimų, eisenų, viešų! 
kalbų ir brošiūrų skleidimą. 
Šie draudimai buvo tarp nepap
rastų reguliavimų, paskelbtų 
prieš vienerius metus, kad ga
lėtų patikrinti sąjūdžius tarp 
tamilliškai kalbančių mažumos 
šiauriniame ir rytiniame Ceilo- 
ne. Vyriausybė pasiliko specia
lias galias areštuoti ir laikyti 
kalėjime.

Alkoholizmas plečiasi
Čekoslovakijoje

VIENA — Pasak laikraščio 
„Svobodane Slovo” pranešimo, 
alkoholizmas Čekoslovakijoje 
nuolat didėja. 35,000 asmenų 
vien tik Praha turėjo apgyven
dinti girtuokliams skirtuose na
muose per paskutinį dešimtme
tį. Penkiolika procentų jų yra 
jaunesni nei 20 metų amžiaus, 
— sako laikraštis.

—Prancūzijos balsuotojai va
kar patvirtino prancūzų-alžirie 
čių taikos sutartį.

bazei Azoruose
Šalti politiniai vėjai tarp Amerikos ir Portugalijos

JAV ir Portugalijos tarpusa- 
viai santykiai pasiekė “žemiau
sią atoslūgį”, — taip skelbia 
Benj. Welles, “The New York 
Times” korespondentas. Tie du 
Šiaurės Atlanto Sutarties orga
nizacijos (NATO) nariai atvi
rai nesibara, tačiau nedaug 
tarp savęs ir besikalba. Nuo to 
laiko, kai Indijos užpuolimas 
(gruodžio mėn.) nuo Portuga
lijos atplėšė Goą, Diu, ir Da- 
mao, ir kai JAV neparodė por
tugalų laukto prielankumo, jų 
aukštieji pareigūnai jaučiasi 
įžeistais ir laikosi rezervuotai. 
Ilgai užsitęsusi portugalų - 
amerikiečių draugystė yra atvė
susi ir oficialiuose priėmimuo
se portugalai vengia savo ko
legų britų ir amerikiečių, ar 
net juos ignoruoja. Amerikiečių 
ir britų pasiuntinybių tarnau
tojų prašymai leisti aplankyti 
kai kurias Portugalijos vyriau
sybės institucijas atidedami, ne
pasakant, ar bus patenkinti, ar 
ne.

Įžeistųjų portugalų tyla ir 
baiminimasist

Tai įžeistųjų tyla. Atrodo, 
jos laikomasi pagal instrukci
jas Salazaro, o jo jau tokia tra
dicinė taktika santykiuose su 
galingesnėmis užsienio vyriau
sybėmis. Partugalai įsitikinę, 
kad Kennedy yra davęs savo 
asmeniškas instrukcijas JAV 
pareigūnams palaikyti Afrikos 
ir Azijos valstybes, jeigu išky
la konfliktas tarp jų ir tarp 
Portugalijos. Portugalai baimi
nasi, kad tai atkirs jų, užjūrio 
teritorijas, kraštą tuo būdu 
stumiant į bankrotą.

Daugiausia suversdami atsa
komybę prezidentui Kennedy, 
žinoma, portugalai išleidžia iš 
akių amerikiečių viešąją nuo
monę ir tarptautinės padėties 
raidą. Vienas atsakingas por
tugalų pareigūnas užsienio ko
respondentui yra pasakęs, kad 
savo santykiuose su Amerika 
portugalai priėjo liepto galą — 
jie jau išsėmę savo argumen
tus ir kantrybę, beaiškindami 
apie savo užjūrio teritorijas.

JAV bazė vidury Atlanto

Yra pagrindo baimintis, kad 
šitoksai portugalų - amerikie
čių santykių atvėsimas gali nei
giamai paveikti į pratęsimas 
teisės amerikiečiams laikyti sa
vo bazę portugalų Azoruose — 
vidury Atlanto. Amerikiečiai tą 
bazę laiko gyvybinės reikšmės 
ir į ją nuo H Pasaulinio karo 
yra investavę šimtus milijonų 
dolerių. Amerikiečių teisės čia 
užsibaigs gruodžio 31 d., jeigu 
susitarimu toliau nebus pratęs
tos. Portugalai šiuo klausimu 
labai šalti, o amerikiečiams su
sidarytų dideli nuostoliai savo 
transatlantinius karinius trans
portus nukreipiant kitu keliu 
ir kuriant naują atitinkamą ba
zę kitur. Portugalai iki šiol šią 
bazę buvo davę be jokios nuo
mos, nors amerikiečiai kariai 
Azoruose per metus išleidžia 
apie $6 mil. dolerių... Vis dėlto

Amerika Portugalijai po II Pa
saulinio karo suteikė karinių 
reikmenų už maždaug $300 mil. 
dolerių ir davė ūkinės pagalbos 
už $90 mil.

(Nukelta į 5 psl.)

10,000 dolerių auka
„Dainavai”

NEW YORKAS — Viena se
nutė lietuvė iš New Yorko, 
trokšdama padaryti gerą dar
belį Dievui ir Tėvynei, paauko
jo 10,000 dolerių “Danavos” 
stovyklai, kad lietuviai vaiku
čiai turėtų kur pasimelsti, kad 
tuos vaikučius auklėjančios se
selės turėtų kur pernakvoti. A- 
pie šią aukotoją ir “Dainavos” 
ateities darbus bus dar rašoma 
vėliau.

ADENAUERIO
FANFANI

PASITARIMAI
CADENBABBIA, Italija — 

Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris ir Italijos premje
ras Amintore Fanfani užvakar 
sutarė, kad ekonominis bendra
darbiavimas su Europos Bend
rosios Rinkos (ekonominės bend 
ruomenės) šešiom valstybėm 
„privalo būti stiprinamas ir 
greitai baigtas Europos vieny
be.”

Europos Ekonominę Bendruo
menę sudaro Prancūzija, Itali
ja, Vakarų Vokietija, Belgija, 
Olandija ir Liuksemburgas.

Du vadai susitiko vieni trims 
valandoms Adenauerio atosto
ginėje viloje, prie Como ežero. 
Fanfani visą trečiadienį Turine 
praleido panašiuose pasikalbė
jimuose su Prancūzijos prezi
dentu Charles de Gaulle.

Komunikatas paskelbtas šeš
tadienį baigus pasikalbėjimus, 
yra panašus išleistam trečiadie
nį, pabrėžiant reikalą naujų 
politinių santykių, kurie atitik
tų Europos Bendrosios Rinkos 
ekonominiams ryšiams.

„Du valstybininkai,” — sako 
komunikatas, — „patvirtino sa
vo įsitikinimą, jog esantis eko
nominis bendradarbiavimas tarp 
šešių Bendrosios Rinkos valsty
bių privalo būti sustiprintas ir 
greitai baigtas Europos vieny
be. Pasikeitus nuomonėmis 
apie dabartines bendras proble 
mas, taipgi buvo svarstomi nu
siginklavimo ir nuolaidų appea- 
semento (nuolaidų) klausimai.”

Adenaueris ir Fanfani taipgi 
kalbėjosi apie Europiečių Ang
lies ir Plieno Bendruomenes už
sienio reikalų ministerių konfe
rencija, kuri bus pradėta Pary
žiuje balandžio 17 dieną.

—Alžirijos laikinoji vyriau
sybė, vadovaujama A. Fares, 
užvakar pradėjo pareigas. Ji 
vykdomoji taryba susideda iš 
9 musulmonų ir 3 europiečių; ji 
valdys nuo 3 iki 6 mėnesių.

—Prezidentas Kennedy užva
kar pritaikė Taft-Hartley įsta
tymą ir padarė pirmąjį žygį su
stabdyti 22 dienų jūrininkų 
streiką vakarų pajūryje.

—Sovietų diktatorius Chruš- 
čevas dar sergąs slogomis ir jis 
dar neišeinąs iš namų.
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.Jei užpildote pareiškimą, vas., ko- 
, bal. mčn., 1962 m., tai pašalpos 

remsis spal. 1, 1960—rūgs. 30, 1961.
Dar apie vokiečių įstaigą , vo, bal. men., 1962 m., tai pašalpos 

nacių aukoms atlyginti 
Koelne

j Jei pareiškimą paduosite geg'. — 
j birž., liepos men., 1962, tai pašal
pos išmokėjimai pagrindžiami saus. 
1, 1961 — gruod. 31, 1961. 

kovo 31 d. i Jei pareiškimą padavete Iapkr. — 
į rūgs,, spal., men., 1962, tai pašalpos pasibaigė nukentėjusių nuo nacių . išmokėjimai pagrindžiami bal. 1, 

atlyginimų pareiškimų padavimo ii »<u — kovo 31, 1962.
terminas Aukšt. Pabėgėlių Komi- >7
saro žinioje, tai pravartu pranešti mokėjimai pagrindžiami liep. i, 1961 
smulkesnių informacijų suintere
suotiems asmenims apie Bundes-

Kadangi šių metų

verwaltunsamt įstaigą Koelne 
(Vokietijoj), kuriai pareiškimų ter 
minas yra š. m. gruodžio 31 d. šios 
įstaigos adresas: Bundesverwal-

birž. 30, 1962 m.

SAVAITINĖS PAŠALPOS 
DYDIS

Jūsų savaitines pašalpos dy-

4.5% 4.2% tl.'.'.i r; ?,s

1.2% ;

1935 1945

14

12

! už žemiau išvardintus atvejus: 
ii) už du trafiko nusižengimus, 
) jei tai įvyko 12 mėn. laikotar- 
įpyje, 2) Nuteisus už girtam 
stovyje esant arba už neapgal
votą važiavimą, 3) Nuteisimas 
už sužeidimą, ko išdavoje įvyk
sta mirtis, sužeidimas ar nuo
stolis iki $100 ar daugiau sa
vo arba kito automobilio. Pr. Š.

S
Vai.

.» šileikis, a p.
Orthopedas. Protezistas 

A-paratai-Frotezal. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t 

9-4 Ir 6-8. ŠeStadieniais 9-1.
ORTHOPEDI.JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, UI 

Tel. PRospect 6-5084
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tungsamt, Koeln, Rudolfplatz dis priklauso nuo jūsų uždirb- 
(Hochhaus), Germany. tų uždarbių tame kalendoriaus

Vak. Vokietijos užsienių reikalų Į ketvirtyje jūsų bazės periode, 
ministerija paskyrė specialius tar-1 kuriame uždarbiai buvo di_ 
nautojus, kurių uždavinys — sv-ars v. .
tyti atlyginimo pareiškimus tų as- džiausi. Suraskite savo uzdar- 
menų, kurie sveikata nukentėjo, bio sumą lentelėj, kurioj jūsų
nuo hitlerinio režimo persekiojimo uždarbio aukščiausias ketvirtis 
dėl savo tautybės. Į tą įstaigą gali ,. ,, ,
kreiptis visi tie asmenys, kurie tu- atitinka. Savaitine pašalpos sū
ri pastovius sveikatos sužeidimus mą, viršijanti $38 nepriklauso 
ir kurie įrodys, kad ir dabar turi : pavieniam asmeniui, nebent jis 
mažiausia 25% darbingumo nusto-| išlaikytų vaiką ar vaikuS) arba

Aukštasis Pabėgėlių Komisaras žmoną (arba vyrą), kuriems 
sudarė savo skyrių prie aukščiau jis duoda išlaikymą, 
minėtos vokiečių įstaigos Koelne,

1955
: 9. 
1561

Iš pateikto tlie National Industrini Confercnee Board, New 
York, brėžinio matyti, klek privati pramone išmokėjo už

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

TĮSI valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1532 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. Išskyrus trečiad. ir šeštad

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiifimiiiiiiiiiiiiiiaimiiiiiiiiiiĮiiiiE

kurio tarnautojai bendradarbiaus 
kartu su vokiečiais svarstant nu
kentėjusių pareiškimus. Abiejų 
įstaigų sudaryti svarbiausi nuosta
tai ir procedūra šių pareiškimų 
svarstyme. Specialių formuliarų 
dar nesama ir kiekvienas raštiš
kas nukentėjusio asmens pareiški
mas bus registruojamas ir laiko
mas kaip atlyginimo reikalavimas. 
Tačiau būtina sąlyga, kad kiekvie
nas pareiškėjas ligi 1953 metų 
spalio mėnesio 1 dienos būtų 
pabėgėlis ir turėtų DP statusą, 
nors vėliau ir įgytų svetimos vals
tybės pilietybę. Tačiau yra išimčių: 
asmens, kurie jau gauna rentą iš 
vokiečių valdžios dėl persekiojimų

neprivalo iš naujo paduoti pareiš
kimus. Tačiau privalo paduoti ■ 
pareiškimus asmens, kurių pareis- ' 
kimai buvo atmesti vokiečių vy- |

Aukšt. uždarbių 
ketvirtis

Sjiv. pašalpos 
s u m a

$187.00—$205.00 ............... . . . $10.00
205.01 225.00 .............. 11.00
225.01 — 245.00 ................ 12.00
245.01— 265.00 ................. 13.00
>05.01— 285.00 ............... 14.00
285.01 — 305.00 .............. 15.00
305.01 — 325.00 ............... 16.00
325.01 — 345.00 .............. 17.00
345.01 — 365.00 .............. 18.00
365.01 — 385.00 .............. 19.00
385.0 i — 405.00 20.00
405.01 — 425.00 .............. . .. 21.00
425.OI — 415.00 .............. . . . 22.00
445.01 — 465.00 ................. 23.00
465.01— 185.00 .............. 24.00
485.01 — 505.00 ................ 25.00
505.01 — 525.00 ................. 26.00
525.01— 548.25 ................. 27.00
548.26— 581.25 ................. . . 28.00
581.20— 614.25 ...........X . 29.00
614.26— 647.25 ................. 30.00
647.26— 6S0.25 .............. 31.00
680.26— 713.25 ir daugiau, jei

iefcWi vaiku arba sutuoktinis 32.00
713.26—1746.25 ir vaikas arba

nikai arba sutuoktinis . . . . 33.00

Pr. šul.
(Bus daugiau)

riausybės įstaigų (čia turima gal 
voje ir taip vadinamąjį “Wieder
gu tmachunggasetz) arba ligi šiol 
dar neišspręsti arba tokie, kurie 
iš viso nepateikė jokių pareiškimų.
Asmens, kurie turi savo atlygini
mo bylas kitose vokiečių įstaigose,
turi parašyti joms, kad jų bylas . . . .. . , • ..-„o c
persiųstų į Koelną, nes pagal pas- i tunu tuo reikalu kreiptis. P. S. 
kutinį patvarkymą visų tų bylų | Ats. P. S. Savo dukterį ga- 
svarstymas yra minėtos įstaigos '^ . atsikviesti. Kreip-
kompetencijoje. Tautiniai persekio-
jamieji, kas liečia jų atlyginimo kitės į vietos lietuvį advokatą, 
dydį, bus sulyginti su persekioja- kuris užpildys reikiamus for- 
mais dėl tikybos, rasės, idėjų ir mubarus ir tarpininkaus atitin- 
religijos. Tačiau yra dar viena iš- . ... „ a
imtis, kad tautiniai persekiojamieji ^amose įstaigose. Pr. S.
negaus atlyginimo dėl kalinimo iri
laisvės nustojimo ir t. p. Jei jų į “ R°vo 27 d. man sueis 62
pretenzijos bus pripažintos, tai1”1- am^- J JAV atvykau 1956 m. 
gaus nuo 100 ligi 250 vok. markių \ į7 nUo laiko įdirbau: 1956 m. 

(DM) į mėnesi ' $458;. 1957 ,— $1,883.50; 1958

MS KLAUSIATE —
MES ATSAKOMI

KI. Aš norėčiau, kad mano 
duktė atvažiuotų į JAV mane 
aplankyti dviem mėn.. Kur aš

Asmens, kurie be pareiškimų 
vok. įstaigai Koelne užpildė spe-

$2,150.50; 1959 — $2,143; 1960 — 
$2,329.87 ir 1961 — $2,671.46.

1. Kiek aš galiu gauti soc. sec.cialius formuliarus ir Aukšt. Pa-: ,. .. _ . • ,
hėgėhų Komisarui..gerai padarė,
atlyginki* ^uo^veju^jei^’vlk. <1Š8idama 65 m- amžiaus? 2. Ar

tiesa, kad Amerikoje yra Cali
fornia vienintele valstybė, kur mo
kama asmeniui ir soc. sec. ir se
natvės pensija? Jei taip, tai kiek

įstaigos atmes jų prašymą dėl at
lyginimo už sveikatos nustojimą, 
sužeidimą ar invalidumą. Mat ko
misaras pagal sutartį su vok. w-i, •, . .» ..v. „ i,, • ■ ' / lt laiko reikia išgyventi Californijo-nausybe, kuriuo jam pavesta 45 . ... - +11 „ '' ,

gyvenęs ar išdirbęs šitame kraš
te, turi teisę jam priklausomą 
pensiją gauti. 4. Piliečiams soc. 
draudimo pensijos išmokamos vi
sados, neatsižvelgiant, kiek jie už
sieny begyventų. Nepiliečiams, ku
rie šitame krašte išgyveno arba' 
išdirbo mažiau negu dešimt metų, 
išvykus į užsienį mėnesines pensi
jos temokamos tik pirmuosius še
šetą mėnesių. 5. Ne. Už praėjusį 
laiką pensijos nėra išmokamos. 
Pradedama jos išmokėti su pir
muoju pilnai išgyventu po grįžimo 
čia .mėnesiu.

Klaus- — Esu išdirbęs 6 metus 
ir 5 mėnesius; uždirbau $17,400 
nuo 1950 m. sausio 17 d. ir dir
bau iki 1956 m. birželio 26 dienos. 
Sveikata nebeleidžia dirbti. Aš esu 
gimęs 1905 m. Iapkr. 6 d. Sulau
kus 62 ir 65 m. kiek aš galėčiau 
gauti pensijos? — Ant. S.

At. Ant. S. — Gaila, kad ne- 
prisiuntėte metinių uždarbių len
telės. Nežinodamas kiek jūs kas
met uždirbdavote, negaliu apskai
čiuoti pensijos didumo. Galiu pa
sakyti tik, kad jūs turėsite teisę 
gauti pensiją, kai sulauksite 62 m. 
amžiaus, nes esate pakankamai 
ilgai išdirbę.

Minite, jog esate nedarbingas- 
Jeigu -esate nedarbingas, tai siū
lyčiau paduoti pareiškimą nedar
bingumo pensijai gauti. Jums tai 
nieko nekaštuos, o pelnyti galite 
labai daug. Viena, jau dabar ga
lėtumėte pradėti gauti pensiją, o 
antra — pati pensija būtų daug 
didesnė. Tad pabandykite.

Kl. — Kiek aš gaučiau nedar
bingumo pensijos? Kiek gaučiau 
62 m. būdamas? (Seka uždarbių 
lentelė). — P. K.

Ats. P. K. — Jūsų klausimas 
parodo neatsargumą klausiant- 
Man malonu atsakyti į klausimus, 
kada jie yra aiškūs. Tačiau labai 
sunku ir varginga atsakyti į klau
simą, kada jis nėra specifinis ir 
tikslus. Užtat ir pirmasis jūsų 
klausimas — kiek gautumėte ne
darbingumo pensijos •—■ negali bū
ti tiksliai atsakytas, nežiūrint ka
da jūs tapote nedarbingu. Prilei- 
džiu, ka.d jūs tapote nedarbingu 
1961 metais. Jeigu taip, tai atsa
kymai yra tokiee: 1. Jūsų nedar
bingumo pensija būtų apie $113 
per mėn. 2. Jeigu prašytumėte su-

■ mažintos pensijos, jums esant 62 
m. amžiaus, tai mėnesinė jūsų pen
sija. būtų apie $90.40.

J. Šoliūnas
NORI PADĖTI VYRESNIO 

AMŽIAUS ŽMONĖMS

Trys Chicagos organizacijos
— Liet. Socialinis klubas, Pa
baltijo Adv.-Teis. Lygos lietu
vių sekcija ir Liet. Nuosavybių 
Sav. Susivienijimas Brighton 

: Parke sutarė registruoti ir tar
pininkauti pasiūlas savo organ. 
nariams darbą gauti. Kaip žino
ma, pastaruoju metu vis sun
kiau pasidarė vyresnio amžiaus 

, asmenims gauti fabrikuose ir 
. įstaigose darbo. Todėl šios trys 
organizacijos ragina visus as
menis, kurie žino kur priima 
naujus darbininkus, kad pra
neštų adresu 4436 S. Washte- 
naw avė., Chicago 32, III. Liet.

, Soicialiniui klubui. Kol. A. Č. 
pirmasis pranešė, kad vienoje 

i darbovietėj ieško vyresnio am
žiaus patarnautoją.

TĖVAMS IR VAIKAMS 
ŽINOTINA

Vairavimo leidimas. Mažame
tis nuo 16-18 m. amžiaus gali 
gauti vairavimo leidimą, jei tė
vai, globėjai arba rūpintojai su
tinka ir pasirašo. Svarbiais at
vejais mažamečiai 15-16 metų 
gali gauti vairavimo ribotą lei
dimą. Nepilnametis turi būti 18 
metų amžiaus, kad gautų šofe
rio leidimą, Kad galėtų vairuoti 
autobusą šoferis turi būti 21 
metų amžiaus. Tiek pat metų 
turi turėti šoferis vairuojąs 
taksi, mokyklos autovežimį ir 
t. t.

Pastaba, iSteito sekretorius 
gali atšaukti, apriboti vairavi
mo leidimą be apklausinėjimo

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS ŲIGOS 
PR1TABKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.- kasdien 10-—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. ŠeStadieniais 10—J vai. Trečia- 
Uen. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbr<x»k 5-5076

Rez. HE 8-1670

DR. K. G. BALOKAS
j AKUŠERIJA IR MOTERV EIGOS 
j 6449 So. Puiaski Rd. (Crinvfonl 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ottsas: 3148 West 6Srd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 West OGth Place 
Tel.: REpubUc 7-7868

D r. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

’ešt.. 2-—4 vai.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Ofiso telef. UAtaj-ette 3-6048 
Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. J. RIMDZUGv
CH1ROPRACTOR,; 

Headacbes, Arthritis, Rheuipatism. 
Spine & Nerve, Ailmentš 

1428 Broadway, Gar y, Jndlaca 
Valandos — pirmadieniais 3 iki 8 
P. M- Kitu laiku pagal susi tarimą. 

Telef. Office Gary: Gary 8858635 
Res. Chicago BIshop 7-58Š3

...mrlf"- —
DR. ZIGMAS RUDAITIS

2745 West 69th Street:
Spec. ORTHOPEDINES -LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv.j penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.
______Telef. REpubUc 7-2^00.

DR. ANT. RUBOOS^oįT
Tikrina akis ir pritaikd'akinius 

keičia stiklus Ir rėmus '
4455 S. California ' Avė. KĄ ; 7-7881
Vai.: 10 ryto iki 8 vaki.-;'trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. jk'i? 2 d. p. 

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

Dr. W. Ross Dr. L. Selisufis
Inkstų, pūsles ir šlapuinb'-'iakų 

„ . chirurgija a,
Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th Sjb.į‘1 Harvey, 
UI., tel. EDison 3-4383; 30 N Ml-

val vak šeštad 1 ^7*7' Sulte S08’ tet GE 6-7764.vai. vak. Šeštad i 4 vai., trečiad. Valandos pagal susitarimą

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
4-7 Treč, ir šeš-Kasdien 

tad. tik
10-12 ir 
10-12.

DR. VL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučiu ir širdies)
756 Węst 35th Street 

(kampas 35-ta ir Halsted)
: Valandos vakarais 7-9. šeštad. 10-2.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Tel.: RElianee 5-1811

BR. WALTER J, KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

i ,anxrat1' ketv?rta-d- ‘r Ui.; tel.“ EDison “š-Tsst; ‘To1 T'ltfLj penktad. nuo 1 —4 p. p., t>:S0-8:S0 gan Avė.. Sulte sos. tol nu: c vvcz 
/ vai. vak.
| uždaryta.

DR. G. 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
ei. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weat 71st Street
Vai. Pirm., Ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t-eč., š.ečit. pagal sutartį, 
iekm. uždary ta.

Vėl. ofiso HE 4-5758; Res. m 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

3l. ofiso ir buto OUympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 y ai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 ilty 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

ORi EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai 
vak pirm., antr,, ketvir. 6—9 vai 
___ ’rr-efiiadieniais tik susitarus

DR, IRENA KURAS-
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪIUKH,: IR, VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South IVesteru Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo tl vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

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

Res. tel. (VAlbrooi 5-3705

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HĖmlock 6-8545 

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL; ŽKTSITARIMA

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

, PRITAIKO AKINICJS r
6449 S<>. puiaski Rd. Tel. -LU ,2-5775* 
arba 15542 S. Cicero, Oak I’or'est, III.

Telef. FU 5-2O20.
Valandos pagal susitarįųį^jįji;Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. j. SIMONAfTiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d;,iSt. 
Ofiso teL RElianee 5-A410*

Rez. tel. GRovehill 6-Ūė'f7
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-,8 ;p. m. 
m Penkt. tik 1—s p. m.
Trečiad. Ir šeštad. pagal atitarti

mil. DM fondas nacių aukoms at 
lyginimo paskyrė tam tikrą procan 
tą ir sveikatos nustojusiems ir as 
meninis, esantiems sunkioje mate
rialinėje padėty. Nustatant atlygi
nimą, turės reikšmės ir amžius ir 
senesniems skiriami pridėtini pro
centai.

A. C.
BAZĖS PERIODAS IR 

PAŠAIPOS METAI 

Jūsų pašalpos suma yra nu-

je, kiek amžiaus turėti, kad gauti' 
senatvės pensiją ir kokio didumo 
toji pensija yra? 3. Pagal dabar
tinius soc. sec- nuostatus, soc. sec. i 
pensijos išmokėjimus galima, gauti i 
ir gyvenant užsieny (ne už geleži
nės uždangos), jei prieš tai išgy
venai 10 metų, nors ir neesi pilie
tis. Kaip būtų su pensijos gavimu 
tuo atveju, jei gautum Amerikos 
pilietybę ir išvažiuotum gyventi į 
užsienį, neišgyvenęs Amerikoj 10 
metų? 4. Kaip ilgai mokama soc. 
sec. pensija asmenims, gyvenan-

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai ,89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK, INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

f

, . , v; tiems užsieny abejais atvejais (pi-
.statoma pagal jūsų uždarbius, liečiams ir nepiliečiams)? 5. Jei- 
kuriuos jūs gavote bazės perio- gu gyvenantiems užsieny soc. sec. 
de. Bazės periodas susideda iš i Pensijos mokėjimas sulaikomas, 
i t j • • , , . , i ar grįžus į JAV galima vėl gauti,kalendorinių ketvirčių, i ku- t ^ateauli iš karto visa neTšmo. 
riuos įeina nemažiau keturi ir
nedaugiau 7-ni mėnesiai prieš
jūsų pirmą teisėtą, pareiškimo
(claim) datą. Jūsų pašalpos rae- .
tai prasideda su jūsų pirma tei- PcnsUb sulaukus 62 m. amž., 

butų apie $60.80 per menesį. Ta-

t. y. atgauti iš karto visą neišmo
kėtą sumą už praėjusį laiką?

St. V.
Ats. St. V. —; 1. Iš patiektųjų 

uždarbių duomenų sprendžiant,

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

i. G. BYLA BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos

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

Rez. GI 8-0873

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų Ilgos

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

Vai.: kasdien 1—S Ir 6—b vai. vak, 
šeštadieniais 1-4 p. p.

dieniais užda.rvt»

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 VVest 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 
Ligonius nriima pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6.4732

Oft. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

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

DR. 1 MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta,

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sc. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. JULIA MGMSTAVIČIUS
gydytojachirurge

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, 51i 

Telef. offiso: PUllman 5-6768 
Namų: BEverly 8-3946 

Pri8m. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., tre&adieni — uždaryta.

sėta pareiškimo data. Jūsų 
pareiškimas laikomas teisėtų, 
jei jūs uždirbote reikalaujamą 
uždarbių sumą bazės periodo 
laikotarpyje, dirbant apdraus
tame darbe.

čiau jei lauktumėte iki 65-jo gim
tadienio, tai nesumažinta pensija 
būtų apie $76. 2. Labai gaila, ta
čiau nesu kompetetingas atsakyti 
į jūsų klausimą, a.r' Kalifornijos 
valst. turi savo rezidentams pen
sijas. Patarčiau tuo reikalu pasi
teirauti tos valstybės įstaigose.Jei jūsų pirmas teisėtas pareiškimas 

(claim) paduotas sausio men., 1962, !3. Gyvenant užsienyje tam tikri 
tai jūsų pašalpos išmokėjimai pa- b. . -• A.
grtstos uždarbiais bazes periode: lie- teuvai^ymai liečia tik ncpiIICciUS, 
pos i, 1960 — birželio 30, 1961. i Pilietis, nesvarbu kiek jis būtų iš-

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

Telef. WAIbrook 5-5121

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

DR. JANINA JAKšEYleIUš
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir 6
iki 8 vai. Trečiad, ii šešt, uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2528

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer! 

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak. 
Treč, ir sekmad. tik susitarus.

Ofiso telef. CLiffside' 4-2896 
Rezid. tel. tVAlbrook 5-30»»

DR, P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. • 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dienų 2—-4 ir 
S—S vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, prilipama pa- 
ga.l susitarimą.. .. šeštadieniais nue 
2 vai, iki 5 vai. vak. '

dr, vyt. taura!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 
LIGOS ,

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., . treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. sėšt. 2—4 v. popiet; ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.--------------------- ----------—V--
Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI; 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS f,,

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal, susitarimą. 

D51 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. pppiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

MGOS
Alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop*^t

Trečiadieniais uždaryta..

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS) 7 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4: ,8.8. 

šešta,d. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susigrūs.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3158

DR. F, C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųnette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso OA 6-0257, rez. PR' 6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. p.įAį '4-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHlRjįflGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandom bb pietų
ligi 5 valandos ryto kasdien.



Demokratinėje santvarkoje

VISI RINKIMAI SVARBŪS
Gyvendami demokratiniame 

krašte, naudojamės pilietinė
mis teisėmis, laisvėmis ir pri
vilegijomis. Bet labai dažnai 
pamirštame, kad tos teisės ir 
privilegijos uždeda mums ir 
pareigas.

Viena iš svarbiųjų pilietinių 
pareigų yra dalyvauti įvairių 
valdžios pareigūnų rinkimuose, 
balsuoti. Rinkimuose labai 
dažnai esame paprašyti bal
suoti už įvairius projektus, 
kurių įvykdymas pareikalau
ja daugiau pinigų: padidina
mi mokesčiai nuosavybėms, 
gyvenimo reikmenims ir pan. 
Todėl ir tai yra svarbu. Svar
bu valdžiai, svarbu ir pilie
čiams. Jei ir tuo reikalu turi
me savo nusistatymą, reikia 
eiti balsuoti ir pareikšti savo 
valią. Prieš tai labai yra svar
bu gerai susipažinti su val
džios siūlomais projektais, pa- 
siinformuoti pas tuos, kurie 
yra geriau susipažinę su jais 
ir nusimano, kiek jie yra rei- 
kalngi, kad pagerintų miesto, 
valstybės, o svarbiausia — pa
čių gyventojų būvį.

Antradienį, balandžio 10 d., 
įvykstančiuose pirminiuose 
(Primary) rinkimuose Illinois 
valstybėje, Chicagos balsuoto
jams yra pateiktas planas sa
vo balsais autorizuoti miesto 
valdžią išleisti vadinamų bonų 
(paskolos lakštų) už $22,500,- 
000. Tai yra tik dalis sumos, 
kurią miestas planuoja išleis
ti įvairiems miesto pagražini
mo reikalams. Bus gražinami 
parkai, valomas miestas nuo 
nebetinkamų žmonėms gyven
ti namų, plečiama kanalizaci
ja ir daug kitų pagerinimų 
įvedama, neaplenkiant nė su
sisiekimo reikalų.

Suprantama, kad visas už
traukiamas paskolas turi iš
mokėti ne kas kitas, kaip 
miesto gyventojai nuosavybių 
mokesčiais ir kitais būdais. 
Už dyką niekas nieko negau
na. Nori švariau gyventi, pa
togiau važinėti, gražiuose par
kuose pasivaikščioti, geresnes 
sanitarines sąlygas turėti, — 
už tai reikia užsimokėti. Val
džia todėl ir atsiklausia, ar 
mes viso to norime ar ne? 
Jei taip, pritarkime jų pro
jektams. Jei nepritarsime, aiš
ku už tuos projektus nebal
suokime ir tuo atveju jokių 
pagerinimų nesitikėsime. Tad 
į valdžios pasiūlymus atkreip
kime rimtą dėmesį.

*
Kad piliečių pageidavimai 

ir reikalavimai būtų patenkin
ti, ir kad pačios valdžios pro
jektai bei planai tikrai būtų 
vykdomi, gerai ir sąžiningai 
vykdomi, yra reikalinga iš
rinkti valdžion bei į visas jos 
institucijas kompetentingus 
ir sąžiningus pareigūnus. Visi 
projektai, kad ir patys geriau
si, nueis niekais, jei jų vyk
dytojai neturės tinkamų kva

lifikacijų ir pagaliau sąžinin
gai nevykdys piliečių valios.

Rytoj Chicagoj, Cook apsk
rityje ir visoje Illinois valsty
bėj yra pirminiai (Primary) 
rinkimai. Demokratų ir res
publikonų partijos nominuos 
kandidatus įvairioms valdžios 
pareigoms. Nominuotieji kan
didatai galutinai bus renkami 
reguliariuose rinkimuose lapk
ričio 6 d.

Yra gana daug piliečių, ku
rie į pirminius rinkimus ma
žai dėmesio tekreipia. Jie ne
seka rinkimų kampanijos ei
gos, nesusipažįsta su kanda- 
tuojančiais ir neina, balsuoti. 
Tai yra didelė klaida ir ap
sileidimas, kurį tenka laikyti 
savo pilietinių pareigų neatli
kimu.

Pirminiais rinkimais padaro
me kandidatų atranką. Gali 
būti, kad daugelio piliečių šu- 
silaikymas nuo ryt dienos bal
savimų užkirs kelią patekti į 
valdžios vietas patiems geriau- 
siems ir labiausiai kvalifikuo
tiems politikams. Pirminiuose 
rinkimuose mes padedaihe 
abiem politinėm partijom — 
demokratams ir respubliko
nams — reguliariems rinki
mams išstatyti pačius geriau
sius ir rinktiniausius kandida
tus.

*
Rytoj, balandžio 10 d., Cook 

apskrityje yra renkami šeši 
teisėjai į aukštesnįjį teismą. 
Taip pat yra nominuojami 
kandidatai į miesto teismą 
(Municipal Court), nominuo
jami pareigūnai į kitus svar
bius apskrities postus, taip 
pat į valstybės legislatūrą. 
Valstybė renka kandidatus į 
JAV senatą, JAV Atstovų rū
mus. Mes, lietuviai, turime bal
suoti už tuos kandidatus, ku
rie, mūsų manymu, turi ge
riausias kvalifikacijas, bet 
taip pat, kurie yra mūsų arti
mesni draugai ir paremia 
mums šiandien labiausiai rū
pimą reikalą — Lietuvos ne
priklausomybės bylą.

Piliečiai neprivalo užmiršti, 
kad demokratinėj santvarkoj 
visi rinkimai — pirminiai, re
guliarieji ir specialūs — yra 
labai svarbūs. Jei piliečiai pra
deda jais nesidomėti, nebal
suoja, jie tą santvarką stato 
į didelį pavojų. Piliečių apsi
leidimas ir savųjų pareigų ne
atlikimas yra labiausiai pavo
jingas demokratijai. Ypač Jis 
yra pavojingas šiais laikais, 
kada komunistiniai elementai 
yra pasiruošę panaudoti kiek
vieną mūsų neapdairumą, sa
vųjų pilietinių pareigų neatli
kimą, kad jie sėkmingai ga
lėtų iš vidaus griauti mūsų 
valdžios sistemą ir tuo pačiu 
skatinti stiprėjančio komunis
tinio fronto agresiją, tykančią 
ir ant mūsų pečių uždėti žiau
rios komunistinės diktatūros 
sunkią naštą.

Katalikų pasauly

BAŽNYČIOJE NEKĄ 
'SPALVOS UŽTVARŲ

Vieno naujai įšvęsto West In- 
dies kunigo motinai popiežius 
Jonas XXIII audiencijos metu 
Vatikane pasakė: “Katalikų Baž 
nyčioje nėra spalvos užtvarų. 
Mes turime negrą kardinolą, neg 
rus vyskupus ir daug gerų neg
rų kunigų.

AUGA NAUJOS BAŽNYČIOS
'Po II Pasaulinio karo Olan

dijoje pastatyta 430 naujų ka
talikų bažnyčių. Ateinančio de
šimtmečio laikotarpyje planuo
jama pastatyti dar 170.

KOLUMBIJOS STUDENTAI
Kolumbijos sostinės, Bogotos, 

universitete buvo apklausta 600 
studentų, stengiantis patirti jų 
religinius įsitikinimus. Atrasta, 
kad jų tarpe buvo 7 protestan
tai, 6 kitų nekatalikiškų tikybų

nariai, 23 agnostikai, o net 77 
procentai praktikuojančių kata
likų.

RADIJO VADOVŲ KURSAI
Kolumbijos katalikai Bogoto

je šį pavasarį suruošė kursus 
radijo vadovams. Ruošiami ra
dijo technikai ir programų ve
dėjai.

ATRADO NAUJĄ KRIOKLĮ 
4,000 PĖDŲ AUKŠČIO

Caura upėje, Venecueloje, at
rastas dar iki šiol nežinomas 
krioklys 4,000 pėdų aukščio. Jį 
atrado vienas katalikų misionie
rius.

PARAMA
P. AMERIKOS STUDENTAMS

Ispanijos vyskupai sudarė 
specialią įstaigą, kuri teiks įvai 
riausią pagalbą Pietų Amerikos 
studentams, lankantiems Ispani 
jos universitetus. Ispanijoje 
šiuo metu yra net 6,000 Pietų 
Amerikos studentų.

JUNGTINIŲ TAUTŲ SUTEMOS
Neleistinas kilnios idėjos iškraipymas

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. balandžio mėn. 9 3

Šiuo metu, svarstant pasaulio 
politines problemas, vis dažniau 
tenka susidurti su Jungtinių 
Tautų organizacijos klausimu. 
Ta organizacija savo idėja bu
vo skirta tarptautinei taikai ir 
saugumui patikrinti, pasire
miant teise ir teisingumu. Per 
ją dėlto turėjo būti perkošiami 
visi pavojingi taikai tarptauti
niai kivirčai ir siekiama taikin
go tų kivirčų likvidavimo.

Kaip žmogaus padaras, Jung
tinių Tautų organizacija nebu
vo tobula. Ji turėjo nemažų 
spragų savo statute, ji darė 
klaidas savo veikloje. Tuo ir ne 
tenka stebėtis, prisimenant tarp 
tautinės bendruomenės margu
mą ir nuolat iškylančius tos 
bendruomenės narių tarpe prie
šingumus. O kai Jungtinių Tau i 
tų steigėjų tarpe buvo tokia 
valstybė, kaip Sovietų Sąjunga, 
kuri niekuomet nelaikė sau pri
valomais tarptautin:o bendra
vimo įstatymų, tarptautinei tai
kai patikrinti organizacija ne 
vieną kartą buvo pastatyta 
prieš sunkiai -išsprendžiamas 
problemas. Tačiau bent per pir
mąjį savo veiklos dešimtmetį 
Jungtinės Tautos nėra sukūlu
sios priekaištų dėl bet kurio jų 
veiklos šališkumo, nesuderina- i 
mo su teise ir teisingumu. Blo- 1 
glausiu atveju Jungtinės Tau- 1 
tos galėjo apeiti kai kurių joms 
neprieinamų problemų sprendi
mą, bet nedėjo toms proble
moms klaidinančių etikečių, pa
teisinančių tarptautinio bendra 
vimo nuostatų laužymą.

Dabar Jungtinėse Tautose 
papūtė kiti vėjai

Čia susidarė nauja dauguma, 
kuriai vadovauja Sovietų įtakai 
pasidavę Azijos ir Afrikos kraš 
tai, paskutiniais metais priimti 
į Jungtines Tautas. Tos daugu
mos supratimas apie teisę bei 
teisingumą ir apie pačią Jung
tinių Tautų paskirtį yra grynai 
pritaikomojo pobūdžio ir parei
na iš jų politinių uždavinių. 
Kaip ir bolševikams, tai daugu
mai yra gera ir teisinga visa 
tai, kas veda į sakytų uždavi
nių sprendimą. O šiuo metu 
Azijos-Afrikos blokas Jungti
nėse tautose yra pasistatęs už
davinį panaikinti “kolonializ
mo’’ liekanas. Ir kiekviena pro
ga tą klausimą kelia, nors Eu
ropos valstybių kolonijų jau be
veik nėra likę. Raudonasis blo
kas, suprantama, visokeriopai 
tokį kėlimą paremia, nes jis 
dažnai sukelia vaidus laisvaja-

PRANAiS DAILIDE

me pasaulyje ir tą pasaulį silp
nina.

Užtenka čia prisiminti, k:ek 
kartėlio yra sukėlusi Amerikos 
sąjungininkų tarpe šio krašto 
politika kolonializmo klausimu. 
Amerikos liberalai, žinoma, ti
kėjosi, kad panaikinus Europos 
kolonializmą, ateis eilė raudo
najam, daug blogesnės rūšies 
kolonializmui. Dėlto jie rėmė 
naujų nepriklausomų valstybių 
iš puslaukinių Afrikos tautelių 
sudarymą, tikėdamiesi, kad iš 
jų susilauks Sovietų vergijos 
pasmerkimo. Tikrumoje tos vil
tys nepasitvirtino. Azijos-Afri
kos blokas, būdamas aiškioje 
Sovietų įtakoje, visai užmerkė 
akis į raudonąjį kolonializmą, 
nes, girdi, tai balto žmogaus rei 
kalas, j kurį tam blokui kištis 
nedera. Dėlto Jungtinėse Tau
tose jau veikia dvigubas politi
nis mastas — vienas Europos 
valstybėms, kitas — Sovie
tams, Azijos ir Afrikos kraš
tams. Jungtinės Tautos smerkia 
Portugaliją už Angolą, bet ne
peikia Indijos agresijos Goioje.

Taip klostantis, Jungtinės 
Tautos jau nustoja to morali
nio autoriteto, kuriuo ligi pa
skutinio laiko rėmėsi tos orga
nizacijos veikla.

Jungtinių Tautų sutemos 
tirštėja ir dėl kitų priežasčių

Tos organizacijos sprendimai 
dabar pareina nuo balso tokių 
kraštų, kurie neturi jokio poli
tinio prityrimo ir nenusimano

bendroje politikoje. Bet kiek
vieno Iš jų balsas sveria tiek 
pat, kiek Amerikos ar bet ku
rio kito kultūringo krašto. Dėl
to nauja dauguma gali pasukti 
Jungtinių Tautų veiklą į tokį 
kelią, kuris gyvenimo praktiko
je mažai turės bendro’ su tais 
aukštais idealais, kuriais nori
ma pagrįsti tarptautinį bendra
vimą. Ar tokios Jungtinės Tau
tos būtų naudingos?

Šiam kraštui dabar kaip tik 
tenka tokį klausimą statyti, kai 
reikia skirti naujus šimtą mili
jonų dolerių padengimui skolų, 
kurias J. T/ yra pasidariusios 
dėl savo veiklos Artimuosiuose 
Rytuose ir Konge. Kaip taisyk
lė, didesnė J. T. biudžeto dalis 
buvo papildoma Amerikos mo
kėjimais. Kiti J. T. nariai ne
sumoka net metinio įnašo. Ar 
bus tokia tvarka ir toliau, sun
ku pasakyti. Šiuo metu girdime 

; daug kritiškų balsų dėl tos 
j klampynės, į kurią J. T. liko į- 
stumtos. Bet kai pati Amerika 
nemaža yra prie to prisidėjusi, 
per pirštus • žiūrėdama į vyks- 

i tančias J. T. permainas, teks, 
Įtur būt, prisiimti ir atsakomy- 
ibę. Juk pakaitalo J. T. nėra ir 
tokį pakaitalą šių dienų sąlygo- 

i mis neįmanoma nei sudaryti.

ATKREIPIA DĖMĖSI 
Į KAIMO SUNKUMUS

»
Urugvajaus vyskupas H. Ton- 

na savo ganytojiškame laiške 
atkreipia dėmesį į kaimo žemės 
ūkio darbininkų sunkesnę padė
tį, keldamas reikalą jų būklę 
pagerinti.

Šen. McClellan reikalauja Douglas Aircraft Bendrovę pateikti 
skaičius ar Nike vairuojamų raketų statymas bendrovei tikrai ne
duoda. jokio pelno. (UPI)

PAPŪGA
WALTER DURANTY

VertS Al. Baronas

Teismas buvo atidėtas. Sergiejus buvo galvojęs 
išeiti pirma visų, tačiau apsiskaičiavo, dėl tokio stai
gaus teismo baigimo. Prieš tai, kol jis galėjo eiti, 
Baba Papagai buvo vidury bažnyčios, atidžiai žiūrė
dama į veidus, pro kuriuos ėjo. Su kiekvienu žings
niu jo drąsumas dingo. Tuo metu, kai ji priėjo jų 
suolą, jis buvo netvarkingai prispaustas prie sėdynės 
ir atrodė, lyg slogučio sustingdytas. Jos akys buvo 
Kelpie,* pabaisos iš vienos škotiškos istorijos, kurią 

į seniai jam yra pasakojęs tėvas, pusiau buliaus, pu
siau velnio, bet panašaus į žmogų, kuris išlįsdavo iš 
savo skylės naktimis, pilnaties metu, pasirodydavo 
šalia laivų neatidžių jūreivių ir nutraukdavo juos į 
mirtį. Tai tikrai Kelpie, atsiminė šiurpulingai, tokios 
pat išsprogę akys, tokie pat kudloti antakiai ir tokia 
pat neapykanta.

Niekada prieš tai Sergiejus nejautė tiek baimės, 
kaip tada, kai Baba Papagai sustojo šalia jo, apsi
gręžė ir apžvelgė bažnyčią patenkinta, kad niekas 
nepajudėjo po to, kai ji paliko stalą. Tada atsitik
tinai metė žvilgsnį ant mažos raudonos berniuko gal- 

ivos. Baba Papagai aiškiai jautė norą pabrėžti savo 
išėjimą: , ,

— O kas tu esi su raudona kipšo iš pragaro 
galva? — sudundėjo žiaurus balsas.

Šis ne taip seniai girdėtos frazės pakartojimas 
privertė jį išmikčioti:

* Bloga linkinti vandens dvasia, turinti arklio išvaizdą. Vert.

Paslėptos kančios

Meiles įrodymas — pagalba artimui 

VYSK V. BRIZGYS

Besvajojant ar bepolemizuo- 
jant plačiomis temomis, besirū
pinant visuomeniniais reikalais, 
yra nesunku prarasti iš akių pa 
vienius žmones. O be jų visi mū 
sų planai, polemikos netenka 
savo realaus pagrindo, tampa 
tik vėjo gaudymu. Visada taip 
įvyksta, kai pritrūkstame dė
mesio, meilės, pagarbos pavie
niams žmonėms. Palikime pla
tesnes temas kitam kartui. Šia 
proga pakalbėsime apie tą žmo
gų, apie kurį mažiausiai kalba
ma: apie visų užmirštą vargšą 
ar kenčiantį.

Kenčiančiam pagalba
Ir viešas ir paslėptas žmonių 

gyvenimas viskuo išmargintas: 
nuo laimės, džiaugsmo spindulė
lių ligi tamsos ir kančios. Galu
tinėje sąskaitoje visas mūsų gy
venimas yra Dievo valios ran
kose. Tačiau vistiek ir mes ga- 

■ lime vienas kitam trumpas mū
sų gyvenimo dienas pradžiugin- 

i ti ar aptamsinti.
Mūsų išgyvenimų tik maža 

dalis pasiekia viešumą. Daugu
mą jų išgyvename šeimos ar in
divido širdies kliauzūroje. Kas 
rimtai susirgo ar mirė, daugelį 
atvejų laikraščiai pamini. Gimi
nės ir draugai ligonį atlankys, 
mirusį į kapus palydės. O ar 
daug kam rūpi, kas vyksta Ii' 
gonio šeimoje, ar ten likusieji 
kartais nereikalingi daugiau pa
guodos negu pats ligonis? Yra 
daugybės visokių atvejų, apie 
kuriuos nei laikraščiai nepara
šys, nei kitais keliais viešumon 
jie neišeis. Tik vienoje Chiea- 
goje lietuvių tarpe jų kronika 
būtų labai ilga ir jaudinanti: 
bedarbė gausioje nepasiturinčio 
je šeimoje, kai nėra kuo vaikus 
tinkamai nei aprengti, nei pa
maitinti; vienam iš tėvų, ypa
tingai motinai ilgiau sergant 
vaikų nuotaika ir jų priežiūra 
namie; visos šeimos psichologi
nis, o kartais medžiaginis liki
mas visiškai netekus tėvo ar 
motinos.

Primintina, kad svetimų glo- 
i bos ar nors paguodos reikalin
gų lietuvių senelių tik maža da
lis patenka į šventosios šeimos 
Vilą. Didesnė jų dalis savo am
žiaus pabaigą leidžia svetimų 
tarpe arba skursta nuobodžias 
dienas savoje pastogėje, meke
no neatlankomi, niekeno nepa- 
gelbimi. Yra labdaros įstaigų, 
yra katalikų dijecezinė Caritas,

-

yra eilė nekatalikų įstaigų. Jų 
veiklos statistikoms suvestos į 
skaitlines yra impozantiškos. 
O vistiek jos visos kartu sudė
tos pasiekia tik mažytę dalį ano 
paslėpto vargo ir kančių. Pačių 
kukliausių, padoriausių ir gal 
reikalingiausių jos nei nežino, 
nei nepagelbsti. Daugeliu atvejų 
jos yra tikros įstaigos, vadovau
jamos, nors labai kilnių, bet 
samdytų žmonių, dažnai jos vis 
ką atlieka ne gailestingo sama
riečio, o apmokėto tarnautojo 
dvasioje.

Lietuvių moterų veiklos dirva

Sutikime, kad visų gyvenimo 
nepamatysime, visiems pagal jų 
reikalus nepadėsime. Taip pat 
tačiau sutikime, kad mes gali
me ir turėtume daugiau pama
tyti ir daugiau padaryti.

Žinau, kad kai kur savo na
rių tarpe nors dalį šios artimo 

j meilės tarnybos prisiima L. Ką 
jtalikių Moterų Draugijos narės. 
Girtiną iniciatyvą šioje artimo 
meilės tarnyboje Chicagoje ne- 

! senai yra pradėję lietuvės mo
terys, susibūrusios į Lietuvos 

! Dukterų būrelį. Artimui tarny- 
'ba mūsų moteris patraukė. Po 
i nepilnų dviejų metų jos turi 
'virš 200 narių. Trumpo laiko 
veiklos skaitlinės įdomios: kiek 

į šeimų ar asmenų medžiagiškai 
sušelptų, kiek patarnavimų šei
mose ir t. t. Labai linkėtina, 
kad šia artimo meilės tarnyba 
susidomėtų visos mūsų moterų 
organizacijos: katalikės mote
rys, giedrininkės, šatrijietės, foi-
rutietės, skautės ir visos kitos.

1 • " * 
Be jokios skriaudos kitoms 

sritims galėtų lengvai paremti 
šį reikalą visa visuomenė. Tu
ristai dažnai pajuokauja, kad 
Italijoje net karčiamoje tarpe 
butelių rasi stovinčią Šv. Mari 
jos ir šv. Antano statulėlę. Tai 
tiesa. Ten visur ir net karčia- 
mose yra aukų dėželės varg
šams, misijoms ir kitokiems ar
timo meilės darbams. Ar nebū
tų gražu, kad visų lietuvių sa- 
liūnuose, krautuvėse ir kitur 
būtų, antai, šv. Kazimiero sta
tulėlė su aukų dėžele vargstan
čiam lietuviui, jeigu kiekvienas
nuo ten praleidžiamo dolerio 

j nors vieną nikelį įmestų į tą dė- 
Į želę? Viską branginkime: religi- 
jnį, kultūrinį ,politinį mūsų vei- 

(Nukelta į 4 psl.)

— Aš esu tik mažas berniukas.
— Šuniukas, — nusispiovė Baba Papagai ir pa

suko durų link.
Sergiejus nejudėdamas laukė, kol visi išėjo iš 

bažnyčios. Po to, bėgdamas kiek gali kalėjimo link, 
Sergiejus aštriam ore jautė kaip kraujas skambėjo 
jo venomis, ir tada, kai jis pasiekė namą ir valė 
nuo batų sniegą, visas drebėjo iš baimės. Jis jautė 
savo svarbumą, kai įėjo į salę, ir žinojo, kad jis turi. 
ką pasakyti. Marfušos veidan vėl grįžo neįprasto j 

j liūdnumo išraiška. Ji sėdėjo prie stalo tarp tėvo ir | 
i amerikiečio kareivio, ir jos galva buvo nuleista ant 
1 krūtinės.

Du vyrai smalsiai žiūrėjo, kai Sergiejus pasiro
dė, bet Marfuša nepajudėjo.

— Ei, kas atsitiko? — šaukė komendantas.
— Ji kando! — pasakė Sergiejus faktus skel

biančiu tonu.
Kalėjimo viršininkas pastūmė šalin stiklą ir su

davė kumščiais į stalą:
— Aš žinau.
Marfuša pakėlė galvą, lyg ji būtų tik prabudusi. 

Pagriebusi Sergiejų už rankos, ji traukėsi arčiau 
šnabždėdama:

— Pasakyk viską apie tai. Viską apie tai.
Sergiejus pradėjo. Jie klausėsi galvodami, kad 

jų gyvybės priklauso nuo kiekvieno žodžio.
— Ir tada, — Sergiejus pasakojo, — ji pasakė, 

kad teismas vėl bus šiąnakt.
— Šiandien ? — pakartojo visi trys, — šiandien ? 

Juk tai turėjo būti rytoj.
— Tai reiškia, — dūsavo aMrgfuša — kad, jis 

bus teisiamas šį vakarą?
— Ji taip paskelbė, — atsakė Sergiejus.
Marfuša krito ant žemės, apkabindama savo my

limojo kojas:
— Ne, ne, — ji klykė.

Amerikiečio veidas buvo baltas ir jo lūpos vir
pėjo, kai jis glostė jos galvą maloniai kartodamas: 
“Ničevo, Ničevo, Ničevo”. Tai buvo vienintelis žodis, 
kurį jis ištardavo be akcento, ir jis reiškė tai “nieko 
tokio” arba slavišką fatalizmą “ką padarysi?”, bet 
jo rūpestingos rankos sustingo, kai komendantas su
murmėjo storai:

— Jie nušaus tave šūviu į pakaušį.
Marfuša garsiai verkė.
— Taip, taip jie daro, — kalbėjo jos tėvas, įkau

šęs nuo piktumo, — jie nuves tave į bažnyčios rūsį 
ir tada, kai tu tik praeisi slenkstį, jie nušaus tave 
šūviu į pakaušį. Jie galvoja, tu to nesitikėsi ir ne
pasisuksi, ir tai yra lengviausias kelias visą užbaig
ti. Bet daugelis žino. Purvini kiaulės, — bet dukros 
dejavimas staiga jį sutrukdė ir jo pyktį pasuko kita 
linkme, — O tu, prakeiktas kipše, — jis šaukė ant 
Sergiejaus, — ką tu galvoji daryti? Aš maniau, kad 
tu gali ką nors rasti.

Marfušos ištartas “Palik jį”, tėvą dar labiau 
įsiutino:

— Ne, aš jo nepaliksiu. Ką jis gero padarė? Tu, 
prakeiktas kipše. Tai buvo diedukas, kuris prisiekė, 
kad tu padarysi ką nors. Senis kasdieną vis labiau 
kvailėja. Gal būt, tu eik ten vienas ir pasakyk jam 
koks tu bevertis. Eik. Išeik iš čia, — nepajėgdamas 
nukreipti savo jausmų kitur, komendantas pašoko 
ant kojų, kumščiais grasydamas berniukui.

Berniukas pasitraukė tyliai. Jis buvo jau nušo
kęs pusę laiptų, kai užgirdo komendantą išbėgant ir 
šaukiant:

— Kelintą valandą tai bus?
— Vienuoliktą šiąnakt, — atsakė berniukas, nė 

nestabtėlėjęs.

(Bus daugiau).



/
DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. balandžio mėn. 9 techistų, pasiskirsčiusių į 5 gru

pes. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
NOBELIO LAUREATAS APIE RELIGIJĄ

Chicagos universiteto prezi
dentas George Wells Beadle, 
1958 metais laimėjęs Nobelio 
premiją už atradimus medicino 
je, savo paskaitoje Chicagoje, 
Orchestra Hali, pareiškė eilę 
svarbųjį minčių, kurios vėliau 
buvo išspausdintos dienrašty 
“Daily Nems” (III. 19). Jis kai 
bėjo:

— Daugelis žmonių, atrodo, 
mano, kad jie negali priimti 
naujų mokslo atradimų ir tuo

Paslėptos kančios
(Atkelta iš 3 psl.)

kimą, jaunimo auklėjimą. Visų 
jų tarpe tačiau artimo meilės 
darbai yra krikščioniškiausi, 
hum aniškiausi, patri j otiški ausi. 
Gi be artimo meilės viskas, šv. 
Povilo žodžiais tariant, yra tik 
žvangantis varis ir skambantis 
kimboias (1 Ko r. 13, 1).

Nesvarbu, kokiu vardu, bet 
labai reiktų, kad nors didesniuo 
se lietuvių centruose atsirastų 
tai, kas Chicagoje pasivadino 
Lietuvos Dukterų vardu. Kaip 
matyti iš Chicagos pavyzdžio, 
artimo meilės tarnybon nesun
ku patraukti ir tuos asmenis, 
kurie kitoms organizacijoms ar
ba laiko neturi arba jomis ne
sidomi. Daug ką mylime ir daug 
ką mylėkime. Mūsų meilė Die
vui ir savo tautai tebūnie tikra 
— per meilę lietuviui, kuris jos 
reikalingas daugiau už mane pa
tį.

pačiu metu išlaikyti tikėjimą į 
Dievo buvimą. Kaip mokslinin
kas, aš su tuo nesutinku. Aš 
nematau nesutarimo tarp moks 

!lo ir religijos.
Toliau jis papasakojo tikįs į 

evoliuciją; jis mano, kad net 
pirmosios gyvosios ląstelės at
sirado iš neorganinės medžia
gos. Toliau jis kalba:

— Aš atrandu tas evoliucijos 
; pažiūras jaudinančias. Ne mo- 
ksįįninkas galėtų manyti, kad 
|tas viskas vyko grynai medžia- 
' goję, ir tai esą griežtai priešin- 
jga jo tikėjimui, kad viskas pa
saulyje yra sutverta vadovau
jančio aukštesnio proto, kurį 
mes vadiname Dievu. Tačiau, 
argi tikrai yra nesutarimas 

i tarp mokslo ir religijos ? Aš ma 
! nau ,kad -ne.

Ir jis toliau dėsto, kad vis 
' dėlto prieš gyvybės atsiradimą 
turėjo būti medžiaga, kaip van 
denilis. “O iš kur vandenilis?” 
— klausia jis, ir prideda: “Mo
kslas neturi atsakymo”.

— Gal būt, — rašo toliau 
prof. Beadle, — mokslininkas 
nesišaukia tiek tikėjimo, kiek 
kunigas, tačiau jo tikėjimas, 
gal būt, yra lygiai tvirtas. Ga
lutinio sutvėrimo problema pa
silieka pagrinde ta pati abiems.

Alkstantiems 
EB LIGONIAMS

Kančios sekmadienį Vokieti
jos katalikų bažnyčiose suorga
nizuota rinkliava pasaulio alks
tantiems ir ligoniams. Per tris 
panašias rinkliavas praeityje iš 
viso buvo suaukota 127,000,000 
markių.

R E A L E S T A T E REAL ESTATE

MAROUEHTĘ PARKO CENTRE

Vytauto Augustino 
LIETUVOS VATZT>U ALBUMAS

LIETU VA
yra. geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalbą- 
apie Lietuvą, visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia, kalba bekalbėtų.

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Velykinė dovana

Kiekvienam ve.rta ji pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač mū
sų draugams amerikiečiams. 

Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija,
916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus 
Kaina — $5.00.

Užsisakyk tuojau!

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

Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo
mos. Duos be derybų už $11,800.

Du butų mūras. 2 po 6 kamb. Ge
ležine konstrukcija. Alyvos Šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

SI 30 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% 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, deresim atvi
rai.

Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvus, 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.

Mažai įmokėti — 4 kamb., 30 p. 
lotas. Gazu šildymas. $12,700.

5 butai ir biznis, mūro namas.
. Atskiri šildymai. $3,600 nuomos, 
i $14,800.
į Prie pat parko. Modernus mūras. 

9 kamb. 50 p. sklypas. Garažas. 
$25,900.

Arti 67-os ii1 Pulaski. 6 metų, 5 % 
kamb. mūras. Naujas mūro garažas. 
Geležine tvora. Alum. langai. 30 p.

i lotas. $20,950.
Į Lotas bizniui ir butui. Vieta dide
lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 
$6,000.

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

Brighton Parke. Labai geras 2x4 
kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 
Rūsys, garažas. $19,200.

Brighton 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 me
tus. Reikia įmokėti $4,500.

$35,900 mūrinis 9 metų — 2 butai 
po 3 mieg. kiekvienas. M. panke.

$24,300 mūrinis namas su taverna 
ir visais įrengimais arti mūsų.

$16,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 
p. loto, M. arba G. parke.

$11,300 medinis 4 kamb., rūsys, 
garažas M. parke.

$33,800 mūras prie pat mūsų įs
taigos, butas sav. ir 3 nuomos.

$12,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas. rūsys. Gage p.

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

$20,500 mūrinis 6 kamb., garažas, 
naujas šild., geri plasteriai, 1% blo
ko nuo Maria High.

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

$15,500 medinis. 2 po 4, Brighton 
p., 2 blokai nuo mokyklos.

819,500 naujas mūrinis. M. p. su 
aukšta pastoge, imoketi tik $1,500.

$17,000 medinis 4 butai Brigthon 
p. Geroj vietoj.

$28.500 medinis 6 butai Gage p.,
garažas, 2 lotai.

$25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 
Gage p.

$13,000 mūrinis 5 kamb., 12 m., 
garažas, mažas įmokėjimas.

$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu
tai. 2 lotai, 4 garažai.

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

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

bik suii mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

$10.900 medinis 4 kamb., rūsys, ga- 
zo sild., arti mūsų.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ ENOOME TAKSUS

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

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE 
2815 W. 7lst St. Tel. RE 7-7280 arba RE 7-8534

MISIJONIERIŠKOS 
I IŠVYKOS ARGENTINOJE

Jėzuitai Matias Crespi ir Je- 
sus Fernandez Argentinoje su
organizavo misijonieriškas iš
vykas į Rio Negro provinciją, 
kur labai trūksta religinių va
dovų. Išvykose dalyvauja 11 ku 
nigų, 30 vienuolių, 6 broliukai, 
5 medicinos studentai ir 12 ka-

SILPNAME KONE
Šitokiu pavadinimu nauja dr. 

JUOZO PRUNSKIO knyga nese
niai išėjo iš spaudos. Tai labai 
naudinga dovana ligoniams ir vy
resnio amžiaus asmenims. Sergan
tiems ir apskritai kenčiantiems 
skaitymas šios knygos atneš daug 
paguodos, suraminimo, atskleis 
gilesnę ligos ir kančios prasmę, 
duos nurodymų, kaip laikytis to
kios nelaimės atveju. .

Knyga skaitoma lengvai, joje 
duodama daugybė istorinių pavyz
džių iš didžiųjų žmonių gyveni- 

j mo. Veikalas turi 133 pusi., kai
nuoja $1.50, Gaunamas “Drauge’

PRIE MARQUETIE PARKO

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Arti 60-os ir Roclttvell. 
Už netikėtą kainą—tik $22,900.

4 Imtų mūrinis, Brighton Parke. 
Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. 
pajamų. Tik $27,500.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsėmimo kontrole. 
Arti 66-os ir į vak. nuo Kedzie. Tik 

| $17.900.

vonios. Gazu 
Arti 65-os ir

C butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61,500.

6 kamb. mūr. 1 %
šildymas. Garažas.
Gairfield. $16,900.

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint padidinti 
metines pajamas apie $5,000 esant 
namuose. Brighton Parke. Tik 
$14,800.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

B E L L-V A R P A S 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233

NAUJAI ATREMONTUOTAS
5 kamb. mur. bungalow prie Mar

ąuette Pk. $19,500.
ARTI Į VISUR1

Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 
10 metų mūr. namas, 2 butai po 5 
kamb. (su 3 miegamaisiais). Pigus.

$855 MiŠN. PAJAMŲ
5 krautuvės ir 3 butai Marąuette 

Pk. $59,000.
LABAI PIGUS

Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu
tai po 6 kamb. Namas gražiai re- 
modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto 
garažas. $15,000.

5 METU MŪR. BUNGALOW
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly- 
i pas 33 pėdų. $20,500.

13 APARTMENTU
Marąuette Pk. 213.000 metinių pa

jamų. Galima perimti 5 % % paskolą, 
į Kaina jau išderėta.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7ls» Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

REAL ESTATE REAL ESTATE

William Joani. 14 m., vedamas iš 
Philadelphia, Pa., policijos, kuris 
nušovė savo abu miegančius tėvus. 
Vaikas pakosi pykęs ant motinos, 
kad ji ji nuolat barusi. (UPI)

ELECTROLUK
DULKIŲ SIURBLIAI

GRINDŲ POLIŠ A VIMO MAŠINOS
Parduodamos ir aptarnaujamos

Nemokamas aptarnavimas taisant 
namuose

• Dalys • Pataisymai
• Reikmenų atsargos
BRUNO VILEIKIS

Įgaliotas fabriko atstovas 
GA 4-5672, po 4 v. v.

TVOROS- C6HAIN LINK FENSESJ 

BE {MOKĖJIMO IKI 36 MSN. IŠSIMOKĖJIMUI 
KOSTO BUTKAUS namų pagerinimo b-vė parduoda betarpiai namų 
savininkams fabrikų kainomis sekančius aluminijaus išdirbinius: 
namų prieangius; lauko sienų apkalimus (sidings) : laiptų turėklius; 
dekoratyvinius stulpus; stogelius; rynas; (gutters); duris; 
langus ir kt. Nemokamas įkainavimas ir pavyzdžių parodymas jūsų 
namuose. Teirautis:

PRospect 8-2781 arba GRovehill 6-1760

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS'

ICKANE SAV1NGS
AND LOAN ASSOOIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING
< -t??®?-®

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai I

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

inmiiiinimiimsiiimiiiiimimiiiiiimim

KRISTAUS
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
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina $7.09

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi
nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 Wesi 63rd Street 

Chicago 29, Illinois 
imiiiiiiiihiiiiiiiiiimgmiiiiiiiiiimmiimi

4 '/2%

Naujas aukštas dividendas numatomas 
, 7 moketl allt investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
U PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
M VII fissnnc. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.
B VHUtRUU), ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.
A ŠEŠTAD...........9 v. r. iki 12 v. d. Treoiad. uždaryta.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viskę perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRiOGEPORTE, 3207 S. Hąlsted SI., Vidury 2-4226 
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC. 
MARęVETTE PK., 62 H S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirrnad. 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

$18,500. Pirksite gerą 9 butų 
mūr. apart. namą. 9 po 4 kamb. 
Geram stovy. Apylinkėje 22nd ir 
Damen. Pajamų $4,400; įmokėti 
$3,500. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

BERWYNE. Pajamų bungalotv. 
Bargenas. 6'/2 kamb., 3 kamb. pa
stogėje. $120 pajamų per mėn. 
37 p. sklypas. Kilimai. 2 auto ga
ražas. Geras pirkinvs. $23,900. 
SVOBODA, 6013 Cermąi Road, 
Cicero, OLympie 2-6710. BIshop 
2-2162.
2-jų butų mūrinis — 6 ir 6 kamb.. 
Karštu vand. apšild., atskiri boi
leriai. 2 auto. garažas. Parduoda 
savininkas. 1536 W. 71st Street, 
Tel. STeivart 3-1398.

Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
nuosavybę: parduoti, tuoj pat užre- 

j 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.

š s m k u s

KEAL ESTATE, NOTAKV PUBLIC
Šou fVIaptevmd te, 

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
PIIzDOME INCOME TAX

MABQUETTE PARKE
Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis 

namas, du hutai, salė parengimams 
ir taverna. Su visais įrengimais. 
Mažas įmokėjimas. Kaina tik 
$1 6,500.

Prie Marąuette Parko bažnyžeios 
mūrinis, 4 butai po 5 kamb. Geras 
namas ir nebrangiai.

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $25,500.

VAINA R £ A LT Y
6540 S. WE$TERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

MARQUETTE PARKE
Iš naujesnių, nebrangus, 1% aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
pirmame aukšte.
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 po 6 
kamb. Gražus namas, platus sklypas. 
Normali kaina.

8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš.
garažas. $21,500.

_6 metų, 3 mieg. medinis. Pilnas 
rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir asmži krau
tuvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Arti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas moderniška. Gražiai 18- 
dekoruota. Nebrangus.

2-jų butų med. (5 ir 4 kamb.), 
Brighton Parke. $13,500.

2-jų butų mūras (5 ii- 6 kamb.). 
Gage Parke. $22,000.

J. STONKUS, R. E.
2817 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1895
Nauj. mūr. 2x5 *4 (3 m.)—$36,500
Nauj. mur. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 
Didelis pasiriint. gerų fr pigių namų.

ĘUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Perskaitę "Draugą", duoki
te ji kitiems pasirkaityti.

C O N T RACTORS

PROGOS-OPPORTUNITKES

Parduodama LIKERIŲ KRAU
TUVĖ—TAVERNA.

Teirautis LAfayette 3-3626
I IŠNUOMOJAMAS veikiantis ta
vernos biznis. 3113 S. Ilaisted St. 

DA 6-5899.

Pardundama “self-service” grose- 
rių krautuvė ir nalmias. Geroj vie- 

i toje. 2010 West 115tli Street.i ——------------------------------------------------------- -
' Parduodama MAISTO KRAU
TUVE Ciceroje. Prašau skambinti
OL 6-0757.

Taverna ir 2-jų aukštų mūr. na
mas. Pilni įrengimai, prekės, “fik- 
čeriai”, TV ir’ juke box. 11 kamb. 
2-m.e aukšte. Pilna kaina $35,000. 
Pageidaujant, galima pirkti dar 4 
sklypus šalia. Skambinti YArds 
7-4559, nuo 10 v. r. iki 2 p. p.

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
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. 

2456 68ffe SI, RB 7-8399
Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 

30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea
lu vienam ar dviem asmenim. Kaina 
tik $13,000.

Marąuette Parke. Modern. mūri
nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklvpu 
šalia.

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.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2399

R
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STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir narnų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36) Illinois

1
i

8
H

1
i.

HELP WANTED — VYRAI

MAN 60 to 70 y.rs. old to act as 
supervisor over 10 slecpy ladies on 
3rd shift. No exp. neces.sary ex- 
cept speaking English and good re- 
ferences. West Side near Roose- 
velt Road. Call LA 2-1103.

miimiiijiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiii
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUH.DERS

2523 Wesi SSth Street 
Tel. PRospect 8-3792 

miiiiiEiiiiiiimismimiiiiiiimniiiiiiiKHii

DĖMESIO !

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

M O V ! N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

A. ABALL SI08FBNG
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovnspouts, Stogai, Duni'
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-coąted). Dažymas iš laukt 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, EO 2-8778

Š I L D Y M A S
A. Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- Į 
naces) visų dydžių oro vėsintu-! 
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus. .
7364 So. Rockwell Street I

Tel. GRovehill 6-7875 i

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VTC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

$36,600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

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

A. Norkus Rea! Estais
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st St. WA 5-5930
CICERO. 5 po 4 kamb. Arti 

22nd St. Pajamų $450 per mėn. 
Geras investavimui- $41,500. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd,, Cicero. 
OLympie 2-6710, BIshop 2-2162.

ATREMONTUOTAS 4 butų na
mas. Gazu apšild. Apylinkėje 27th 
ir Sawy-er. Pajamų $167, plius bu 
tas. $15,500; įmokėti $3,000. SVO
BODA, 3739 West 26th St.

LA 1-7038

HELPWANTED MOTERYS

IEŠKOMA LIETUVE MOTERIS 2' 
asmenų šeimai. Gyventi vietoje.! 
Už Čikagos. Dėl informacijų kreip-1 
tis Tel. LA 3-5586.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSirPREKY B 0 8 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 - 8 9 4 9 
2391 W. 69th St., Chicago

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

2501 West 
HE 4-7482

69 Street 
436 - 5153

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. TVestem Avė., 
Chicago 9, UI.
Tel. VI 7-3447

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, HI.

Į g LAPKUS BUILDERS, INC.
| Statome įvairius pastatus. Dar- 
i y' bas atliekamas labai sąžiningai, 
I s vartojant geriausias medžiagas, 
'i Turime dar keletą sklypų Chicagoj. 

6440 SOUTH PULASKI RD. 
RE 7-6630 arba LU 1-0400

Remkit dien. “Drauge”

V. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5531 j
P

Apsimoka skelbtis “DRAUGE1 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos.



MŪSŲ KOLONIJOSE
New York, N. Y. 

Koncertavo Bostono choras 
New Yorke skautų Tauro tun

to iniciatyva, kovo 25 d. Frank- 
;lin K. Laite mokyklos auditori
joje buvo surengtas koncertas, 
kurį atliko, pirmą kartą į New 
Yorką pakviestas, Bostone miš
rus chorąs, vadovaujamas kom 
pozitor. Juliaus Gaidelio.

Publikai1 chorą pristatė New 
Yorko skautų Tauro tuntinin- 
kas Juozas Bružinskas, kuris

bus, kurie kursto aukurą lie-: 
tuvio širdy, gražia lietuviška j 
daina. M. Cibas

Brooklyn, N. Y.
New Yorko lietuvių

bendruomenininkų rezoliucijos 
L. B. Tarybos prezidiumo pir

mininko Stasio Barzduko į New ! 
Yorką atvykimo proga, Ne,w' 
Yorko LB apygardos valdyba, 
kovo 25 d. 3 vai. p.p. sukvietė

/ 1h '' JI

dar neseniai, yra atvykęs iš An. j bendruomenininkų susirinkimą,
glijos ir su- visa širdimi įsijun
gęs j skautų veiklą.

Prasiskleidus uždangai, sėeno 
je pasirodė, mišrus choras: mo
terys tautiniais drabužiais, vy
rai tamsiomis eilutėmis. Tvar- 
kingas sustojimas darė gražų 
įspūdį.

Pirmoje dalyje koncertą pra
dėjo Malda už tėvynę — J. Dam 
brausko. ‘

Akompanavo jauna pianistė 
Nijolė Vaičaitytė. Toliau pa-

kuris įvyko L. Atletų klubo sa
lėje, Brooklyne.

Susirinkime dalyvavo ALB 
Tarybos prezidiumo pirm. St.
Barzdukas, ALB garbes pirm. dr. Petrui Vileišiui, sutinkant ! iš Bostono. Atvyks sąjungos 
prel. Jonas Balkunas, dr. Petras su ALT sprendimu išjungti jį dvasios vadas prel. P. Juras.

Apskričiui priklauso 14 kp.,
gyv. New Yorke, New Jersey encijos pas JAV prezidentą;

Miami, Fla., vyksta, gazolino "karas” ir labai numuštos kainos. 
Kaip matyti galionas parduodamas po 20 centu, o kai kur dar 
pigiau. (UPI)

ninkai, New Yorko apygardos Tarybos prezidiumą rehabilituo-
ir apylinkių valdybos ir kiti ti dr. Petrą Vileišį, kviečiant jį!
visuomenės veikėjai.

Šiame susirinkime padarė iš- i darbą;
dainavo lietuvių kompozitorių samius pranešimus apie audįen- j g gio sugjrjn^įmo dalyviai 
dainas: Anoj pusėj ežero — J. Cl^ -,as> JAV prezidentą St. žinodami, kad ALB yra vienas 
Žilevičiaus, Kurteliai sulojo —• Barzdu^as, dr. Petras Vileišis - sėkmingiausių vienetų lietu-
Br.- Jonušo,' kuriai buvo duotas ir Jonas Balkunas. Iš tų vybei ir jog kuitūraį išlaikyti ,
per greitas tempas ir nukentė- Pianesimil paaiškėjo susirinku- gįame krašte, reiškia jai pasiti- Posėdžiai prasidės 1:30 vai. i ^1S’ <UnC sus au 
jo dikcija, Užmigo žemė — Č. s^ems v^sos aplinkybės, kuriose kėjimą ir linki geresnės sėkmės
Sasnausko ir Pavasario daina vyko audiencGos paruošimas, ateįtyje. ov., v , ,. , .• •
- Jul. Gaidelio. Paskutinioji y- » * P^nkimas ir kai- Allta„as Seti|ia Valandai. grasymas duoti daugiau ginklų

J . . . , į nu teritorijos gynybai — likosusirinkimo pirmininkas,, c , , , - . ■ ,v V 5 vai. v. bus delegačių vaka- neiskalusytas.Kun. dr. St. Vahusaitis,
Rezoliucijų k-jos pirm

ra linksma ir įdomi savo harmo- tininkai’ kurie iššaukė šiai au- 
nija. Visos dainos skambėjo la- dienCiJai visus' nesklandumus, 
bai darniai Susirinkimas po diskusijų ir

Dainininkams pailsint, solis- plač:ų Padėties išsiaiškinimų 
tas baritonas Ben. Povilavičius vienbalsiai Priėmė rezoliucijas: 
padainavo:- Tamsioj naktelėj - L Didži°3° New Yorko ir A- 
St. Šimkaūs, Oi kas? — St. Šim PYIinklU lietuviū bendruomenin- 
kaus ir Gi kas sodai - Br. Bud ki’ vardu reiškia didži^ PaSar’
riūno. Antroje dalyje arijas iš bą ir padėką prel. J. Balkunui

Moterų s-gos suvažiavimas 

Balandžio 29 d., šv. Pranciš-
Korneviliė- varpų - Planguette ir dr’ Vileišiui už Pastan’ kur klebonauja
ir Sevilijos kirpėjas - G Ros- iš^auti ^dienciją
sini. Akompanavo Jul. Gaidelis. pas JAV Prezident4;
Solistas turi stiprų ir. gražų bal- griežtą protestą
są, patobulinus aukštesniuosius AL TaW ’kuri velkė dcstruk 
registrus, turėsime didesnę gra- tyviai pnGŠ ALB Pastan§as šiai 
žiabalsių šeimą. Publikos buvo audiencUai §auti ir dalV- 
šiltai priimtas. vauti,

veiklus lietuvis klebonas kun. 
J. Jutkevičius, įvyks A. Lietu
vių R. Katalikių Moterų sąjun
gos Massachusetts, New Hamp- 
shir.e ir Maine apskričio suva
žiavimas.

Paskaitą skaitys Kulbokienė
3. Didžiojo New Yorko ir a-'Antrame laikotarpyje, choras “ i

radninavn Vnin PYllnkėS LB dėl sustingusios VESTUVIŲ NUOTRAUKOS URpauainavo t vėjo dūkią — fet. aukštos rūšies fotografijos
Šimkaus, Augo putinas - Jul. AL Tarybos veiklos reikalau- MCSV sfeciauybe.
Gaidelio, Vėjužėlis - A. Vana- Ja’ kad AL Taryba vadovautų- PREGIN PHOTO STUDIO
gaičio ir Pasėjau dobilą _ ju] S1 demokratiškais principais, pa: 4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 ūninkas savo pratikoje jungia 
Gaidelio, kuri ypatingai kiaušy- darytų reikiamas reformas, įsi- ! EDV»sorated) 
tojus sužavėjo įdomia harmoni- leistų ir kitus tviskus veiks-1
zacija ir , gražiais niuansais. Po nius bei organizacijas; -
ilgų plojimų" buvo pakartota. 4. Didžiojo New Yorko ir a-1 |ho%, 20%, so% pigiau mokėsite®f: j temptais laikais, jis simbolizuo

'Z, r J j’- j/—i 'apmaudą nu0 'ugnies ir auto-rf ia psichiatrijos ir Bažnyčios su j
Choras damas atliko a capela, pyhnkes LB reiškia nepasiten-, smobiiio pas ® . _ . . x 1 - !

kurios praskambėjo pasigerėti- kinimą ALB Centro Valdybai'® PRANK ZAPOLIS ffi H1S’ . une url su
• „ \ .. . r ‘ „ ... _ , .3208% įvest »5tii Street drumstą dvasią ir mintis.nai. bale akustiniu atžvilgiu y- ir LB Prezidiumo Tarybai dėl' -jhieago 42, Illinois

padarytos moralinės skriaudos ?ra labai gera.
Prieš pradedant dainuoti, bu

vo jaučiamas per ilgas tono per' 
davimas chorui. Lanksčiam vie
netui užtektų fortepiono akor
do.

Choras drausmingas ir jaut
rus dirigento mostams bei di- 
ųamikai. Bąlsuose yra lygumas 
ir susidainavimas, už tai garbė 
priklauso dirigentui, kurio dė- j 
ka pasiekti šie rezultatai.

Antroje dalyje choras išpildė , 
eilę Johann Strauss valsų; Me
nininko gyvenimas, Mėlynas Du ' 
nojus, Y$?n?S miesto pasaka, 
Vienos gyvenimas ir Vynas mo
terys ir. dainos. Akompanavo 
Nijolė Vaįčaitytė.

Choras valsus išpildė labai . 
gerai, tik programoje jų būta 
per daug,’ kūrių stilius labai pa
našus vienas-į kitą.

Atsidėkojimui už tokį gražų 
koncertą, menininkams, dirigen 
tui ir solistui įteikta po puokš
tę rožių.

Pagarba priklauso dirigentui 
ir choro .dalyviams, kurie taip 
nuoširdžiai, atsiduoda dainos me. 
nui, paaukodami poilsio valan
das tam, kad paguostų lietuvį, 
primintų jam gražiąją Lietu- į 
vą, jos praeitį, jos didybę, jos ! 
groži ir kančią. I

Gaila, kad New Yorko visuo
menė nesiteikė atsiliepti į ren
gėjų kvietimus paremti jų gra
žius darljus, ir įvertinti meni
ninkus.

Meskime trumpam momentui 
ginčus, politiką ir nors porai va- i 
landų ateikime paremti tų dar-}

Tel.: G A. 4-8C54 ir GR. 6-4339.

join our stainless ęlub
5 VIENETŲ PEII JO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ)

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 

mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 
už visą imėnesĮ.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. „ 9 iki 1

AND LOAN ASSOCIATION 
31/30 South Halsted Street * Chieago 3 CLiffside J/-010I/ 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

Iškyla sunkumai.. .
(Atkelta iš 1 psl.)

i Kenncdienės vizito atgarsiai 
Lisabonoj

JAV santykiai su Portugali
ja Eisenhowerio laikais buvo 
labai šilti. Portugalai jautė jo 
simpatijas ryšium su Afrikos 
provincijomis. Bet apie Kennc- 
dy portugalai mano, kad Vals
tybės departamento instrukci
jos JAV ambasadoriui Indijoje 
buvo miglotos, ir sudariusios 
Indijai įspūdį, jog Amerika už
merks akis Goos užėmimo at
veju. Portugalai, nieko neturė
dami prieš pačią Kennedienę, 
visgi mano, kad jos vizitas į 

įNew Dehli po anos agresijos 
’ buvo pergreitas, ypač Indiją 
pasmerkus dėl sulaužymo jos 
pačios tiek kartų garsinto dės-

Vileišis, ALB Tarybos nariai, iš jo pastangomis gautos audi- nio, jog „ nesiims prievartos
! kurios visos kovo 28 d. raštu veįiismu

ir Connectieut apygardų pirmi-. 5. Susirinkimas prašo ALB ' pakviestos suvažiaviman. į U' x
Kuo nepatenkinta Portugalijos

Kuopas, turinčias vėliavas,
, prašome atsivežti ir 10:30 vai. 

grįžti į pirmykštį aktyvų LB šv
armija

Portugalijos armija yra rūs- 
mišiose dalyvausime iškil-jtįj Radangi Gooje Indlja dar 

mingai su kuopų vėliavomis. [Įaįko net 4000 portugalų
Laukiame visų šios apskrities karių nelaisvėje; be to — An- 

sąjungiečių. Po pamaldų bus goloje yra apie 35,000 portuga- 
kavutė. lų karių, kovojančių su sukilė-

pusiau
oficialaus amerikiečių pritari
mo, kai tuo tarpu portugalų

Athol, Mass.

! rienė. Ligi pasimatymo per at-! Portugalai džiaugiasi trijų 
velykį Athole. Sekretorė specialistų komisija, kurią

--------------- > Tarptautinė Darbo tarybo pa-
MEUALIl) APDOVANOTAS siuntusi į Angolą ir Mazambi- 

PSICHIATKAS , ką ištirti, kiek pagrįsti Ghanos
Notre Dame universitetas sa- kaltinimai, kad ten portugalai 

vo 1982 m. vadinamą Laetare palaiko vergų darbą; ta komi- 
medalį suteikė psichiatrui dr. sija atrado’, kad kaltinimai Por- 
Francis J. Braceland, kuris yra tugalijai yra be pagrindo. Ta- 
klinikinės psichiatrijos profeso- čiau ts koamisijos pranešimas, 
rius Yale universitete. Pokario anot portugalų, nesusilaukė nei 
metu jis buvo JAV laivyno me- JAV vyriausybės, nei JAV 
dicinos dalinių admirolas ir bu- spaudos reikiamo dėmesio, 
vo neuropsichiatrijos vadovas Iš kitos pusės — amerikiečių 
laivyno medicinos ir chirurgijos atstovybės pareigūnai Portuga- 
biure Washingtone. Įteikiant i lijoje apgailestauja, kad jiems 
jam Laetare medalį Notre Da- i nepavyksta išaiškinti portuga- 
me universiteto prezidentas Hes! lams amerikiečių pozicijos. San
burgh pažymėjo, kad tas moks- tykiai šalti, ir pagerėjimo dar 

nematyti. J. Pr.
moderniosios medicinos žiniją; 
su užuojauta, gimstančią iš jo j f 
krikščioniško tikėjimo. Šiais į-)

338^

Šiandien tikrąją bažnyčią suda
ro laikraštininkai. Jie pamokslau
ja žmonėms kasdieną, kas sek- 
madienį. — Carlyle_________

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

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

7159 So. Maplewood Avė., 
Chieago 29, UI.

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš. tol’- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 87 PI. WM 5-8063

PASINAUDOKITE 
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63id Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LH 5-9508

DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. balandžio mėn. 9

GUŽAUSKIĮ BEVSRLY KULS G ELI N Y ČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 ĮVEST 63rJ STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG KUO 
M R. N E L S 0 N

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MOF^UMENT CO»
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams -Planų 
Pasirinkimas Visame Miesto

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

J. F. EUDE1KIS
yaooToviĮj direktorius

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4606-07 South Rermifage Adenite 

Tel YA 747414
4380-34 South Oalifornia Avenue 
Telefonas U 3-0440 k LA 3 9852

,XBL1.ANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR N AKT? J

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Ilsi St. Telef. GRevehilI 6-2345-6 
UI® S. 5p Avė., Cicero, TOmnhalB 3-2IG8-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Eif&Rm SAUKORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėlos 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ifh St., PR 94355 ir 94 356

I¥i O V i iM G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chieago, Ilk

i3Jj5žiU!8iLi5!3ii!SS!i!ai3Hi(Sai!iS6S82iiiS5ilšiS
TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai- 
taisau. Už patarnav. vietojo $3.00, 
už dirbtuves darbą—$10.00. ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2519 W. 69th St. II a. KR 6-1063

įgiiiiisiiiiiiimiiiimiiESESiiimsisiJimmii!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003

STEPONAS C. LACKAW!CZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugę”



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. balandžio mėn. 9

X Paulina Piežaitė, duktė 
Prano ir Marijos Piežų, laimė
jo pirmą vietą Cheiagos Aukšt. 
Mokyklų piano koncerto kon
kurse, kuris įvyko kovo 24 d. 
De Paul universiteto salėje. 
Šis laimėjimas davė progos Pie
vaitei pasirodyti muzikos festi
valy, “America Sings”, kuris į- 
vyks balandžio 15 d., 2:30 vai. 
MsCormick Plaice, Arie Crown 
teatre. Koncerte dalyvaus 1,500 
choristų-čių — stygų ir dūdų 
orkestrai, vokaliste ir mūsų 
pianistė. Publika kviečiama. Bi 
lietus galima gauti Marijos 
Aukšt. mok. Piežaitė šįmet 
baigs Marijos Aukšt. mok., 
kur ji savo gabumais daug pa
tarnauja mokyklai ne tik skam
bindama pianiną, bet ir groda
ma vargonais pamaldų metu. 
Dar dvi Piežaitės Elzbieta ir 
Pranė taipgi muzikoj talentin
gos. Elzbieta jau lanko Mari
jos Aukšt. mok., o Pranė už 
poros metų baigs pradžios mo
kyklą.

X Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 1 sk. rengia arbatėlę 
ir Bunco vakarą su daugybe do 
vanų balandžio 15 d. 2:30 vai. 
p. p. Bush svetainėje, 4558 S. 
Paulina St. Kviečiame gausiai 
atsilankyti. Visas pelnas skiria 
mas seimo pasveikinimui.

X Stasė ir Česlovas Olšaus
kai, neseniai atvykę iš Austra
lijos, knygų išpardavimo pro
ga užsisakė ne tik sau, bet ir 
dukrai Audrutei knygų už 
$33.85. Jurgis Bauža iš Detroi
to, savo sūnaus gimtadienio pro 
ga, užsakė jam knygų už 31.10 
dol. Brone Veitas, gyv. Fran
cisco Avė., Chicagoj, nusipirko 
knygų už didesnę sumą. Vale 
Klikna, gyv. So. Washtenaw, 
Chicago, įsigijo knygų už di
desnę sumą.

X Don Varnas veteranų Pa- 
gelbinio moterų vieneto mėne
sinis susirinkimas įvyks balan
džio 11 d. 8 v. v. posto name, 
6816 So. Western avė. Pirm. 
Ann Shulmistras kviečia visas 
nares atsilankyti, nes šiame su 
sirinkime bus svarstomi atei
nančio ,pavasarinio parengimo 
Country Fair, reikalai, kuris 
įvyks gegužės 5 ir 6 d. Don 
Varnas posto patalpose.

X Studentų Skautų ir Filis
terių sąjungos sudarė komisi
ją rengti tradicinį akademinį 
Pavasario balių, kuris įvyks ge 
gūžės 12 d. Į komisiją įeina J. 
Tamulaitis, A. Trinkūnas, D. 
Korzonienė, R. Korzonas, R. 
Palčiauskas, G. Budrytė, D. 
Kriščiūnaitė ir G. Stasiškytė. 
Pirmojo posėdžio metu, komisi
ja pasiskirstė pareigomis.

X Rekolekcijos gydytojams 
ir jų šeimoms šiemet bus veda
mos tėv. J. Kidyko, SJ, balan
džio 11 ir 14 d. 6:30 v. v. tė
vų marijonų koplyčioj, 6336 S. 
Kilbourn Avė., balandžio 15 d. 
šv. mišios ir komunija bus tė
vų jėzuitų koplyčioje, 2345 W. 
56th St. Gydytojus ir jų šeimas 
kviečiame gausiai dalyvauti. 
Rekolekcijas ruošia medikų 
korp! Gaja. (Pr.)

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.)
X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 

4259 S. Maplewood, labai tvar
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450, sekmad. VA 7-2046.

(Sk.).

X Kun. dr. V. Rimšelis, MIC, 
Draugo moderatorius, praėju
sią savaitę vedė misijas Mont- 
realyje Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, o šią savaitę veda 
misijas Toronte, šv. Jono pa
rapijoj. Grįš į Draugą po Ver
bų sekmadienio.

X Lietuvos Genocido Paro
dos komitetas, norėdamas pa
gyvinti veiklą, kovo 31 d. persi
organizavo. Dabartinį komite
tą sudaro: dr. Jonas Paukštelis
— pirm., Viktoras T. Makiejus,
— ypatingiems reikalams vedė
jas, Jonas Girdžiūnas — kas., 
Aldona Paukštelis — reprezen. 
reikalams, Angelą Baoevičius- 
Justine — sekr., Antanas Mar- 
tinkus — filmų reikalams, Kri- 
seencija Kazragytė ir Steponas 
Trinkauskas — nariai.

Balandžio 1 d., Jaunimo Centre, iškilmingai paminėta Lietuvių 
Jūrų skautuos 40 m. sukaktis. Nuotraukoje dalis prezidiumo na
rių. Iš kairės: L. Slėnys, Korp! Gintaras pirmininkas, E. Vengians- 
kas, Jūrų skautų sk. vedėjas; vyr. Jūrų Skaut. dr. K. Aglinskas; 
kun. J. Raibužis, Jūrų skautų dvasios vadovas, K. Cijunėlis, Litu- 
anicos tunto tuntininkas, A. Tallat-Kelpša, Skautų Brolijos vidu
rio rajono vadeiva ir vyr. skaut. dr. J. Aglinskienė.

Nuotr. P. Petručio

X Mažeika ir Evans laidotu- i 
vių direktoriai padovanojo do-1 
vanų ir transportaciją į Šv.
Šeimos vilą, Orland Park, III., 
šeštadienį, balandžio 14 d., kur 
46 kp., ALRK Moterų sąjunga 
ruošia vizitą, vadovaujant Onai Chicagoje yra 1,689,951 re- ' 
Ivinskaitei ir .Emilijai Struck. Sistruotas balsuotojas. Antra- 
Jono Evans žmona Eleanor yra dieni- baL 10 d“ įvyksta Pirmi’

Chicagos žinios
BALSAVIMAI ARTI, BAL

SUOKIME VISI

niai balsavimai. Norint balsuo
ti už partijos kandidatus reikia 
pasisakyti, prie kurios partijos 
kas priklauso, bet norint bal
suoti tiktai už 7 teisėjų sąrašą

46 kp. narė. Narės ir valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką Ma
žeika ir Evans direktoriams už 
prisidėjimą prie šio gražaus 
darbo.

X Kun. L. Gižinskas, gyve
nąs Farmington, Y. Va., kaip reikia partijos pasisakyti. Mie- 
speeialią dovaną vienam savo | sįas sjūl0 šešias bonų laidas, iš 
bičiuliui, užsakė “Draugo“ ad- Jvjso 66 mil. dolerių, miesto at- 
ministracijoje visas kun. Juozo , naujinimui, gatvių apšvietimui, 
Prunskio parašytas knygas. kanalizacijos pravedimui, tiltų 

pastatymui, išmatų incinerato- 
riams ir gatvių grindimui. 
Dviems eismo įstatymo permai- 

jlimhno” Centre? Visus' kviečia- 'noms siūloma: L P^aikinti pa 
me dalyvauti. Bus aptariami
metinio pikniko reikalai, kuris

X Balfo Chicagos apskrities 
susirinkimas įvyks šį šeštadie
nį, balandžio 11 d. 7:30 v. v. |

ŽMONĖS TIESIA RANKĄ!

Žinia, ir jautrus žurn. St. 
Daunio straipsnis apie Los An
geles gyvenančio rež. Gasparo 
Veličkos sunkią ligą sujaudino 
visuomenę. Kas gi nepažįsta to 
jautraus menininko, kuris pir
masis į sceną išvedė lietuviš-

Fordhamo Universitetas 
kviečia studentiją

pirm. sol. St. Klimaitė-Pautie- Fordhamo unįversiteto Litu- 
nienė, nusiuntusi kolektyvinę anistikos skyrius tęg gayo dar. 
150 dol. auką, iš G. Veličkos
gavo jaudinantį laišką. Vien už 
rentgeno nuotraukas jo skola 
pasiekusi 240 dol. Pirmoji chi- 
cagiečių auka įgalinusi tą sko-

kus muzikinius liaudies veika- i lą smarkiai sumažinti. Iš šir- 
lus, juos rašė, statė ir režisavo, 'dies gilumos tas jautrus meni-

PABRANGO GAZOLINAS
Gazolino urmo pardavėjams 

Sinclair, American ir Texaco pa 
kėlus kainas, ir 2,000 gazolino 
stočių pakels kainas iki 4 cen
tų už galioną. Tai bus Chicagos j 
rajone.

Būdamas menininkas ir trem
ties dienas paskyręs tik scenai, 
jis nenusikrovė jokių turtų. Ir 
štai jį užklupo netikėta ir sun
ki liga.

Buvę ir dabar tebesą ansam
bliečiai, tie žmonės, kurie Ve
ličkos statomuose veikaluose 
vaidino, dainavo ir šoko, pir
mieji susirūpino savo buv. reži- 
soriaus sunkia padėtimi. Jie 
sudėjo pirmąsias aukas ir su- 

Jdarė komitetą rež. G. Veličkai 
remti. Į komiteto kreipimąsi at 
siliepė visa eilė žmonių, jų tar
pe prel. M. Krupavičius, žurn. 
J. Vaičiūnas, red. K. Augus
tas ir kiti, atsiųsdami pinigines 
aukas.

Kovo 28 d. rež. G. Velička at 
sigulė antrajai sunkiai gerklės 
operacijai. Aną dieną komiteto

ninkas dėkoja visiems chicagie- 
čiams, susirūpinusiems jo pade 
timi.

Aukas galima siųsti Stasei 
Pautėnienei - Klimaitei, 5154 S. 
California Avė., Chicago 32, 
Iš čia aukos persiunčiamos kun. 
kleb. Kueingiui, kuris palaiko

bą ir ateinančią vasarą. Iki šių 
metų buvo reikalaujamas mini
mumas — 25 studentai. Perei
tą vasarą, nesusidarius pakan
kamam studentų skaičiui (25), 
kursai neįvyko, šiais metais są-. 
lygos palengvėjo — leidžiama 
veikti klasei su 8 studentais. 
Jei jau pereitais metais neatsi
rado 25 studentai, tai šiais me
tais 8 studentai tikrai susida
rys.

Kataloge skelbiame pradeda
mąjį kursą, bet jei susidarys

kontaktą su gydytojais, ligoni-, pažangesniųjų grupė (8 studen- 
ne ir pačiu G. Velička. tai)> tai bus ir aukštesnioji kla

Anomis gražiomis Lietuvos sę. Užsiregistruoti būtina iki 
gegužės 15 d., prisiunčiant če
kį 50 dol. Jei kursai neįvyktų, 
tai pinigai bus grąžinti. Gavę 
jūsų laišką tuoj pasiųsime ka- 

savo veikalus, kurie okupacijų tal°^ ir specialius formulia- 
metais Lietuvoje ir vėliau trem rus- Laiške Pažymėkite ar no- 
tyje bei išeivijoje gaivino ir , rite būti pradedančioje ar pa
džiugino minias. į žangesnėje grupėje. Mokslas

Pradžiuginkime ir mes jį sun Pradedamas liepos 5 d. ir bai
giamas rugpjūčio 15 d. Už lie- 

j>mj tuvių kalbą duodami 6 kredi
tai.

Primename, kad šiais metais 
jokių stipendijų neturime ir 
studentai turės mokėti patys 
pagal universiteto bendras tal

kams. Mes esame laimingi gavę syk]eg stipendijų reikalu pata- 
progos tą knygą turėti. riame kreiptis į lietuviškas or-

Taip, kartu su A. Armonie-. gardzacjjaS) ypač į Lietuvių Ben 
nės graudžia trėmimų istorija, ■ druomenę( kurj rūpinasi lietu- 
aukštieji Iowos valstybės asme : kuitūriniais reikalais,
nys supažindinti ir su visos Lie '
tuvos tragedija.

Po du knygos egz. Sioux
City gavo ir viešos bibliotekos. York

(J.)

laisvės dienomis G. Velička pė
sčias keliavo po Lietuvą, rinko 
dainas ir folklorą ir vėliau tą 
gyvą liaudies turtą supynė į

kios ligos dienose!

Palik ašaras Maskvoj jau senatorių rankose
IŠSILIEJO ALIEJUS j

Sunkvežimio stabdžiai neiš- Kun. Simono Morkūno inicia- Į šią knygą perskaityti ir 
laikė, trūko jungtinis vamzdis tyva jo valstybės senatoriai ir 

ir už 6 bonų projektus bei 2 i ir 400 galionų tiršto aliejaus kongreso nariai gavo B. Armo- 
eismo įstatymo pakeitimus, ne- išsiliejo į gatvę prie Lower nienės atsiminimų knygą “Pa- 

Wacker dr. ir Garvey et. lik ašaras Maskvoj“.
DUOMENYS APIE CICERO Iowos aukštieji pareigūnai

Cicero miestas, prie pat Chi- maloniai dėkoja kun. S. Mor- 
cagos, turi 69,132 gyventojus kūnui, kartu žadėdami dėti pa- 
iš 27 įvairių tautybių. Jame stangas iškelti senate ir kong- 
yra 20,000 namų ir 125 pramo- rese dėl Lietuvos laisvės rezo- 
nės, įskaitant didžiules Western liucijas (panašias į jau pagar- 
Electric ir General Electric sejusią Kuchel — Lipscomb re- 
kompanijas. Ciceriečiai už nuo- zoliuciją).
savybes moka mokesčių iki Kongresmanas James E. Brom 
$3.69 už $100, net $1.20 ma- weų rašo: “Knyga mane labai 
žiau negu Chicagoje. Mokyklas sudomino, ir aš didžiuojuosi 
lanko 13,617 vaikų. Gaunančių turėti ją mano asmeniniame kny 
iš miesto pašalpas bedarbių yra gyne”. ~ Kongresmanas John

trafiko bylas ir 2. registruotu 
laišku (ne per policininką, kaip 
lig šiol) pranešti nusikaltusiam 
pasirodymo teisme dotą. Pilie- 

X Lietuvos Preky bos Rūmų eiai, ,iad ir nepasisakytų parti-

įvyks birželio 17 d. Bučo dar 
že.

susirinkimas įvyks balandžio 11 
d., 8:45 v. v. Kolumbo Vyčių sa 
Įėję, 2306 W. 69 St.

X Mykolas ir Petronėlė Ka- 
raičiai, 7300 S. Albany, grįžo iš 
Californijos, kur praleido mė
nesį malonių atostogų pos Pet
ronėlės seserį. Aplankė Holly- 
woodą, Meksiką ir kitas įdo
mias vietas. Grįžo gerai pail

tiktai 31 asmuo. Vandens kai- Kyl pažymi: “Mano tarnautojai

vai-

i Informacijų reikalu rašykite: 
'The Lithuanian Program, Ford 
iham University, New York 58,

Sviestas iš erdvių *
Sakoma, kad sovietai yra ge

rokai pažengę į priekį erdvės 
pažinimo srityje, tačiau prie i 
maisto krautuvių — eilės žmo
nių netrumpėja.

Stovėdami ir laukdami išti
sas valandas nusipirkti duonos, 
du ruseliai tarpusavy taip kal-

Rev. V. K. Jaskevičius, S.J.., 
Lituanistikos skr. direktorius

liDoinfl ELECTR0I1IC5

jos, raginami gausiai dalyvauti na yra pigesnė negu Chicagoj, ir aš patg smalsiai skaitome 
teisėjų a savim e ei onų ir tįktai 16% cento už 1,000 ga- jūsų atsiųstą knygą”. Kongres- 
jstatymo pamamymo klausi-; lionų Automobilio leidimas kai anas H R Gross dgkoja už

nuoja tiktai $2.50; tuo tarpu suteiktą progą susipažinti su Ar tekn p-jrdgti kad Ga<m rae $15-30 Sehnos knyga. Kongresmanas char.es pakiS 'X“ "
darbis metams vidutiniai siekia B Hoeven M. c.. “Nuožirdžiai _ Ne negirdėjau.
$7,315.______ ___ ___________ _ dėkoju už knygą. Ištraukas esu 1

TV-RADIUAI -UUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

|3321 S Haisted St - CHffside»-5665|

mąis. TERRA
NORI $20,000 UŽ 100 KAR

STŲ
Atlantic Metal'ic Casketkom 

panija, 4655 West Washington 
blvd., iš vienos gazolino stoties

į ir iš dviejų statybos kompanijų 
sėję ir labai patenkinti savo teismo keliu bandQ iš ti
atostogomis. Karaičių sūnus 
Vytautas mokosi universitete 
Urbanoj.

X Jonui Strubui, 4024 So. 
Maplewood, už 50 dienų pra
leistų ligoninėj Leonardas Jan
kauskas įteikė $2,005.08. Iš vi
so iki šiol jam jau įteikta 
$2,434.08. L. Jankausko telef. 
LU 5-2094. (Sk.)

X Operos vadovybės pranešimas. 
Operos biletai, kurie turimi kitiems 
spektakliams, nebus keičiami į ket
virtojo spektaklio biletus, išskyrus 
pristatomas kėdes.

$20,000 už lietaus padarytus 
nustolius 100 karstų.

IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Literatūros vakaras. Cali

fornijos Lietuvių B-nės centro 
direktorių taryba balandžio 14 
d., šeštadienį, 7 v. v. Lietuvių 
Namų salėje, 4423 Santa Moni- 
ca Blvd., rengia didelį literatū-

Ketvirtam operos spektakliui, ros vakarą.
užsakant biletus paštu, reikia kar
tu prisiųsti čekį: Lithuanian Opera 
of Chicago, 7133 S. Rockwell Str., 
Chicago 29, III.

Jei dėl laiko stokos tokie užsaky
mai nebegalėtų pasiekti užsakyto
jo, tai tie biletai bus palikti biletų 
kasoje atskiram voke, iš kur juos 
bus galima atsiimti bal. 14 d. nuo 
5 vai. popiet. Tačiau, jei tokie už
sakymai nebus iš anksto apmokėti, 
biletai nebus laikomi kasoje.

Ketvirtojo spektaklio dieną, bal. 
14-tą, biletų kasa bus atidaryta 
5 vai. p. p. Spektaklio pradžia 8 
vai. vak punktualiai. (Pr.)

Nori mažiau skyrių

Ontano mokyklose svarsto- .„ „ , , . . . i vimu, įsigijo keletą knygų. Momas 13-to skyriaus panaikini- ' ... . , T. ksleivis Antanas Jucenas išmas. Daugelis mokytom mano, L„. , „ . . , ., , , , J , Middletovvn, Conn., užsisakėkad dabartinis 13 m. kursas' _ , ... . . .,,-x- Draugo ’ premijuotų ir kitųgalėtų būti isteismamas per 12'. „ j.,, .. knygų uz didesnę sumą.m. Visa mokomoji medžiaga
turėtų 'būti sustiprinta jau nuo 
I skyriaus. Jeigu 13 skyrius ir 
liktų, tai jis būtų tik specialiems 
dalykams.

perskaitęs Life žurnale
O taip, jis greitai pakils 

prieš jr nusįieis mūsų miestelio Pie-

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, ete.
3237 W. C3rd St.. Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4C6O
Parduotuve atdara ir sekmadie

niais.

metus, dabar ypatingai įdomu ino gatvėje, atnešdamas iš erd-
perskaityti knygą ištisai”. Kon 
gresmanas Fred Schwengel ra
šo: “Tai yra jaudinanti knyga 
ir aš užtikrinu jus, kad skaitau 
ją su didžiu susidomėjimu”. 
Senatorius Jack Miller dėkoda
mas pažymi: “Pervertęs kny
gos puslapius, matau, kad tai 
ypatingai. įdomi knyga. Tuoj 
rengiuosiu skaityti ją ištisai”. 
Kongresmanas Merwin Coad už 
tikrina, kad jis atidžiai perskai 
tys knygą. Dr. G. G. Spellman, 
įtakingas asmuo Sioux City 

■ mieste rašo: “Visa mano šeima 
' skaitome knygą. Aš planuoju

H AIU VSIiASSavo naujausius prozos ir
poezijos kūrinius skaito šie Los Atlanto audros, buvę kovo 7- 
. , . , . d.d-, labai pakeitė didelę kranto

Angeles mieste ar jo apyhneje (daų Daugelis seklumų prapuolė, 
gyvenantieji rašytojai ir poe- atsirado naujų įlankų ir pasidarė sĮ£SIS?yu
tai: Jurgis Gliaudą, Juozas kitokių pasikeitimų. (UPI)
Švaistas, Andrius Mironas, Al
girdas Gustaitis, Juozas Tini- 
nis, Roma Dapšienė, Zefirina 
Balvočienė, Danutė Mitkienė,
Alfonsas Gricius ir Pranas Vis
vydas. Vakarui vadovauja Juo
zas Tininis. Įėjimas nemoka
mas. Rengėjai kviečia visus 
Los Angeles ir apylinkių lietu
vius atsilankyti.

— Stud. Kęstutis P. Žygas, 
iš Harvard College, Cambridge, 
pasinaudodamas knygų išparda

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

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.

vių daugybę sviesto.
Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Savings
and .—d^oan ^d^lssocialton

Chartered and Supervised by the United States Government
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų jstaiogs

Pasinaudokite “Draugo” Gassified skyriumi

KANADOJ
— B. Grinius, gyv. Kanadoj, 

užsisakė “Drauge” knygų už 
Į 24.40 dol.

u g y į I a

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 41/4%

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

char.es



