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Kada bus sovietinis okupantas išvytas iš Pabaltijo
Afrika džiaugiasi laisve

Kenija gavo nepriklausomybę iš Britanijos
Trečiadienį rytinėje Afrikoje 

Zanzibaras gavo nepriklausomy
bę, o Kenija nepriklausomybės 
iš Britanijos susilaukė ketvirta
dienį. Tai bus 112-oji ir 113-oji 
Jungtinių Tautų narė.

Kalbama, kad netrukus ketu
rios Rytų Afrikos valstybės — 
Taganyika, Kenija, Uganda ir 
Zanzibaras — susijungsiančios į 
federaciją, kuri vadintųsi Rytų 
Afrikos Unija. Ši federacija sa
vo plotu būtų šešis kartus di
desnė už Lenkiją, bet gyventojų 
turėtų mažiau — tik 25 milijo
nus, tačiau 25 milijonai — tai 
dešimtoji dalis visos Afrikos gy
ventojų. Gyventojų skaičiumi 
didžiausia Afrikoje valstybė yra 
Nigerija — 40 milijonų.

Klimatas ir dirvožemis yra 
puikūs; per metus galima tris 
derlius nuimti, tad tos teritori
jos kolonizatoriai anglai rūpi
nosi žemės ūkiu ir jo produktų 
eksportu, ir iš tų kolonijų buvo 
eksportuojama kava, arbata, ta
bakas, medvilnė. Federacija tu
rėsianti pakeisti šitą vienpusiš
ką ūkio kryptį ir papildyti ją 
žemės gelmių produktais. Tuo 
tarpu kasyklinės gėrybės suda
ro mažą eksporto dalį, bet geo
loginiai tyrimai, reikia manyti, 
parodys, kad kalbamoji teritori
ja yra turtinga ne vien žemės 
paviršiaus organiniais gami
niais, bet ir žemės gelmių — 
auksu, deimantais, švinu, gele
žies rūda ir kt. Oweno ir Ugan
dos kriokliai bus įkinkyti į elek
tros energija būsianti panaudo- 
tros energipa būsianti panaudo
ta ne vien kraštą elektrifikuo
jant, bet ir jį pramoninant.

Kenija turi apie 8,365,442 gy
ventojus. Kenijos ministeriui 
pirmininkui Jomo Kenyatta, 73 
metų, seniausiam afrikiečių na
cionalistų vadui, nelengva bus 
valdyti naują valstybę, kadangi 
krašte yra 48 gentys. Tauta su
skaldyta. Turi pasienio ginčų su 
Somali ja.

Kenyatta davė baltiesiems 
dvejus metus apsispręsti, ar jie 
nori tapti Kenijos piliečiais. Jei

Mirė karo 
herojus Reilly

NEW YORK — Brigados 
generolas Henry J. Reilly, išė
jęs pensijon, 82 metų, Illinois 
karys herojus I Pasaulinio karo 
metu, užsienio karo reikalų eks
pertas, mirė gruodžio 13 dieną 
Veteranų ligoninėje New Yorke. 
Jis rašydavo užsienio kariniais 
klausimais “The Chicago Tribū
ne”,

Pirmame Pasauliniame kare, 
parodęs iniciatyvą visose pa
grindinėse Amerikos kovose, 
Reilly vadovavo 194-tajai lauko 
artilerijai, Illinois daliniui, kuris 
žinomas kaip “Reilly Bucks”, ir 
vėliau 83-čiajai pėstininkų bri
gadai.

KALENDORIUS

Gruodžio 16 d.: šv. Euzebijus, 
Audronė.

Gruodžio 17 d.: šv. Lozorius, 
Mantigalė,

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 15 laipsn. rytoj — giedra ir 
šalta.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:21 

baltieji neliks Kenijos piliečiais, 
jie galės ten gyventi kaip užsie
niečiai su mažesnėmis teisėmis.

Afrikoje tautos gauna nepri
klausomybę, kuriasi naujos vals 
tybės! Gerai. Bet kada Jungti
nių Tautų organizacija pradės 
rūpintis Pabaltijo valstybių — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybės reikalais ir so
vietinių okupantų pašalinimu iš 
tų kraštų.

Grasinimai senatoriui 
Dodd’ui

WASHINGTON, D.C. — Poli
cija užvakar saugojo senato
riaus Thomas J. Dodd (D., 
Conn.) įstaigą ir namą Wash- 
ingtone, kadangi jis telegramo
mis ir laiškais gavo grasinimų 
prieš savo gyvybę.

Senatorius informavo Federa
linės Investigacijos biuro (FIB) 
pareigūnus, policiją Washingto- 
ne ir Connecticut valstijoje, ga
vęs dvi telegramas ir du laiškus, 
perspėjančius, jog jis būsiąs nu
žudytas.

Senatorius Dodd eina Senato 
vidaus saugumo pakomitečio pa
reigas. Šis komitetas investiguo- 
ja subversiją ir špionažą šiame 
krašte.

Arabai sveikino 
prancūzų karinių 

dalinių išėjimų
Kada arabai susijungs?

BIZERTE, Tunisija — Arabų 
pasaulio vadai penktadienį pri
sijungė prie Tunisijos iškilmių, 
kuriose buvo paminėta Prancū
zijos paskutinių karinių dalinių 
ištraukimas iš jos teritorijos. 
Iškilmėse dalyvavę arabų vadai 
kalbėjo apie reikalą arabų pa
sauliui susijungti prieš Izraelį.

Jungtinės Arabų Respublikos 
(Egipto) prezidentas Nasseris 
ir Alžirijos prezidentas Ben Bel- 
la kreipėsi į arabus, ragindamas 
juos sujungti ir kovoti prieš 
kolonializmą. Tunisijos prezi
dentas Bourguiba kalbėjo švel
niai ir, ragindamas arabus ir af
rikiečius vienybėn, nepaminėjo 
Izraelio problemos. Vienybei 
kliūtimi buvo neatvykimas Ma
roko karaliaus Hassano II, kuris 
neatvažiavo į trijų dienų iškil
mes, kurios vyko Bizertos uosto 
mieste, šiame mieste, turinčia
me 60,000 gyventojų, 1961 metų 
vasarą kilo kova prieš prancūzų 
laivyno bazę. Prancūzija sutriuš 
kino tunisiečių bandymą jėga 
prancūzų karius evakuoti. Tada 
3,000 tunisiečių žuvo nuo pran
cūzų raketų ir patrankų sviedi
nių.

Penki rytų vokiečiai 
j laisvę Turkijoje

ISTANBULAS — Gruodžio 1 
dieną į Bosforą atplaukus Ry
tų Vokietijos laivui “Voelker- 
freundschaft”, iš jo iššoko į 
vandenį ir motorlaiviu buvo nu-' 
gabenti į krantą penki rytų vo
kiečiai, iš jų dvi moterys. Visi 
penki kreipėsi į turkų įstaigas 
ir paprašė jiems suteikti politi
nio prieglobsčio (azilio) teisę.

Prieš kelias savaites panašiu 
būdu iš sovietinio laivo pabėgo 
21 lenkas turistas.

SPROGO 
UŽTVANKA
Didžiuliai nuostoliai

LOS ANGELES — šeštadienį 
sprogusi Baldwin Hills užtvan
ka, išliejusi beveik 300 milijonų 
galionų vandens į tirštai apgy
ventą apylinkę, sugriovė 200 na
mų. Nuo 1,500 iki 2,000 pastatų 
sužalota. Keletas asmenų žuvo.

Užtvankos sprogimas padaręs 
per 10 milijonų dolerių nuosto
lių.

Skatinama chemijos 
pramonė pavergtoje

Lietuvoje
VILNIUS. — Pavergtos Lie

tuvos Liaudies Ūkio Tarybos 
Chemijos pramonės vald. virš, 
pavaduot. Leop. Kaminskas 
“Tiesa” (nr. 273, lapkr. 22) pa
informavo apie chemijos pra
monės augimą bei skatinimą. To 
kios pramonės pavergtoje Lie
tuvoje nebuvo iki 1958 m. Tik 
1959 m. pradėta Kėdainių che
mijos kombinato statyba (ir ji 
vis dar nebaigta — E.). 1960 
m. pradėtos statyti Kauno dirb
tinio pluošto ir Vilniaus plast
masių gamyklos, o Jonavoje sta
toma didelio pajėgumo azotinių 
trąšų gamykla.

Kaminskas nenurodė, kad vi
sos tos vėžio žingsniu vykdomos 
statybos ir gamyklos pirmoje 
eilėje turės aptarnauti visos So
vietuos ūkį.

Paklaustas, ar toji Lietuvos 
chemijos pramonė tiekia gami
nius žemės ūkiui, Kaminskas 
atsakė: pasigirti dar neturime 
kuo. Tiesa, Kaišiadorių klijų 
gamykla išleidžia kaulamilčius, 
naudojamus dirvai tręšti ir gy
vuliams šerti, bet tai — smulk
menos. Esą chemijos pramonės 
perspektyvos esančios dide
lės. (E.)

Johnsonas pasakys 
kalbų Jungtinėse 

Tautose
NEW YYORK — Jungtinių 

Tautų: pilnaties sesija penkta
dienį patvirtino plačią programą 
bendradarbiavimui tyrinėjant to 
limąją erdvę.

111 valstybių forumas taipgi 
ragino Šiaurės Korėją priimti 
Jugtinių Tautų sąlygas Korėjos 
apjungimui. Ši tarptautinė orga
nizacija irgi peržvelgė komisijos 
be išvadų tyrinėjimo pranešimą 
apie religinį persekiojimą Pietų 
Vietname.

Kai Pietų Vietnamo preziden
tu buvo Diemas, tai kai kurie 
JAV žurnalistai rėkė: persekio
jami budistai Pietų Vietname. 
Diemas nužudyžtas. Dabar P. 
Vietname katalikai persekioja
mi. Gi tie garsieji rėksniai šian
dien tyli apie katalikų persekio
jimus, kaip pelė palindusi po 
šluota.

Prezidentas Johnsonas rytoj 
Jungtinių Tautų pilnaties sesi
joje pasakys politinę kalbą. Ame 
rika ir toliau rems šią tarptau
tinę organizaciją.

— Bolivijos prokomunistai 
angliakasiai, pagrobę keturis 
amerikiečius ir keliolika kitų, 
vakar turėjo įkaitus paleisti, j 
Bolivijos armija buvo pasiruo
šusi juos išlaisvinti. Angliaka
siai už tuos pagrobtuosius rei- 

| kalavo paleisti iš kalėjimo 3 ko- 
i munistų vadus.

Prez. Johnson pasirašo Baltuose Rūmuose aktą, pagal kurį Texas 
valstybėje Jake Pickle gruodžio 17 d. bus renkamas j kongresą, vietoj 
kongr. Thornberry, kuris nuo gruodžio 20 d. išeina į federalinį teismą. 
Pickle buvo Johnsono kampanijos narys. Respublikonų atstovas yra 
Jim Dobbs.

TRUMPAI IS VISUR
— JAV Kongresas penktadie

nį priėmė amatų praplėtimo įs
tatymo projektą, skiriantį vieną 
bilijoną 56 milijonus dolerių. 
Taipgi priimtas darbininkų pa- 
rupošimui projektas, skiriant 
tam reikalui 527 mil. dolerių. 
Šie projektai pasiųsti į Baltuo
sius Rūmus pasirašyti.

—• Prezidentą^ Johnsonas šeš
tadienį paskyrė naują Valstybės 
sekretoriaus pagalbininką tarp- 
amerikiniams reikalams. Lotynų 
Amerikos politikos koordinavi- 

|mui, ypač ekonominės pažangos 
reikalams, paskirtas Thomas 
Mann, 51 metų karjeros diplo
matas, iš Texas. Jis užims Ed- 
win Martin vietą.

I

— Britų ministeris pirminin
kas Douglas-Home norįs priva
čiai kalbėtis su Sovietų dikta
torium Chruščiovu, kaip grei
čiau baigti “šaltąjį karą”. Lon
donas bandąs vesti savarankiš
ką politiką.

Klaipėdoje prarasta 
60,000 cnt. žuvies

PAVERGTA LIETUVA. — 
Klaipėdoje įvykusioje partinėje 
konferencijoje (plg. “Tiesą” nr. 
274, lapkr. 23) apie trūkumus 
papasakojo būdingų dalykų žu
vies pramonės pirmūnai. Pasi
rodo, per šių metų 9 mėnesius 
negamybinės prastovos siekė 
vos ne 3,000 laivo parų. Tai 
reiškia, kad buvo prarasta 60, 
000 centnerių žuvies. Esą buvo 
mėnesių, kai okeaninio žvejy
bos laivyno bazė nepasiųsdavo 
į jūrą kiek reikia laivų. Beveik 
kas penktas laivas neįvykdo 
reisinių užduočių. Komjaunimo 
suvažiavime Vilniuje priminta 
tai, kad laivų stovinėjimas yra 
padaręs tokius nuostolius, kad 
jeigu juos sudėtume į krūvą, 
išeitų, jog 11 laivų visus me
tus neišplaukė į jūrą. (E.)

IR DRAMBLIAI GALI PA
MĖGTI ALKOHOLĮ

Iš Assam provincijos Indijoje 
pranešama apie pakartotines 
laukinių dramblių invazijas į 
žmonių sodyfbas. Manoma, kad 
tos invazijos einančios iš dram
blių alkoholio troškulio. Esą 
drambliai gavę paragauti kaimie 
čio varomos naminės ir dabar 
aistringai iešką kaimiečių bra
vorų. Tokios dramblių invazijos 
pavojingos kaimų gyventojams.

— Kombodijos princas Siha- 
wouk atšaukęs savo ambasado
rių ir jo pagalbininkus iš Wash- 
ingtono, pareikalavo Jungtines 
Amerikos Valstybes nebeduoti 
daugiau pagalbos Kambodijai ir 
iš jos atsimti savo karinę mi
siją iki 1964 metų sausio 15 d. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
iškvietė savo ambasadorių iš 
Kambodijos.

— JAV Kongrese sutarta skir 
ti užsieniui pagalbos $3,599,050, 
000.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

— Valstybės sekretorius Rusk, 
Gynybos sekretorius McNamara 
vakar Paryžiuje turėjo visą eilę 
pasikalbėjimų su Šiaurės Atlan
to sąjungos (Nato) valstybių 
užsienio reikalų ministeriais gy
nybos reikalais ir kitais klausi
mais. Šiandien pradedamas Na
to tarybos ministerių konferen
cija, kuri truks 3 dienas.

— Britanijos užsienio reikalų 
ministeris Butleris užtikrinęs 
Vakarų Vokietijos vyriausybę, 
kad per jos galvą nebus jokio 
susitarimo su Sovietų Rusija.

Ką Vakarai galvoja apie
Chruščiovo ūkinius planus?

Kremliaus vadovas apie chemijos pramonės plėtimą
MASKVA — Gruodžio 9 die

ną Maskvoje pradėjus Sovietų 
Rusijos komunistų partijos cent 
ro komiteto sesiją, diktatorius 
Nikita Chruščiovas ilgoje kalbo
je teisino kviečių pirkimą Vaka
ruose, išryškino planus žymiai 
išplėsti chemijos pramonę ir ta 
proga apkaltino Staliną ir Molo
tovą pardavus užsieniui kvie
čius, Sovietijos gyventojams ba
daujant.

Ypatingas Kremliaus vadovo 
dėmesys skirtas chemijos pra
monei. Pagal Chruščiovą per 
septynerius metus numatyta pa
statyti 200 naujų chemijos įmo
nių. Sovietų komunistų partijos 
centro komitetas užvakar pa
tvirtino Chruščiovo planą labiau 
rūpintis trąšų gamyba. Nauji 
investavimai į tą pramonę siek
sią 42 milijardus rublių (vienas 
milijardas tūkstantis milijonų). 
Patenkinimui Sovietų Rusijos 
vartotojų poreikiam, Chruščiovo

Keliauja Chou En-lai
Perša marksistinę-lcninistinę 

ideologiją

KAIRAS, Egiptas — Raudo
nosios Kinijos ministeris pirmi- 

i ninkas Chou En-lai užvakar at
vyko į Kairą, pradėdamas kelio
nę Afrikoje. Jo kelionių tikslas 
paskleisti kinietišką marksistiš
ką ideologiją tarp Afrikos ir 
Azijos valstybių.

Chou En-lai propaguoja kovą 
ir revoliuciją vieton diktato
riaus Chruščiovo “taikios koeg
zistencijos”.

Chou En-lai vakar pradėjo pa
sitarimus su Egipto prezidentu 
Nasseriu, grįžusiu iš Tunisijos. 
Ant jų pasikalbėjimų stalo pa
dėtos šios problemos: Peipingo

nuomone 1970 metais tektų ga
minti nuo 225 — 257 milijonų 
tonų javų, 20 — 25 milijonų 
tonų mėsos, 115 — 135 mil. to
nų pieno. Kremliaus valdovas 
pripažino, kad dibtinų trąšų ga
myboje sovietai gerokai atsilikę. 
Pvz. jei Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse vienam hektarui tų 
trąšų panaudojama 229 kg., tai 
Sovietų Rusijoje — vos 62 kg. 
Kadangi 1970 m. Sovietų Rusi
jos gyventojų skaičius galįs pa
siekti 250 milijonų, reikia ieš
koti priemonių juos visus aprū
pinti.

Diktatorius Chruščiovas, kal
bėdamas apie prekybos santy
kius su Vakarais, nurodė, jog 
Sovietų Rusija esanti pasiren
gusi Vakaruose pirkti chemijos 
įmones ir įvairius gamyklų įren
gimus, tačiau jis griežtai prie
šingas Vakarų statomoms sąly
goms bei pasipelnymui (mat, jis 
pats nori iš “kapitalistų” pelny

ir Maskvos marksizmasc-leniniz- 
mas — tų dviejų sostinių komu
nistinis ideologinis ginčas, rau
donosios Kinijos ir Indijos pa
sienio ginčas ir kt.

Frank Sinatra 
atgauna pinigus

LOS ANGELES — Frank Si
natra jr., garsaus dainininko Si
natros sr. sūnus, pagrobtas 
gruodžio 8 d. iš Lake Tahoe 
motelio, Nevados — Califomijos 
valstijų pasienyje.

Trečiadienį pagrobėjai paleido 
19 metų Sinatrą, kadangi jo 
tėvas dainininkas savo sūnų iš
pirko už $240,000.

Federalinės Investigacijos biu 
ro (FBI) pareigūnai uoliai ieš
kojo pagrobėjų. Ir FBI šeštadie
nį areštavo 3 asmenis, kurie ap
kaltinti jaunojo Sinatros pagro
bimu. štai tų asmenų pavardės: 

|John William Irwin, 42 metų, 
:Hollywood namų tapytojas; 
Barry Worthington Keeanan, 23 
metų, buvęs Los Angeles aukšt. 
mokykloje vienoje klasėje su 
pagrobtojo seserimi Nancy, 22 
metų; Joseph Clyde Amsler, 23 
metų, iš Playa Del Rey, Calif., 
profesionalas boksininkas.

Frank Sinatra sr. jau atgavo 
$233,885, iš 240.000.

— Buvęs JAV įgaliotinis Vo
kietijoje John McCloy šiom die
nom atnaujino kalbas apie na
cionalizmo pavojų Europai. 
Nors McCloy vardo neminėjo, 
bet kalba buvo nukreipta prieš 
Prancūzijos prezidento de Gaul- 
lio politiką.

Rodomi pasenę 
filmai

PAVERGTA LIETUVA. — 
Filmai, kinas komunistų laiko
mas stipriu “masių auklėjimo” 
(suprask, komunistinio — E.) 
ginklu bei priemone, tad jai ski
riami ir “Tiesos” vedamieji. Da
bar dienraštis (nr. 276, lapkr. 
26) priminė, kad nors šiuo me
tu Lietuvoje esama 1,252 kino 
įrenginiai (tikrovėje, tik apara- 
tai ar galimybės rodyti filmus 
— E.), tačiau laiškuose Lietu
vos gyventojai nusiskundžia, 
kad kinas juos dažnai aplen
kia, kad rodomi pasenę filmai 
ar reikia klampoti ilgą kelią iki 
artimiausio kino įrengimo. Daž
name rajone kino mechanikai 
filmus rodo blogose sąlygose, 
daug kur neapkūrentos patal
pos ir pan. (E.)

tis, kuriuos ketina “palaidoti”).
Vakarų spauda diktatoriaus 

Chruščiovo planus komentavo:
1. Jei jis sieksiąs vykdyti vi

sus su chemijos pramone susie
tus planus, teks jam sustiprinti 
bendradarbiavimą su Vakarų 
kraštais.

2. Visi sovietiniai eksperimen
tai tenka vertinti kaip pastan
gas nuslėpti sovietų nesėkmes 
žemės ūkyje.

3. Jei Kremliaus vadovai no
rėtų Vakarų kreditų, jie turėtų 
atsiminti, kad politikoje vyrau
ja dėsnis — veltui niekas ne
duodama.

4. Britų “Daily Telegraph” 
pažymėjo: jei primenamos so
vietinės nesėkmės, kodėl nedrįs
tama nurodyti į valstybės pla
navimą bei valstybinę nuosavy
bę — juk jie nieku būdu nesu
derinami su sėkmingu ūkiu!

1
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2 DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. gruodžio 23 d.

SOCIALINIS DRAUDIMAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

PIGIŲ BUTŲ KOLONIJOS

Federalinė valdžia ir miesto 
savivaldybės senesnio amžiaus 
žmonėms - pensininkams įvai
riose krašto vietose stato butų 
kolonijas, kad pagerintų jų bui
tį. Štai, Chicago je, Bridgeporte, 
ftetoli Šv. Jurgio parapijos baž- 
hyčios neseniai pastatytas toks 
namas. Jame yra apie 30 butų 
su gazu, elektra, dušu ir virtu
vėmis. Kiekviename bute gali 
gyventi du žmonės, kurie gali 
naudotis kartu minėtais pato
gumais. Kaina vienam asmeniui 
25 dol. mėnesiui. Kadangi daug 
pensininkų gauna mažas pensi
jas nub 40—127 dol., tai dau
geliui tie butai neprieinami Jie 
ir toliau turi gyventi dažnai po 
2—3 asmenis drėgnuose bei tam 
siuose rūsiuose.

Geriau būtų, kad tokiems as
menims, kurie neturi jokio tur
to ar santaupų, tokie butai bū
tų duodami nemokamai. Tuo
met taip vadinamųjų pigių butų 
kolonijos atsiektų savo paskirtį 
ir palengvintų neturtingų pen
sininkų sunkią materialinę bui
tį. Argus
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LOS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Kl. Kokio dydžio aš gaučiaus 
sočiai, dr. pensiją, išėjęs į ją tu
rėdamas 62, 63, 64 ir 65 m. 
amž.? Esu gimęs 1901 m. ge
gužės 5 d. Lietuvoje. J šį kraš
tą atvykau 1949 m. vasario 1 
d. ir pradėjau dirbti kovo 12 d.; 
dirbu nuolat. Turėjau 3 savai
čių dėl ligos pertrauką ir už tą 
laiką negavau atlyginimo. Mano 
sveikata pradėjo “šlubuoti” ir 
nebemanau pajėgti sulaukti pil
nos 65 m. pensijos. Aš uždirbu 
per metus apie $3,432 ir vargu 
tikėtis, kad uždarbis padidėtų. 
(Priede uždarbių lentelė). J. T.

Ats. J. T. Sprendžiant iš pa
teiktųjų metinių uždarbių, jūsų 
mėnesinė soc. dr pensija mūtų:
a) sulaukus62 m. am.—apie $80,
b) sulaukus 63 m. — $86.70,
c) sulaukus 64 m. — $93.40,
d) sulaukus 65 b. — $100.00

Pastebėtina, kad vieną kartą 
apsisprendus imti sumažintą 
pensiją, ji negalės būti padidin
ta sulaukus 65 m. amžiaus.

Jeigu esate visiškai nedarbin
gas, patarčiau paduoti pareiški
mą nedarbingumo pensijai gau
ti. Jūsų nedarbingumo pensija 
būtų per $100 mėnesiui.

Kl. Aš pradėjau gauti pensi
ją nuo 62 m. 20 procentų ma
žesnę. Ar aš sulaukęs 65 m. 
galiu prašyti didesnės pensijos?

Ats. J. K. Kaip jau daugelį 
kartų esu minėjęs, socialinio i 
draudimo pensija negali būti pa 1 
didinta, jei ją pradėjote gauti 
prieš 65-jį gimtadienį. Vieną 
kkrtą pradėjus gauti sumažintą 
Irtąją ji tokia ir pasiliks net 
lt tada, kai sulauksite 65 m. 
•atnžiaus.

Tiesa, jeigu jūs vėl pradėtu
mėte dirbti ir uždirbtumėte dau 
giau nei prieš išeinant į pensi
ją, tai yra galimybė, jog pensi
ja padidėtų.

Jūsų gaunami dividendai nė
ra uždarbiai ir negalima naudo
ti pensijos padidinimui.

Kl. Kokio dydžio man pensija 
būtų mokama? 1) Šiemet rugp. 
16 d. man suėjo 62 m.? 2) Ko
kio dydžio aš gaučiau pensiją, 
jei aš išeičiau į pensiją nuo 1964 
m. sausio 1 d.? 3) Kokio dy
džio būtų pensija, jei aš dirb
čiau dar 1964 m. iki galo metų? 
(Seka uždarbių lentelė). Jeigu 
dar sveikata leis, tai 1964 m. 
dar galėčiau uždirbti $4,800. Tai 
kiek dar būtų didesnė mano pen 
sija. St. Z.

Ats. St. Z. 1. Jeigu išeitume-1 
te į pensiją nuo 1964 m. sausio 
mėn., tai jūsų sumažinta mėne
sinė soc. dr. pensija būtų apie 
$92.80.

2. Jeigu dirbtumėte 1964-siais 
metais ir uždirbtumėte $4,800 
per metus, tai jūsų mėnesinė 
pensija nuo 1965 m. sausio mė
nesio būtų apie $102.

KL Man praneškite, kokia bū 
tų mano pensija 62 m. amž. ir 
65 m. amž.? Esu gimęs 1902 
m. sausio 25 d., pradėjau dirb
ti tame pačiame fabrike 1949 
m. liedos 22 d. ir išdirbau iki 
1963 m. lapkr. 1 d. ir buvau 
atleistas fabrikui išsikeliant iš 
Chicagos. (Seka uždarbių lente
lė). V. G.

Ats. V. G. Sprendžiant iš pa
duotųjų duomenų apie jūsų me
tinius uždarbius, jūsų mėnesinė 
soc. dr. pensija būtų; sumažin
ta, jei imtumėte sulaukus 62 m. 
amžiaus, apie $88; jei lauktume 
te iki 65-jo gimtadienio ir tada 
norėtumėte pradėti gauti pen
siją pilno dydžio, tai ji būtų 
apie $110.

Kl. Nuo 1962 m. rugpiūčio 
31 d. esu pensininkas, gaunu 
$121 pensijos ir vienam vaikui 
iki 18 m. amžiaus — $60.50. 
1963 m. spalio 7 d. pradėjau 
dirbti uždirbimui leidžiamų per 
metus $1,200. Gaunu per savai
tę $110 brutto, tad iki metų pa
baigos gausiu $1,364 brutto, o 
į rankas tiktai $1,099.16, jei 
neįvyks kokių nors netikėtumų. 
Ar gausiu už trejus paskuti
nius metų mėnesius pilnus pen
sijos čekius, ar bus kiek pini
gų sulaikyta? Ar turiu tuojau 
pranešti Sočiai, sec. įstaigai, kad 
pradėjau dirbti, ar tą galėsiu pa 
daryti gruodžio mėn. pradžioj, 
nes nenoriu, kad be reikalo ne
užlaikytų mokėtinų pensijos če
kių išsiuntimą. A. B.

Ats. A. B. Kadangi uždirbo
te per $1,200 šiais metais, todėl 
jums bus truputį atskaityta iš 
jūsų mėnesinės pensijos. Jeigu 
šiemet uždirbsite $1,364, tai 
bus išskaityta $82. šis atskaity
mas bus padaryta gale šių me
tų, kada jūs užpildys) te specia
lų pranešimą apie savo meti
nius uždarbius. Vadinamasis 
pranešimas — Form OA—C777 
for 1963 — turi būti užpildytas 
ne vėliau kaip balandžio 15 d.

Dabar apie savo uždarbius 
nieko pranešti neverta.

J. šoliūnas
KL Ar tiesa, kad dabar gau

namą iš Veteran Services dept. 
per metus apie $1,300 pensiją

Federalinių rezervų tarybos pirm. 
McChesney kalba Washingtone 11 
bil. dol. pajamų mokesčių sumaži
nimo reikalu. Jis buvo klausinė
jamas dėl smulkių monetų klausi
mo, kuris iškils mokesčius suma
žinus.

po mano mirties kitas gautų? 
Aš esu 82 m. amžiaus. Dažnai 
susergu, tai viena moteris ma
ne prižiūri. Tai aš jai užrašiau 
pomirtinę. Ji dabar gauna iš tos 
įstaigos už sūnaus tarnavimą 
JAV kariuomenėje pašalpą. K.

Ats. K. Savo pensijos perleis
ti kitam asmeniui negalima. 
Pensija gali būti mokama tik ar
timiems asmenims: žmonai, vai
kams, tėvams. Tik laidotuvių 
išlaidos gali būti išmokamos 
ir kitiems, kurie atliko tą patar
navimą, pr. š.

SENATVĖS PENSUOS 
AUSTRALIJOJE

Senatvės pensijų dydis tiek 
vyrams, tiek ir moterims yra 
vienodas — 273 svarai metams 
(5 svarai ir 5 šilingai savaitei). 
Senatvės pensijai gauti reika
linga: 1) būti vyresniam nei 
65 metų vyrams ir 60 metų mo
terims, 2) būti Australijos ar 
Anglijos piliečiu, be pertraukos 
išgyventi Australijoje, Anglijo
je ar N. Zelandijoje 10 metų, 4) 
pereiti patikrinimą apie turto 
padėtį.

Turto padėtis, pagal kurią as
muo turi teisę į pensiją, yra ši: 
kandidatas turi teisę turėti na
mą (kuriame pats gyvena), bu
to baldus, asmeniškus daiktus, 
auto mašiną savam naudojimui 
ir ne daugiau kaip 200 svarų pi

nigais. Jis taip pat turi teigę 
gauti pajamas (nuo išnuomavi
mo, nuošimčių, asmeniško dar
bo) neviršijant 182 svarų me
tams. Kitaip sakant, pajamos ir 
pensija neturi viršyti 455 sva
rus metams. Jei Asmeninės me
tinės pajamos viršija 182 sva
rus metams, tai pensija propor 
cingai sumažinama. Viengun
giam pensininkams, kurie turi 
nuomoti kambarį, gali būti pri
dėta papildoma pagalba 10 ši
lingų savaitei. Pensininkai turi 
teisę į nemokamą medicinos pa
galbą. Jeigu pensininkas gyveno 
senelių namuose, tai jam į ran
kas išduodama 1 svaras ir 17 
šilingų, o likusieji pensijos pini
gai išmokami betarpiškai sene
lių namams. Pensijos gavimui 
reikalinga bet kuriame pašte 
gauti specialų blanką, ir kartu 
su asmens kortele ir voku adre
suotu Soc. Aprūpinimo departa
mento sekretoriui nusiųsti toje 
valstijoj, kur pensininkas gyve
na. Blanką ir kortelę reikalinga 
užpildyti ir pasirašyti prie esan 
čio liudininko — Australijos pi
liečio. Soc. Departamento sek
retorius gaji pareikalauti kandi
datą atvykti asmeniškai ir įro
dyti savo amžių. Tam reikalui 
galima pristatyti pažymėjimą 
apie gautą pilietybę, kuriame 
yra nurodytas amžius.

V. bražulis

— Prancūzų valst. statistikos 
biuras praneša, kad prancūzės 
moterys dirba daugiau negu vy
rai. Vienas iš 4 prancūzas dirba 
daugiau negu 50 vai. per sąyai- 
tę. Du prancūzai iš 5 dirba 45— 
49 vai. per savaitę. Tik vienas 
iš 5 dirba “normaliai” — 40 
vai. per savaitę. Prancūzė mote
ris namie dirba 15 vai. per die
ną, arba 90 vai. per savaitę. C.

— JAV kiekvienoj duonos rie 
kėj yra įdėta darbo ir įvairių 
produktų, kurie buvo apdėti net 
151 rūšimi mokesčių.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Ir kitos kraštu*

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 32, III. Tel. Y A 7-5980
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TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 įr da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

j. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 6-1063 
IIIIIIIIIIIIIIĮIlllllllilIlUlIHIlUIIIIIIIIIIIIIIII

TAISAU
TV — RADIO IR ELEKTRONIKOS 

INSTRUMENTUS.

P, RUDENAS 
4448 South Western Avenue 

Telefonai: 847-4829 ir YA 7-1028

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami Ir 
dažomi. J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050

M P. LILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezlstas. 

Aparatai-Protesat. Med. nan 
dalai. Spec. pagalba kojoms 

’ (Arch Supports) Ir t.t
0RTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB 
Vai. 9-4 Ir (-1. šeštad. t-l 
2850 W. 63rd St, Chicago 29, D1 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGUNSKAI
Gydytojai ir chirurgai

5480 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki * v. p. p. 
kasdien, tšakyrus treti, ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Sreet
Vai.: kasdien 10—11 vai. ir 7—I v. 
vak. šeštadlenlala 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su 
*1 ta.ru*.

Ofiso telefonas: PR. 8-S22B.
Res. telef. WAlbrook 5-507*

Ros. he e-iere
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6440 So. Palaiki Rr. (Crawford 
Medical Bullding). Tel. LU 5-0446 
Valandos pagal ausltarlm*. Jei ne 
atsiliepia, skambinti MI 8-00*1.

Tel. KEllog t-1921 

DR. ALGIMANTAS BIELKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bpecialyb* — PSICHIATRIJA 
7400 W. 183rd St, Tinley Park. III.

Valandos pagal susitarimų

Ofisas *148 VVest 63rd Street 
TeL: PRospect 8-1717

Beaki.: *941 West 66th Plane 
TeL: REpubllc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 1; treo. 
uždaryta. Antrad. Ir penkL vakarais 
nuo 7 Iki 8.

S

r'IOr'IIIT TV AND RADIO SERVICE 
I nw W I I I • V • aav. DAN LIUTIKAS

Ekspertai Visų Gamybų. GREITAS patarnavimas j NAMUS ar 
DIRBTUVĖJE. Garantuotos dalys ir darbas.

2412 WEST 71ST STREET PITONE t 471-2446

TAUPYK kur tavo pinigai gauna dividendą 
kas trys mėnesiai 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4192 ARCHER AVĖ. CHICAGO 32, ILLINOIS Virgin* 7-1141 
Chartered and Supervised by the U. S. Government

Turtas $85,000,000 Ats. Fondas virš $8,500,000 , u , I r -.-‘J.--,- .
54 metų bėgyje Bendrovė visuomet išmokėjo taupmenas pagal pareikalavimą.

♦ PASKOLOS NAMŲ REMONTAMS duodamos be jokiu briedinių paskolos sudarymo išlaidų.
♦ NAMŲ PASKOLOS duodamos lengvomis sąlygomis ii žemiausiu nuošimčiu.
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9 iki 8 vai. vak.
9 iki 4 vai. vak.
— nedirbama.
9 iki 8 yri. vak.
9 iki 4 vai. vak.
9 iki 12 vai.

JUSTIN MACKIEVVICH, 
Valdybos Pirmininkas

DARBO VALANDOS:
Pirmad.
Antrad.
Trečiadi 
Ketvirtai 
Penktad. 
Šeštad.

JUSTIN MACKIEMHCH Jr.
Prezidentas

flNSIIRED

DRAUGAS
TMK UTHOANUkM WORt-D-W1DS DAILY 

4545 WEST 63rd ST, CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500

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

Catholic Press Society

Subscription rates: $14.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. 
$12.00 per year outside of Chicago and in Canada 

1 mėn. 
$1.75 
$1.50

Prenumerata:
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $14.00
JAV ir Kanadoj $12.00

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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■
Metais >4 metų 3 mėn. 

------ $4.24 
$3.75

$7.50
$6.50

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

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

Ofiao tel. PR 8-SZSO 
Namų — res. PRospect 8-P081 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
VAIKŲ LIGOS 

9*56 We*t *8rd Street
VaJ.: Pirmad. Ir ketv. nuo 8 iki 

t; antrad. ir penktad. nuo 4 iki I; 
Įeit nuo 1 iki 4 vai.
Tel. ofiso PO 7-6000. res. GA >-7178 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 Wert OSrd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečlad. Ir tešt. uždaryta

Telefonas: GRovehlU 6-1596

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SP.ECIALIST® 

PRITAIKO AKINTUS
2422 Weet Marųuette Road

Valandos: *—12 Ir 7—t v. v. pagal 
•uaitarlm*. llakyru. trečiadienius, už
daryta.
TeL Ofiso 147-0400, Resid. 7*7-1*77 

DR. V. KAUPAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ilgos 
736 West 35th Street

(Bridgeport Medical Arta) 
VaJ. vak. 6-8. šett. 16-1. Trečlad 
susitarus. Dienos metu tel. OA 5- 
5010.
Ofiso PR 6-17*5 Res. TR 8-0981

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West 51st Street 
Oakley Medical Arta 

Pirm. antr. ketvlrt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal euaitarim* 
Ofiso ir buto tel. OLympic 8-1381

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. D *e*- 
tad. tik susitarus.

rel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofleas 2659 W. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniai* Iv šeštadieniai* 

uldaryte
Ofiso telefonas — CL 4-lėll

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4807 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kadete Ir Archer) 

VAL.; kasdien šuo . iki « nu rak 
Treč. ir sekmai!, tik snsliam.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINB8 LIGOS 

2745 We*t 69th Sreet
Priešais šv. Kryžiaus ligonlnp.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 8 Iki 11 v. ryte ir nuo 6-8 v. v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais b 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubllc 7-92V0.

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

keičia stiklu* tr rėmus 
4455 S. Oalifornla Avė., YA7-7381 
VAU: 18 ryto iki * v. vak.. trečlad.
ušdaryta. šeštad. 1* v. r. iki I p. p.

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pdslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 WeM 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 80 N. Michi- 
gan avė.. Suite 808, tel. OE 6-7764.

Valandos pagal susitartai*

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
6440 S. Pulaski Rd., Tel. LU 2-5776 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, DL

Tel. 687-2020
Valandos pagal ausltarlm*. Jelgt 

neatsiliepia skambinti TE 0-1071.

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 83rd Street 
Kampas 68-čloa ir Callfornla 

Vai. kasdien nuo 8—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti.
Ofiso telef. 476-404*

Res. WAlbrook 5-8048_______

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

Tel. 095-0583 Elgin 
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinoi* 

Valandos pagal susitarimą
rel. ofiso HE 4-584*. res. HE 4-88*4 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weet 72*t Sreet
VaL; pirm., ketv. 1-4, vakar, f-8, 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
rasi tarus.
lai. otiao m 4-575*1 Ras. m 5-am

DR. S. Ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVert 51*t Sreet 
, (Bendra praktika ir Alergija) 
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 1-9 
vai., penkt 1* ▼. r. Iki * v. v.f 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarime.
TeL ofiso 780-4477, Reodd. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarime

Res. GI 8-O87S

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA R* MOTERŲ LIGOS 

0132 So. Kedzie Ave„ WA 5-2070 
Valandos pagal susitarime Jei ne 
atsiliepia skambinti MI 8 0001
Ofiso HE 4-1414, Res. RE 7-68*7

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 We*t 71*t Sreet 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—* ir 6—» vai. vak 

•sšt. 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2787 We*t 71»t Sreet

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
šeštad. nuo 16 Iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta.
Ligonius priima pagal susitarime 

Tel eftoo l» raa WA •-■#!»

Tai. REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—8 p. p., 8:80-8:80 
vai. vak. šeštad. 1-4 vai., trečlad. 
uždaryta.
TeL ofiso ir buto OLympie 1-415P

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W, 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadieniu* 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KVDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Weetetu Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. Šeštad. 11 

vai. ryto Iki 8 vai. p. p. 
Ofiso tel. RE 7-1168. 

Res. tel. 1S*-1»1*

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresą* 4255 W. 63rd Sreet 

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rea. teL GRovehlU 6-0617 

Valandos; 1-8 p. m. ir 6-8 p m.
Penkt. tik 1—8 p. p. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti.
Ofiso telef. CLiffside 4-28M 
Rezld. telef. WAlbrook 5-309*

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Aąenue 
Bendra praktika ta specialiai 

chirurgija 
Valandos kiekvieną dten* 2 — 4 n 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek- 
madlenials uždaryta, priimama pa
gal susitarlm*. šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 7 Irt Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
Valandos pagal eusitarim* 

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 Weet 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 1-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, Res. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71rt Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVICIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS UGO8
10748 S. MIchigan, Chicago 28,111.

Telef. ofiso: PUUman G-G7GB
N*mq: Beverly 8-894G 

PriBm. vai.: kaedlen 6-8 ▼.
i 4 p o o trPfMarllAn'

Ofiso tel. PR 6-7800. Namu 926-7607

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 So. Damen Avenue 

Valandos: 1—* P- P- 
Išskyrus trečiadieni 

leetadlestato te—8 p. *.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th SL 
Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.; Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ta nuo 6 iki I 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ta kitu tal
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123 Namų GI 8-6193
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRUR GAS
2454 West 71st Street

Priiminėja ligoniu* tik Bušdtaru* 
Vai. 2—4 p.p. ir 6—8 p.p. 

Treč. ir šešt. uždaryta
Telefonas — GRovehlU 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 We*t 69th Street 

špectalybė: AKUŠERIJA tr MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 Iki * v. V. 
šeštadieniais 1 iki 4 vai 
Trečiadieniais uždaryta.
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-1. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ta sekm. 
tl skubiais atvejais ta susitarus.
Tel. ofiso PR 6-6446, res. HE 4-815*

DR. F. G, WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Road 
Vai. nuo t iki 4 v. V. ta 7 Iki 8 v. V.

Treč. ta šeštad pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso OA 6-0257, rea. PR <-**5* 

Res. *600 Ho. Arteaian Avenue
VaL 11 v vyto iki I v. a.*.. 6-7 V. V.
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Visuomenės pasyvumas

BLOGIUI PLINTANT
Amerikos visuomenėje reiš

kiasi pasyvumas kriminali- 
niems ir kitiems neigiamiems, 
krašto gerą vardą teršiantiems 
įvykiams. Tiesa, ji iki ašarų 
jaudinosi dėl prezidento Ken- 
nedy nužudymo, bet didelis 
yra klausimas, ar ji bent kiek 
rimčiau gilinosi j tą įvykį, kaip 
tokį, ar ji bent kiek analizavo 
jo aplinkybes ir priežastis, ko
dėl laisvame ir perdėm demo
kratiškame krašte atsiranda 
žmonių, drįstančių žudyti sa
vo prezidentą.

Prieš kiek laiko skaitėme 
spaudoje, girdėjome per radi
ją ir televiziją, kad plačiai ži
nomas dainininkas ir aktorius 
Frank Sinatra savo naktinia
me klube ruošė iškilias puotas 
vienam įstatymų laužytojui 
bei gangsteriui. Tai nesukėlė 
visuomenėje bent kiek dides
nio pasipiktinimo, nors, tiesa, 
privertė Sinatrą likviduoti tą 
įstaigą. Nedaug laiko tepraėjo 
nuo šio skandalo, kai tas pats 
Sinatra buvo priverstas su
mokėti grobikams $240,000, 
kad išpirktų savo pagrobtąjį 
sūnų, taip pat besireiškiantį 
kaip naktinių klubų daininin
ką. Į šį įvykį taip pat žiūrima 
lyg į eilinį, visa tai ignoruo
jant ir manant, kad tai yra 
tik šeimos ir tam tikros vie
tovės policijos reikalas. Galvo
jama, kad tai ne pirmas ir ne 
paskutinis toks įvykis. Svar
bu, kad jis mus nepaliečia. Ma
nome, kad taip lygiai galvojo 
Sinatra, jau persiskirdamas su 
dviem žmonom ir tuo įnešda- 
mas į visuomenę geroką demo
ralizacijos dozę. Gal ir dėl ry
šių su gangsteriu nesijaudino, 
kai jie buvo pastebėti. Bet tuo 
ar daugelio kitų panašių atve
jų siūlai paprastai priveda 
prie kamuolio. Keletą dienų 
teko gyventi agonijoj, kai ne
žinojo, kokio likimo sulauks 
pagrobtasis sūnus. 

» • •
Neseniai buvo susekta, kad 

Westchester apskrityje, New 
Yorke, policijai proteguojant, 
buvo vedamas gembliavimas, 
per vienerius metus ištraukiąs 
iš žmonių 30 milijonų dole
rių. Bet vietos gyventojai dėl 
to nesijaudino. Jie tai laikė 
visai paprastu dalyku. Pana
šūs dalykai vyksta ne tik 
Westchestery, bet ir daugely
je didžiųjų miestų.

Taip pat neseniai buvo už
darytas į kalėjimą vienas žy
mus asmuo, buvęs kelių dide
lių korporacijų vadovas. Jis 
buvo nubaustas už suktybes. 
Bet ir dėl to niekas nebuvo 
susirūpinęs bei nustebęs. Tai 
“įprastas reikalas”. Sostinėj 
prieš kiek laiko rezignavo Lai
vyno sekretorius, kuris gero
kai “privirė košės”. Turėta ir 
“Bobby Baker” skandalingą by 
lą Washingtone. Ir beveik tuo 
pačiu metu gangsterio Vala- 
chi balsą išgirdome. Jis kėlė 
gangsterių pogrindžio veiklą. 
Bet ir tai visuomenėje nesukė
lė pakankamo susidomėjimo 
bei susijaudinimo. 

• * *
Ne kitaip yra ir su rasiniais 

Katalikų pasauly

KALVIS Į ALTORIAUS 
GARBĘ

Tūkstančiai jaunų darbininkų 
dalyvavo Šv. Petro bazilikoje, 
vykstant beatifikacijos apei
goms ir paskelbiant palaimin-' 
tuoju jauną, 19 m. amžiaus mi
rusį kalvį Nunzi Sulprizio. Po
piežius Paulius VI priminė mal-1 
dininkams, kad “joks amžius 
nėra taip tinkamas didžioms idė 
joms, heroiškam kilnumui, vei
kimo ryžtui, kaip jūsų, jaunieji 
žmonės; religija darbo žmones 
daro didžiais, gerais, teisingais 
ir laisvais”.

MIRĖ SENIAUSIAS 
ARKIVYSKUPAS

Širdies ataka užgesino gyvas
tį seniausio pasaulyje arkivy-1

kivirčais. Įvyko riaušių, strei
kų. Padaryta nuostolių. Su
žeista ir nužudyta žmonių. 
Bet ir dėl to visuomenė nebu
vo perdaug jautri. Pasiskaito
mą apie tai žinių ir greit tie 
dalykai pamirštami.

Nebesijaudinama ir lytiniais 
nemoralumais. Net ir nesiste
bima, kad, sakysime, 1960 m. 
ketvirtis milijono kūdikių gi
mė iš nevedusių tėvų. Apie 
pusantro milijono abortų pa
daryta. Šeimų perskyros, di- 
vorsai kasmet didėja ir su jais 
taip apsiprantama, lyg tai bū
tų pats menkiausias dalykas. 
Apie tai pasiskaitoma ir tuo 
visas reikalas užsibaigia. Gal 
taip ir reikia — pradedama 
galvoti.

Yra ir daugiau moralinio 
puvimo žymių, dėl kurių reik
tų rimtai susirūpinti. Didėja 
sukčiavimai, vagiliavimai mies
tuose ir miesteliuose. Netur
tingieji dažnai yra skriaudžia
mi turtingesniųjų. Ne pasku
tinėje vietoje ir vandalizmas. 
Seni žmonės dažnu atveju ne
žmoniškai apleidžiami. Jų dau
geliui net ir prieglaudose vie
tos nėra. Jos darosi per bran
gios, neprieinamos. Taip pat 
ir su ligoninėmis. Ne be rei
kalo vieno universiteto profe
sorius yra pasakęs: “Mes esa
me apsupti moralinės anarchi
jos vaisių”. 

* * •
Daugelis žmonių į visa tai 

žiūri indiferentiškai.. Jie ne
nori apie tai galvoti ir net 
pyksta, jei kas bando tais 
klausimais jų laiką gaišinti. 
Esą, tai nesančios jų proble
mos.

Ar daroma gerą ar blogą, 
bendrai mes patys sudarome 
moralinę atmosferą, kurioje 
gyvename. Kiekvienas prie to 
prisideda ir kiekvienas toje 
aplinkoje, kokia ji bebūtų, tu
ri gyventi. Užtat visi nusikal
timai, moralinis lūžis yra vi
sų problema, ir nė vienas pa
dorus žmogus nuo jos negali 
nusiplauti rankų. “Mes visi 
esame atsakingi už savuosius 
laikus ir už savo brolius" — 
yra pasakęs popiežius Pau
lius VI. Moralinė krašto pa
dėtis savaime neatsirado ir ji 
pati automatiškai nepasikeis. 
Ji atsispindi žmonėse ir jie, o 
ne kas kitas, tą padėtį pada
rys geresnę ar blogesnę. Da
romės konformistai. Pasuka
me neva lengvesniu keliu, ku
ris esamos padėties nepatai
sys. Reikia, ir tai skubiai, da
ryti žygius, kad pagerintų 
moralinį klimatą, kuriame mes 
gyvename. Kitaip padėtis blo
gės ir gali prieiti net prie to, 
kad nebebus ir pasirinkimo 
laisvės, kuriuo keliu turėtume 
pasukti. Tada blogis — tik
riausiai komunistinė diktatū
ra — mūsų gyvenimą kontro
liuos. Todėl atsargiai ir akylai 
analizuokime, kas vyksta mū
sų aplinkoje ir visu kuo dė
kimės prie šalinimo blogį gim
dančių gyvenimo sąlygų ir iš
šaukiančių įvykių, kurie ne tik 
teršia gerą Amerikos vardą, 
bet ir į pavojus ją išstato.

kupo Alfonso Garinei, turėjusio 
101 metus amžiaus. Jis yra bu
vęs Apeigų kongregacijos sekre 
torius. Visi suvažiavimo tėvai 
jo 101 gimtadienį buvo pagerbę 
iškilmingomis pamaldomis. Lap
kričio 17 d. jam buvo padaryta 
operacija.

PROTESTANTAI TALKINS 
EUCHARISTINIAM 

KONGRESUI
Indijos protestantų suvažia

vime Madrase kalbėtojas Dovy
das Shaw, taip pat protestan
tas, kreipėsi į suvažiavimo daly
vius, ragindamas talkinti atei
nančiais metais Bombėjuje ka
talikams ruošiant Eucharistinį 
kongresą, ypač teikiant pagalbą 
ir pastogę atvykstantiems tūks
tančiams kongreso dalyvių.

KAI BOLŠEVIZMO NEGALAVIMAI VERČIA 
NIKITA BELSTIS I VAKARU DURIS

Jis rengias pridengti Sovietų sistemos trūkumus trąšomis

DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. gruodžio mėn. 16 B

KETURIOS DIENOS

TRYS ATENTATAI

Ne nuo šiandien yra parupę 
Chruščiovui Sovietų ūkio nega
lavimai. Su tais negalavimais 
jis kovoja jau nuo to laiko, kai 
pasiremdamas frizuotais savo 
ekonomistų duomenimis, viešai 
paskelbė ūkinį lenktyniavimą su 
Amerika. Dėl to per paskutinius 
penkerius metus mes esame ne
maža girdėję apie Sovietų prem 
jero pastangas Sovietų gamybą 
pakelti ir galimai greičiau pri
artinti ją prie Amerikos lygio. 
Chruščiovo apsilankymas Ame
rikoje jį įtikino, kad iki susily- 
ginimo su Amerika Sovietams 
yra likęs dar ilgas ir sunkus 
kelias. Dėl to jis viešai paliovė 
girtis, kad netrukus Sovietai 
gamyboje pralenks Ameriką, o 
paskubomis griebėsi įvairių “re 
formų”, kurios jo manymu ga
lėjo Sovietų gamybą paspartin
ti.

Čia išgirdome ir apie Sovietų 
ūkio administracijos šiokį tokį 
decentralizavimą, ir apie sutei
kimą vietinėms įstaigoms dides
nės laisvės apsirūpinimui reika
lingais gamybai įrankiais ir me
džiagomis, ir apie medžiaginių 
paskatų panaudojimą gamybo
je ir apie drakoniškas bausmes 
už nusikaltimus Sovietų ūkiui. 
Tačiau visos tos “reformos” pa
geidaujamų vaisių nedavė, nes 
jomis buvo siekiama pagydyti 
ne negalavimų priežastys, o tik 
tų negalavimų reiškiniai. Pati 
gi svarbiausia negalavimų prie
žastis — netikusi bolševikinio 
ūkininkavimo sistema — saky
tomis Chruščiovo reformomis 
nebuvo paliesta. Ta sistema, pa
silikdama tiek pramonėje, tiek 
žemės ūkyje, lėmė tolesnį Sovie
tų ūkio smukimą.
Ypatingai didelių sunkumų 
Chruščiovas susilaukė žemės 

ūkyje
Čia gamyba beveik niekuo

met nevyko pagal numatytus

Prez. Kennedy yra ketvirtas nužudytas JAV prezidentas. Prieš jj buvo nužudytas prez. Lincoln, 1865 m., 
palaidotas Springfield, III., 1881 m. buvo nužudytas prez. James Garfield, palaidotas Cleveland, Ohio, ir 
1901 m. buvo nužudytas prez. William McKinley, palaidotas Canton, Ohio.

VYTAUTAS VOLERTAS

GYVENIMAS YRA DAILUS
ROMANAS

— Eidamas lovon, išversk porą stiklinių. Miego
si. — Vyrai, ilgus kablius ant pečių užsimetę, trau
kė parko gilumon. Senis, aišku, buvo iškvaišęs. Nei 
kalbos nei tinkamo juoko su juo riesti negalėjai. Te
gul sau.

Jie pristojo arti kito medžio. Didelė šaka, šonan 
atsimetusi, buvo sausa, be lapelio ir žalumos. Tik juo- 

■ da kepurė tupėjo pačiame jos gale. Vyrai kaleno ša
ką kabliais ir svarstė. Buvo stora, lengvai nesida
vė. Teks lipti ir piūklu zulinti. Kablio peilis neįkando. 
Tik kopėčias reikėjo atsivilkti.

Senis, lyg raišas kuinas, atskubėjo prie jų.
— Paukštis perisi, ar nematote? — šaukė jis. 

— Pats gražiausias iš parko. Tik kiaušinius bus pa
dėjęs.

— Nesimaišyk, dirbti atvažiavome, — papyko 
kažkuris. O pats vyriausias dėstė valkatai:

— Skruzdėlės kiaušinius išės. Šaka mirusi, ir į 
I vabzdžiai užkežės visą medį. Ne savo galva šeimi
ninkaujame, miestas siuntė. Viskas, kas išdžiūvę, tu
ri eiti lauk. Šaka ar medis, vistiek, jei nori, kad par
kas liktų. Kai miestas tvarkos nežiūrės, žaluma iš
nyks.

PRANAS DAILIDE 

planus. Beveik visur nuo tų pla
nų buvo atsiliekama. Viltys, su
dėtos į plėšinius Kazachstane ir 
kitose Sibiro vietose, pasirodė 
nepagrįstos. O kai prie ūkinės 
sistemos trūkumų prisidėjo pas 
kutiniais metais sausros ir šiaip 
nepalankios oro sąlygos, Chruš
čiovui teko susidurti su javų 
Sovietų Sąjungoje nepriteklium, 
o drauge su tuo kilo sunkumai 
ir su Sovietų gyventojų aprūpi
nimu maistu. Sovietų aukso at
sargas teko keisti į kviečius, ku 
kurūzus ir kitokius javus. Ap
skaičiuojama, kad šiais metais 
Sovietai bus pirkę Kanadoje, 
Australijoje ir šiame krašte ja
vų už bilijoną dolerių. O niekas 
negali užtikrinti, kad ateinan
čiais metais javų derlius Sovie
tuose bus geresnis. Dėl to Chru 
ščiovas čia turi prieš akis ne
lengvą uždavinį — kaip javų 
derlių Sovietų Sąjungoje padi
dinti.

Važinėdamas po Ameriką, 
Chruščiovas turėjo nemaža pro
gų išsikalbėti su šio krašto ag
ronomais ir patirti, kas yra rei
kalinga pavyzdingam žemės ū- 
kio našumui. Jam, be abejoji
mų, buvo parodytos ir diagra
mos, vaizduojančios, kiek tas 
našumas pareina nuo įdedamo 
į žemės ūkį kapitalo. Daug kas 
Sovietų premjerui čia turėjo 
būti naujiena, nes bolševikų re
voliucija perėmė iš ęarų valdžios 
dar trilaukę žemės ūkio siste
mą, kuriai moderniškas ūkinin
kavimas buvo visai svetimas. 
Dėlto jis vargiai ir patikėjo, kad 
dedamos į žemę. trąšos turi to
kios didelės reikšmės jos našu
mui. O kai tos trąšos brangios 
ir kai joms pasigaminti reikia 
tam tikrų fabrikų, kurių Sovie
tai neturi, tai Chruščiovas su 
kapitalo investavimu į žemės ū- 
kį nesiskubino.

Bet dabar staiga išgirdome apie 
didelį toje srityje posūkį

Centriniam Bolševikų parti
jos komitetui, kuris dabar svars 
to Maskvoje ūkinį planą atei
nantiems septyneriems metams 
— 1964 — 1970, — Chruščio
vas pateikė sumanymą paskirti 
46 bil. dolerių Sovietų chemi
nės pramonės išvystymui ryšium 
su chemikalų pritaikymu žemės 
ūkyje. Numatoma pastatyti per 
du šimtus naujų fabrikų, o jau 
turimus penkis šimtus iš pa
grindų pertvarkyti. O kas bene 
tame sumanyme yra įdomiausia 
tai, kad visus įrengimus saky
tiems fabrikams yra numatoma 
pirktis pas “Vakarų kapitalis
tus”. Chruščiovas užtikrino tik, 
kad neduos kapitalistams So
vietų Sąjungą “apiplėšti” ir 
pirks tik sąžiningomis kaino
mis, jeigu gaus ilgalaikius kre
ditus ir jeigu pirkimo - pardavi
mo sandėris nebus siejamas su 
reikalavimais bet kurių politinių 
nusileidimų iš Sovietų pusės, 
kaip kai kur Vakaruose jau 
prasitariama. Jie nežino, su kuo 
turi reikalą, — pakeldamas bal
są, pareiškė Chruščiovas.

Taigi esame akivaizdoje nau
jo Sovietų rinka susidomėjimo 
Vakaruose. Tik šį kartą gali 
čia būti didesnis lenktyniavimas, 
kaip kviečių atveju, nes chemi
nių fabrikų įrengimus gali par
duoti Sovietams daugelis kraš
tų. Ir ar ne tam tik Chruščio
vas tą sumanymą ir išgalvojo, 
kad Vakarų santykius sudrums 
tų?

TREMTINIAMS PER
JUNGT. TAUTAS

Šv. Tėvas paaukojo $1,000 
simbolinę auką Jungt. Tautų 
vykdomai tremtinių šalpos pro
gramai, kaip ženklą, kad Vati
kanas ir toliau yra susirūpinęs 
pagerinti sunkią benamių dalią.

— Miestas... Tai burmistras, sakyk, — išsižio
jo valkata, Charles pasakojimą apie paukščių nuodi
jimą atsiminęs. — Žinau dabar, žinau... Bet žmonės 
esate, turite širdį. Paukštis lizdą susikrovė, tai ir 
šaka reikalinga, nors išdžiūvus.

— Kai žmogus kiekvieno gyvio paisys, pats ne
galės gyventi, — porino medžiu atsirėmęs darbinin
kas, laukdamas kopėčių. — Mėsą valgai, pirštus čiul
pi ir kiaulės nesigaili.

Kiaulė kas kita, o paukštis vėl kas kita. Ne
kaltas, niekam blogo nedaro, — gynė valkata, akis 
prisidengęs, baime susigūžęs, ir traukėsi atgal, nes 
vyrai jau rėmė kopėčias. — Draskyti šitaip be gai
lesčio — ne žmogaus užsiėmimas. Čiulba, gieda, pats 
linksminasi ir kitus linksmina. Bėdos nenujausdamas, : 
tarp žmonių prisilaiko, kad smagiau būtų, o jūs plė
šote! Dar niekad tokių dalykų nebuvo. — Jis virė] 
neapykanta darbininkams, sulinkusiom kojom tryp
čiojo ant tako, vėpčiojo skvernais.

— Kai nereikės perėti kiaušinių, turės daugiau! 
laiko čiulbėti, — erzino vyras, ant kopėčių užsilipęs, | 
piūklą taikydamas. — O moterys? Kol vaikų neturi, 
gražios ir dailios, lyg ne kojom, bet spyruoklėm 
vaikščiotų. Akis bado, magnetu traukia. Kuri susi
rietus, aplūžinėjusiais nagais, žinok, kad namuose 
visais kampais cypia.

Piūklas ėmė švilpti, ir senis daugiau neištvėrė. 
Apie lizdą spraksėjo raudonu pilvu sparnuotis, pasi
metęs, susins aišęs, spygčiojo ir čirpsėjo, o piūklas ( 
dirbo. Nelaimė jau krenkštė čia pat. Mažas sutveri- j 
mas, matydamas ją, beviltiškai trankėsi aplink, nors j

KĘSTUTIS G AID2IDNAS

Atentatas Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse niekada nebu
vo politikos įrankis valdžiai nu
versti ar suteikti naujų jėgų 
kraštutinėms politinėms gru
pėms.

Trys žmogžudžiai, nuo kurių 
kulkų žuvo prezidentai Linkol- 
nas, Garfield ir McKinley, buvo 
vieniši psichopatai, protiniai kla 
joją dausose, kiekvienas ieško
damas ir tikėdamasis valandos 
pamišusio garbės.

John VVilkes Booth
Šis 26 metų amžiaus vyras 

buvo vienas geriausių ir gar
siausių to laiko amerikiečių ak
torių. Bet metais prieš Linkolno 
mirtį jo karjerą gaubė tamsūs 
debesys. “Man reikia garso — 
garso”, jis šaukė, bet jo šeks- 
pyrinis balsas desperatiškai ki
mo. Jis tikėjosi šį pasaulinį gar
są rasti jau ne teatro scenoje.

“Kokia auksinė proga save 
įamžinti, nužudant Abraomą 
Linkolną”, jis kalbėjo draugams 
Chicagoje dvejus metus prieš 
žmogžudystę.

Booth rado pritarimą ir su 
grupe bendraminčių planavo pa 
grobti Linkolną, ilgainiui jį iš- 
keičiant už pietų kariuomenės 
belaisvius. Bet planas pakriko, 
bendraminčiai atsimetė. Tada į- 
sigalėjo žmogžudystės mintis. 
Reikėjo laukti tik patogaus, dra 
matiško momento.

1865 metais balandžio 14 d. 
buvo paskirta mirties diena. Tą 
dieną Linkolnas turėjo stebėti 
Ford teatre “Our American 
Cousin” spektaklį. Booth ap
lankė prezidento 7 numerio lo
žę pora valandų prieš vaidinimą, 
pastebėdamas, kad ložės užrak
tas neveikė. Taip pat išpiovė 
medinėje sienoje mažą, stebė
jimui skirtą, skylutę.

Linkolno sargybinis tą nelem 
tą valandą praleido netolimoje 
karčiamoje. Kada publika juo
kėsi ir ūžė, stebėdama komedi-
ją scenoje, Booth atsirado pre
zidento ložėje. Su “sic semper 
tyrannis” šūkiu šovė iš pistole
to Linkolno nugaron.

Prabėgdamas pro prezidento 
palydovą, davė dešimts pėdų 
šuolį scenon ir su lūžusiu ko
jos kaulu dingo naktin.

Po devynių valandų Linkolnas 
mirė. Booth gyveno kaip gy
vulys, ieškomas po visą kraštą. 
Kartais užtikdavo laikraštį, vis 
su pagieža ir nuostaba skaity
damas, kad jo žygis pasmerk
tas net ir pietinėse valstybėse.

Balandžio 26 dieną Booth bu- 
i vo užtiktas kluone, netoli Bow- 
ling Green, Virginoj. Kariai pa
degė kluoną ir, iš jo bėgdamas, 
Booth buvo nušautas vienu šū- 
viu.

čia jau nebuvo jam kas veikti. Galėjo skristi, kur pa
tiko, ir niekados nesugrįžti.

— Kad nagai jums nukristų! — išspaudė val
kata ir šoko šalin.

Paguodos toli nereikėjo ieškoti. Prie saliūno 
atlapsėjęs, grįžtelėjo atgal, šakos jau nebuvo, ir bū
rys vyrų traukė kitan parko kraštam Ramiai, kaip 
pridera tiems, kurie darbus atlieka tvarkingai. Kaip 
įsakyta.

— Medžius valo? — burbtelėjo šeimininkas vi
dun įsivėlusiam seniui ir lyg Erodas atsistojo už ba
ro. Atsuko kraną, o putos švokštė stiklan. Statinė 
buvo tuščia, tik drumzlių dar kiek dugne skalandavo. 
Valkatoms jas laikė. Geras biznis. Oras šnypščia ir 
atneša pinigo. Menko, žinoma, centus, tačiau vistiek 
pinigas. Lengviau, kaip grąžą duodant nusukti. Kas 
dolerį turi, dangun vartus gali atsikelti. Ne kunigų 
dangun, o žmonių. Jei vestuvės pasitaiko, draugus 
aplenkia, o turtuolį kviečia. Brangių dovanų atneš. 
Kviečia ir dailiai sodina. Svarbus svečias, protingas, 
jei be mokslo išmano, kaip kišenius prisipildyti. Pa- 
čiupinėjai kieno piniginę ir jau žinai, kiek jam garbės 
priklauso. O smegenų nepasversi.

Senis iš karto nelinko į kalbas. Pasiėmęs stik
lą, nušliaužė kampan. Ką sakytų saliūnininkui? Skųs
tųs nuskriaustu paukščiu? Šitas žmogų plėšia ir ne- 
krūpčioja, tad paukščio negailės. Taigi, susigūžė prie 
stalo, kad netrukdomas viską apsvarstytų.

£Bui daugiau j,

Charles Julius Guiteau
Prezidentui James A. Garfield 

šis 39 metų amžiaus vyriškis 
buvo žinomas tik kaip visada 
giriąsis nenuorama, iš Baltųjų 
rūmų be pertraukos reikalaująs 
“Paryžiaus konsulato”.

Guiteau, advokatas ir evange
listas, save skaitė “Jesus Christ 
& Co.” tarnautoju, bet Wash- 
ingtone slampinėjo basas, skelb 
damas, kad jo vienintelis tiks
las yra suvienyti respublikonų 
partiją.

Ilgainiui nusprendė, kad “Die 
vo valia” liepia, jog preziden
tas Garfield turi mirti. Jis nu
sipirko 44 kalibro pistoletą, jį 
išbandė Potomac paupiuose, pa
tikrino Washingtono kalėjimo 
patogumą, jį radęs "puikiu”, 
pasiruošė plano vykdymui.

Kada prezidentas Garfield at
sirado Washingtono Baltimore 
ir Potomac geležinkelio stotyje, 
pasiruošęs atostogoms šiaurėje, 
1881 metų liepos 2 dienos 9:30 
valandą ryto Guiteau šovė pre
zidento nugaron. “Dieve mano, 
kas atsitiko”, griūdamas sušu
ko Garfield. Guiteau momenta
liai buvo suimtas.

Nors prezidento žudikas gy
nėsi beprotyste, teismui truko 
tik 65 minutes jį nuteisti mir
ties bausme.

Prezidentas Garfield, kovoda
mas su mirtimi, dar gyveno 80 
dienų.

Leon F. Czolgosz
Jis save laikė anarchistu. Bet 

Czolgosz buvo toks silpnas sa
vo politiniuose įsitikinimuose, 
kad penkias dienas prieš prezi
dento VVilliam McKinley nužu
dymą “Free Society”, anarchis
tų laikraštis, jį pavadino šni
pu.

Perskaitęs apie anarchistų a- 
tentatą prieš Italijos karalių 
Umbertą I, pradėjo žaisti Ame
rikos prezidento nužudymo min 
timi. Savaitę prieš nužudymą 
už $4.50 nusipirko 32 kalibro
pistoletą.

1901 metais rugsėjo 6 d. Czol
gosz atsirado Temple of Music 
paviljone Pan-American paro
doje, Buffalo, N. Y. Publika 
spaudėsi kambarin, tikėdamasi 
paspausti prezidento McKinley 
ranką.

Czolgosz, šventadieniškai ap
sirengęs, prisijungė prie minios. 
Nė vienas iš 50 sargybinių ne
pastebėjo nosinėje įvynioto gink 
lo. Kada prezidentas McKinley 
ištiesė ranką, Czolgosz ją at
stūmė ir šovė prezidentui krū
tinėn.

Sargyba griebė žmogžudį, mi
nia jį žiauriai puolė. Prezidentas 
ištarė: “Nemuškit jo, vyrai".

(Nukelta į 5 psl.)
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DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. gruodžio mėn. 16

O. Patton, inžinierius tikrina sudužusio Pan American lėktuvo dalis, 
norėdamas surasti lėktuvo nukritimo priežastis. Kaip žinoma, lėktuvo 
katastrofoje žuvo 81 asmuo.

GAMINTOJ AI-PLATINTOJAI

ŽIEMINIŲ

CLASSIFIED GUIDE

45 METAI KAI MIRĖ
KUN. STANHKYNAS

Daug pasidarbavęs steigiant 
Šv. Kazimiero seselių vienuoly
ną kun. Antanas Staniukynas 
mirė 1918 m. grudž. 15 d. Šie
met suėjo 45 metai nuo jo mir
ties. Savo didįjį geradarį sese
lės yra pagerbusios pastatyda- 
mos jo statulą motiniškame na
me. Seselių įprašytas istorikas 
Antanas Kučas rašo apie jį kny 
gą. Kun. Staniukyno mirties su- 
kakt. prisimininė ir Chicagos ar 
kidiecezijos laikraštis ‘The New 
World”.

šį mėnesį sueina 8 m. kai mi
rė kitas Šv. Kazimiero seserų 
kapelionas — kun. Stasys Valu- 
ckas. Jis mirė 1955 m. gruodžio 
17 d.

SUVAŽIAVIMAI MIESTUI 
ATNEŠ $300 MIL.

Apskaičiuojama, kad suva
žiavimai ir parodos atneš per 
šiuos metus Chicagos miestui 
apie $300 milijonų pajamų. Chi- 
caga darosi pirmaujančiu suva
žiavimų miestu: per metus čia 
būna apie 1,100 suvažiavimų ir 
parodų.

NAUJA LIGONINĖ
Šeštadienį pašventinti pama

tai naujos ligoninės, kurią Ale- 
xian broliai statys Eik Grove 
priemiestyje. Ligoninei įgytas 
30 akrų plotas. Pastatas su į- 
rengimais kainuos $7 milijonus. 
Ligoninę numatoma užbaigti 
1965 metais ir ji aptarnaus dau 
giau kaip 160,000 gyventojų. 
PATARIMAI VAIRUOTOJAMS
Chicagos policija artėjant šven 

tems paskelbė šiuos patarimus 
vairuotojams:

1. Saugokis gėrimo; jei jau 
išmaukei, tai važiuok tramvajų 
mi ar taksiu.

2. Niekada nesėsk prie vairo, 
kol esi neblaivus. Jei jau reikia 
ką išsigerti, tai imk kavos ar 
arbatos.

3. Neskubėk. Kas sekundę ma 
šiną laikyk savo kontrolėje. 
Klausyk važiavimo taisyklių ir 
tėmyk pakelės ženklus. (Važiavi
mo greitį taisyk prie kelio sąly
gų ir mašinų spūsties.

4. Pėstieji, eidami skersai gat 
vę, turi gerai apsižiūrėti, ar ke
lias yra laisvas. Negalima tikė
tis, kad kitas turi tavo gyvastį 
išsaugoti.

Šių švenčių metu žus keli šim 
tai žmonių. Tenebūnie tavo var
das tame sąraše.

MOŠŲ KOLONIJOSE

Kenosha, Wis

mo-
KALĖDŲ EGLUTĖ

Kenoshos lituanistinės 
kyklos tėvų komitetas gruodžio 
22 d. 3 vai. p. p. ruošia šv. Pet
ro parapijos salėje lituanistinės 
mokyklos vaikams eglutę su ma
ža programėlę, kurią paruoš 
mokyt. N. Lirgamerienė.

Atvyks Kalėdų senis su do
vanom ir vaikučiai galės kele
tą valandų linksmai pažaisti.

Taip pat kviečiami dalyvauti 
tėvai bei pažįstami.

Komitetas

AGRESYVUS AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMAS

Kai kurios automobilių par
davimo vietos Chicagoje pradė
jo agresyvų pardavimo būdą. 
Kai atvažiuoja žmogus pamaty
ti norimos pirkti mašinos ir po 
pasitarimų sumini, kad kaina 
jam būtų priimtina, pardavėjas 
jam nieko nesakęs duoda pa
tvarkymą, kad iš atvažiavusio
jo mašinos būtų perkraustyti 
daiktai į naują, perkeltas nume 
ris ir perkeltas miesto ženklelis 
(stikeris) nuo lango. Pirkėjas , 
gal dar norėtų kitas vietas ap
lankyti ir dėl kainų pasitarti, 
bet jam susidaro nepatogumų 
susidūrus su tokia perkrausty- 
mo staigmena. Todėl ieškant 
naujos mašinos, reikia tokius ga 
limumus pramatyti ir iš anksto 
apsisaugoti. Geriausia pirkti pa 
žįstamų lietuvių turimose par
davimo vietose.

ŠIRDŽIŲ ATAKŲ PAVOJUS

Šaltas oras ir sniego kasimas 
sudaro širdies atakų pavojų 
žmonėms, turintiems silpnesnę 
širdį. Chicagos sveikatingumo 
komisionierius dr. S. L. Andel- 
man perspėja gyventojus. Pra
eitą ketvirtadienį iš 8 mirčių, į- 
vykusių Chicagoje dėl širdies 
atakos, trys įvyko ryšium su 
sniego kasimu.
REKORDINIS COOK APPSKR.

BIUDŽETAS

Cook apskrities biudžeto pro
jekte 1964 metais numatyta 89,- 
164,416 išlaidų. Taigi, net $9 mi 
lijonais daugiau negu 1963 m. 
Išlaidos padidėja, be kitų daly
kų, ryšium su įvykstančiais bal
savimais ir teismų reforma.
AREŠTUOTI 7,859 ĮSIKAUŠĘ 

VAIRUOTOJAI
Net 7,859 asmenys šiemet Chi

cagoje jau areštuoti už vairavi
mą mašinos įsikaušus. Ypatin
gai įsigėrusius vairuotojus gau
dys švenčių metu. Tam metui 
atšaukiamos policininkų atosto
gos ir daugiau vyrų patruliuos 
gatvėse ir keliuose.

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Licenzljuota lietuvių Jmonė Ir re
gistruota 
Justine.
COSMOS

U.S. Department of

PARCEL EXPRESS, 
Corp.

3212 S. Halsted, Chicago 8, III.
Tel. — CA 6-1864 ir

MAKQUETTE GIFT PARCEL 
SERVICE

2608 W. 69 St., Chicago 29, IU. 
Tel. — WA 6-2737

Didelis pasirinkimas medžiagų Ir 
visų kitų siuntiniams tinkamų 
prekių žemomis kainomis

Įmonei vadovauja: Edvardas 
Žukauskas ir Vytautas Žukauskas, 
abu turj dideli patyrimą. Kalėdi
niai maisto siuntiniai iš U.S.A. 
Ir Danijos.

Tel. GRovehill 6-7875
ALF. STANČIAUSKAS — į 
HEATING and COOLING

(šildymų Ir šaldymų Įrengimas) 
7304 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, LII.

Paskolos, perkant namas, daromos ilgiems terminams

ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. VIrginia 7-7747

MISCELLANEOUS
Įvairūs

MISCELLANEOUS 
Įvairūs

Mūsų gaminiai yni preciziškai 
pagaminti ir garantuoti pirmos 
kokybes.

• STAINLESS STEEL
• ANODIZED ALUMINUM
• SPALVOTO ALUMINUM
• RAUDONMEDŽIO IR PUŠŲ
• NYLON-VINYL
• STORM ENCLOSURES
• JALOUSIES
• SIETELIAI

VISI DARBAI GARANTUOTI
14 metų puikios darbuotės

Nemok, apkainavimams tel.:

CL 4*4600
A-l MODERN 

HOME 
4516 S. Washtenaw Avė.
Paklausykite mūsų pranešimų per 
SOF. BARČUS ŠEIMOS RADIJĄ

TAIP,
PAS MUS JUS GAUT PASIRINK- 
n TAUPYMO PLANĄ PAGAL 
1AVO PAJĖGUMĄ... APLANKY
KITE MUS GREITAI.

DIVIDENDAI U« 
INVESTACIJA8 
MOKAMI KAS 

KETVIRTIS 
METU

8ANTAUPO8 APDRAUSTOS IKI 
$10,000 F.S.L.I. KORPORACIJOS

i» ihlbl

5K% NAMU PASKOLOS IKI 
26 METU, JOKIU PRIMOKSIMO 

PABALDŲ

ST. ANTHONY
SAVINGS * LOAN ABSN.

1447 8. 49th Ot„ Cicero 60, BĮ.
Telef. 656-6330 & 242-4306

fosepb F. Gribauskas Exec-Becy. 
NEMOKAMA VIETA MAŠINOMS

Pilkite JAV Apsaugos 
Bonus I

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

We realize thc men we scck are currently employed. Howcver, 
thls is an iinusual oppiH-tnnity for

DENTAL TECHNICIANS
Immediate openings in Minneapolis, Minnesota for Crown and 
Bridge Dental Laboratory. $3.50 to $5.00 per hour, depending on 
experience and ąualifications. Mušt be experienced in bridge work. 
40 hr. Wk. Fringe benefits. Steady employment & excellent opport’y 
for right men. Wire, write, apply in person, or tel. at once. Dept. C.A.

KRAMER DENTAL STUDIO
1201 CURRIE AVĖ., MINNEAPOLIS 3, MINS., or CALL FE 11-0101

PASINAUDOKITE 
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu
vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO, ILL 60629 TEL LU 5-9500

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

$:80 iki 
plrmad.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais Ir sekmadieniais nuo 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS W0PA 

1490 kll. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEunlock 4-2413 

7169 So. Maplewood Avė. 
Chicago 29, IU.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

RADIO PROGRAMA

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburgne ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties.

VAKARŲ PENNSYLVANIJOh
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDA

Mckeesport, Pennsylvania 
kas sekmadienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet

BANGa 810
Visais reikalais kreipkitės adre

su: LithuanJan Catholic Hour, 
W E D O, McKeesport, Pa.
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Apsimoka skelbtis ‘'DRAUGE” 

nes jis plačiausiai skaitomai* lietu 
vlų dienraštis. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos.
>llllllll|||lilllllllllllllllll!!lllllllllllllllllll

CONTRACTORS 
Namų statyba Ir remontai

CONSTRŪCTION CO.
[rezidenciniai, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69th Street
HE 4-7482 486-5151

CONSTRUCTION C0
Atlieka planavimo Ir statv- 
boa darbus, gydytojų ofisų 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 Įvairių stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRoepect 8-2013 

7203 8. VVestern Avė.
Chicago 36, Hlinoia

kad van-
valoml ir 
vamzdžius 

tinka gazo,

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

STOGAI — KAMINAI — RINOS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

Dedame naujas “copper-aUoy” ri
nas. Jų nereikia dažyti; garantuotos 
visam laikui. Kaina ta pati kaip 
Ir už galvanizuotas. Taip pat taiso
me senas rinas, išsmaluojame Ir da
žome. Darbas garantuotas.

Visokius stogus tatsom, atnaujina
me arba naujai dengiame. Vartojam 
flber-aspbalt. Garantuota, * 
duo nepereis.

Kaminai — Mūrinaml, 
taisomi. Taip pat Įdedame 
Į originalius kaminus: 
alyvos ir anglies apšildymams. Su
laiko drėgmę.

Dažom iš lauko ir vidaus, tinkuo- 
jam, dekoruojant ir cementuojame.

Pilnai apsldraudę.—Nemokami ap
skaičiavimai.—Žemiausios

Atdara dieną 
dieniais.
LA 1-6047

DIRBAME

kainos, 
bei sekma-ir naktį

RO 2-8778
METU

arba 
ŽIEMOS

HEATING CONTRACTOR
Statome žiltų oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius Ir oro 
vėsintuvus.

VtenlntSltal Iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272

Heating Contractor 
[rengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr conditlonlng Į 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit Ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI.

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western, Chicago 9, IU.

ĮSIGYKITE DABAR!

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

DRAUGAS
4545 VV. 63rd St, Chicago 29, DL 

Tel. LUdlow 5-9500

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 

VADOVĖLIS
yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
63rd St. Chicago 29. OI.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PROGOS — OPPORTUNITIES

Groserių ir mėsos krautuvė, su 
mūr. namu. Pardavimo priežastis 
— kiti interesai, šv. Gali parap. 
5 kamb. užpakalyje, Yz rūsio, 2 
“valk-in” šaldytuvai, garažas. Su
sitarimui skambinti: RE 5-6463.

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

R E A L ESTATE
NAMAI IR ŽEMI PARDAVIMUI

Kilčių vakaras artėja Ir dar gali
ma nupirkti beveik naują 6 kamb. 
mūrą. Garažas, platus sklypas. Arti 
67-os Ir Pulaskl. 326,500.

Jūsų šeimai pastogė toliau nuo mie
sto ūžimo. Modern. 7 kamb. ‘‘ranch", 
Palos Parke, kur kalvos, rami gam
ta. Kaina apie $50,000.

2 mediniai arti mūsų. Atskiri šil
dymai. Sena močiūtė atiduos abu na
mus už $17.000.

2 butų iškilus mūras. Naujas gazu 
šildymas. Arti St. Ritos bažn. $32,500.

3’ butų mūras. Mūro garažas. Di
deli gražūs kamb. Arti mūsų ofiso. 
$31,700.

Tiesiog žiba. 2-jų butų mūras. Ga
zu šildymas. Alumln. langai. Arti 
mūsų. $23,500.

Dailus 4 butų mūras. M. pke. 
$5,000 nuomos. Gazu šildymas. Ga
ražas. Našlė prašo $34,000.

K. VALDI S REAL ESTATE
2458 VVest 69th Street, RE 7-7200 ar RE 7-8534

Med. 5 kloni). M. p. 3714 p. lotas, 
nauja vonia. $11,500.

Mūr. 2x4. Garažas. 37 14 p. lotas.
11 metų. M. p. Tik $27,500.

Mūr. 2x0. M. p. 30 p. lotas, 2 šil
dymai. Bargenas už $28,800.

Mūr. 4 kamb. namukas, 55-os ir 
Callfornia rajone, $11,500.

Maisto krautuvė su namu, įrengi
mais Ir prekėmis. $19,800.

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69th Street, Tel. HE 6*5151

2 aukštų mūr. 2 gražūs butai (4 ir 
3 mleg.), puikios virtuvės ir vonios. 
Karšto vandens šild., M. p. Parduo
damas su dideliu nuostoliu.

Modernus ir gražus, tik kelių me
tų apartmentinis M. p. Pirkaite už 
mažiau 8 kart metiniu pajamų.

1 >/a aukšto mūr. 5 ir 4 kamb. Nau
jas karšto vand. šild. gazu. Tik 
$23,500.

3-jų hutų med. Platus sklypas. 
Graži vieta M. p. Visas Išnuomuotas 
už daugiau $300 mėn. Tik $21,750.

3-jų didelių mieg. mūr. Kilimai, 
platus sklypas, garažas. M. p. Už 
$16,000.
. 16 butų, 2-jų aukštų apartmentinis. 
Daugiau kaip $19,0j)0 metinių paja
mų. M. p.

6 kamb. liuksus apynauja mūro re
zidencija. Gražus židinys, 114 vonios, 
centrallnis vėsinimas. Gražiai įreng
tas rūsys, platus sklypas, daug prie
dų. M. p. Tik $33,000.

Liuksus 1 14 aukšto — 514 ir 414 
kamb. Tik kelių metų mūrinis. Gra
žiai įrengtas poilsiui rūsys. 2 autom, 
mūr. garažas. M. p. Teiraukitės.

2 po 514 kamb. 10 m. mūrinis. 2 
atskiri šildymai, apsaugotas nuo pot
vynio rūsys, alumin. langai, 30 p. 
sklypas, 2 auto, garažas. M. p. prie 
parko. Tik $39,000.

NERIS REAL ESTATE
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321
Mūr. 2x6 kamb. Gerai užlaikytas 

namas, Br. P. Naujas šild. $24,500.
Med. 2x6. Rūsys, centr. šild. 45 ir 

Talman.
Mūr. 114 auk., 414 ir 4, tik 8 me

tų, apsauga nuo potvynio, platus 
sklypas.

Mūr. 2x4 Br. P. $17,590. Geras 
auslkleklmas.

Mūr. 5 kamb. Moderniška vonia 
ir virtuvė. 2 bl. nuo Maria High 
Scbool. $17,500.

Mūr. 2x6 ir 1 kamb. rūsy. 44 ir 
Spauldlng. Namas mokasl pats.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
2737 W. 43rd St. CL 4-2390
DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 

NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI
MAS • APDRAUDA 
• NOTARIJATAS

LEOHAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St VVAlbrook 5-6015

Brlghton Parke — 414 kamb. ge
ras butas ir bizniui ar raštinei patal
pa. Nuplrksite $700 įmokėję. $11,700.

Parduodami 2 sklypai Marą, p-ke 
po 30x125 p. Galima statyti 2 butų 
namus.

Marų. P-ke mūr. 4 butai, centrai, 
šildymas. Garažas. Geros pajamos. 
Pigus. $35,900.

VAIHA REALTY
2617 W. 71st St RE 7-9515

BRIGHTON PARKE. NF.SUMOKft- 
JTCJS PASKOLĄ

parduodamas mūr. bungalow. $2,000 
jmokėti. 3 mieg. kamb., ąžuolo pa
puošimai, gazu apšild., 3 metų senu
mo. 2956 W. Pershing (39 St.), tuščias.

GRANE SAVINGS & LOAN 
47tli ir Rockw®U Street LA 3-1083

Mūrinis. 2-jų butų po 6 kamb. 
Apyl. 12-os ir 58th Avė. Pilnas 
rūsys. Viskas moderniška. $29,500; 
įmokėti $5,000. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., Cicero.
OLympic 2-6710, BIshop 2-2162.

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

5 kambarių butas Brighton Parke. 
$60.00

Tel. 254-3832

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ 
BUTAS 

PRospect 6-8850

Išnuom. kambarys su atskiru įėji
mu, 2-me aukšte, dirbančiam vy
rui. 5635 W. 22nd. PI., Cicero. 
Skambinti po 5 v.v. TO 3-1859 
arba 562-3618 visą dieną.

PARDAVIMUI

iimiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS & HANDLES 

30 & 50 gal. Free delivery
5757 S. Halsted & 5622 S. Karine
Tel. 224-4362 • 484-1113
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii

Skelbkitės “Drauge”

Sveikas medinis M. pke 3 butai, 
50 p. lotas, nauja gazo šiluma, gele
žinė tvora, garažas. $20.900.

Geras 6 butų mūras. Gera vieta. 
$7,000 nuomos. $63,000.

Biznis ant kampo. Maisto krautu
vė, 2 butai. Platus mūras, gera vie
ta. Garažas. $24,500.

10 butų naujas, modern. mūras. 
Apie $14,000 rendos. Gazu šildymas, 
alr-conditionlg. $85,000.

Žiemai, 2-jų butų med. Naujai 
įrengti 5 ir 3 kamb. butai. Brt 
parke. $13,400.

Gražus didelis 6 kamb. mūras arti 
Maria High. Modern. šildymas, vir
tuvė. kerpėtai, garažas. $18,500.

8 metų, 3-jų butų mūras, šalta 
garažas. Arti parko. $34.900

Brlghton P-ke. Biznis, 1 butai. 
Mūras, 50 p. sklypas. 325,000.

Naujas mūr. 3 mleg. 114 vonios 
arti M. p. Tik $16.900.

Mūr. 2 butai ir pajamos rūsy. 3 
m. M. p. $31.500.

Med. 6 kamb. Garažas, rūsys, pa
stogė. M. p-ke. $13,900.

Med. 2x4, garažas. Gražiai išlaiky
tas. B. p-ke. $14.800.

Mūr. 6 kamb, garažas, naujas 411d.
30 p. lotas M. p. $16,800.

Ant dvigubo sklypo. Octagon fron
tas, 4 po 5 kamb. ir rūsys. 4 auto 
garažas. Arti $6,000 metinių paja
mų. Geras pirkinys.

514 kamb., tik kelių metų mūrinis. 
Karšto vand. šildymas gazu. Gražus 
židinys, alumin. langai, 2 auto mūr. 
garažas. Tik $25.300.

6 kamb. mūr., naujas karšto van
dens šildymas. 2 auto, mūro garažas, 
30 p. sklypas, 53-čios ir Kedzie apyl. 
Tik $16.500.

114 aukšto, 5 ir 4 kamb. medinis. 
Karšto vandens šildymas. Rūsys. 68 
p. sklypas, 54-ta. j vakarus nuo Ke
dzie. Tik $12,000.

Didelei šeimai ar 2 mažom šei
mom daili nuosavybė netoli mūsų 
įstaigos. Tik $14.000.

Netoli M. pko ant plataus sklypo 
8 kamb., 5 didelių miegamųjų mūro 
nuosavybė, 2 modern. vonios, mo
dern, virtuvė, naujas šildymas gazu. 
$22,000.

6 butų mūras. Karšto vand. šil
dymas alyva, alum, langai. 4 auto 
mūro garažas. Didelės pajamos. Ge
roj vietoj. Tik $54,000.

1J4 ankšto. 2 po 414 kamb., 7 me
tų, mūrinis. 2 atskiri šildymai gazu, 
alum, langai, nuo potvynio apsaugo
tas rūsys. Gage pke. Tik $31,000.

$25,000.
Mūr. 6—4—3. 3714 lota* Centr. 

šildymas. Blokas nuo Mar. Parko.
Mūr. 8—5—5 ir maisto kraut. Ge

riausia vieta Br. parke.
Mūr. 114 a. 8 ir 3. Dideli miega

mi, 2 auto taūr. garažas. M. P. — 
$24,000.

Med. 2x4. švarūs kamb.. rūsys, 3 
auto garažas. Br. Parke. Nebrangiu.

Mūr. 4 butai. 65 p. lota* Br. Par
ke. $24,000.

Mūr. 10 butų. 7 metų. Marą. Par
ke.

5851 S. NEENAH AVĖ.
10 metų, 3 miegamų “ranch” sti

liaus mūr. rezidencija. Mūr. garažas, 
platus sklypas. Įkainuota $21,000. 
parduodama už $17,500. Įmokėti 
$2,000. '

A. Horkus Real Estate
2405 W. 51st St WA 5-5080

Apdraudų Agentūra 
Patarnauja visais draudimo reikalais 

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

Cicero. 3 butų mūr., 2 auto ga
ražas, $240 mėn. pajamų. $6,000 Jmo- 
kėd.

Cicero. 5 butų med. $500 mėn. pa
jamų. Tik $24,500. Mažas jmokėjl- 
mas.

Cicero.. 2 aukšt. mūr., 5 būt. ir 
valgykla, virš $500.00 mėn. pajamų 
iš nuom. Savininkas išsikelia j Ari
zoną. Tik $42,500.

ŠATAS REALTY
4936 W. 15 St, Cicero

Tel.: OL 6-2233; OL 2-8907

Naujas 2 po 514 mūras, 3 mieg. 
Gazu rad. šild., virimo ir kepjmo 
jreng. plytelės, 30’ skl. Daug kitokių 
patogumų. Arti mano ofiso. Tik 
$34,000.

3 po 5 kamb. 2 mleg. mūras Brigh
ton Pk. Gazu—alyva šild. 27’ skl., 
alum, langai, 2 maš. gar., pilnas rū- 
rys. Pirksi už $23,000.

114 a. 5 ir 4 kamb. mūras Gage 
Pk. Gazo rad. šild. tlles, kabinetai, 
židinys. Viskas modern. $23,900.

21 apart, mūras. $19,240 met. pa
jamų. Kaina 4.5 karto met pajamos, 
Pagayvok.

ŠIMKUS
REALTY — NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood Avė. 
Telef. 254 - 7450 arba 927 -2046

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME.

BOOKKEEPING. NOTARIJATAS.
CAR LICENSES. INCOME TAX

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St, RE 7-8399

MŪRINIS 4 BUTŲ. Bargenas. 
Modern. butai. 4 modern. vonios. 
Atskiri “baseboard” apšildymai. 
Pajamų apie $300 per mėn. Apyl. 
28-os ir Hornan. Įkainuota sku
biam pardavimui, tik $17,000; įmo
kėti $2,500. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.
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PRASMINGUOSE GYVENIMO
POLĖKIUOSE

Kun. Juozo Vaišnio, S.J., sukaktis ir naujos pareigos

Lapkričio mėnesio pradžioje 
Suvalkijos ūkininko gausioje šei 
moję, dideliame seserų būryje, 
gimė pirmasis berniukas Juo
zukas, didžioji tėvų svajonė, bū 
siipasis jėzuitas kunigas, žurna- 
listąs, redaktorius, garsus pa
mokslininkas, žymus jaunimo va 
dovas, kun. J. Vaišnys, S. J.

Po eilės metų perkeliavus 
daug kraštų, eilėje universite
tų gilinus mokslo žinias, šven
čiamos kitos svarbios gyvenimo 
sukaktys ir įsipareigojama nau
jiems darbams.

Tryliką metų sumaniai reda
gavus žurnalą “Laiškai Lietu
viams” ir apie 14 m. išgyvenus 
Chicagoje, kun. J. Vaišnys iš
vyksta naujoms pareigoms į Ka 
nadą. O kad darbo našta nepa- 
lengvėtų — skiriamas Lietuvių 
Skautų sąjungos vyriausiu ka
talikų dvasios vadovu.

Jaunystės ryžtas
Kun. J. Vaišnys, SJ, dar ma

žas būdamas, 1925 m. įstojęs į 
skautų eiles, pasiliko ištikimas 
pasirinktiems principams ir be 
svyravimų ir blaškymosi išlai
kė ne tik priesaikos įsipareigo
jimus bei uniformos puošmenas, 
bet ir pats gyvendamas skau- 
tybės idealais. Pasižymėjęs pir
moje tautinėje stovykloje A. 
Panemunėje, kur stovyklos už
baigimo iškilmėse gavo viešą 
pagyrimą už parodytą skautiš- 
kumą stovykloje, tokį pat skau 
tiškumą, tikra to žodžio prasme, 
jis tebelaiko savo veiksmuose 
ir žodžiuose.

Gimnazijos mokytojų ir kla
sės draugų mėgiamas, jis buvo 
darbštus, pareigingas.

Kai 1934 m. baigęs Rygiškių 
Jono gimnaziją įstojo į Jėzui
tų ordiną, visiems draugams ir 
mokytojams buvo didelė staig
mena. Ne dėl to, kad kas nors 
iš jų būtų abejojęs jo tinkamu
mu pasirinktam luomui, bet tik 
dėl to, kad niekados niekam 
nebuvo prasitaręs apie savo 
sumanymą, nors pašaukimą jau 
tęs nuo ketvirtos klasės ir nuo 
to laiko susirašinėjo su ordi
nu.

Pasirinktuoju keliu
Įstojęs į Jėzuitų ordiną, ne

trukus tolimesnėms studijoms 
išvyksta į užsienį. Filosofiją bai 
gė Innsbrucko universitete, Au
strijoje, o teologiją — Grego- 
rianum universitete, Romoje.

Kanadoje

700 METŲ UŽDANGĄ PRASKLEIDUS
Gruodžio 8 d. 4v . v. Bloor 

Collegiate auditorijoj KLB To
ronto apyl. valdyba suruošė Lie 
tuvos karaliaus Mindaugo sep
tynių šimtų metų (1263—1963) 
mirties sukakties minėjimą.

Gražiai parinktais sakiniais ir 
žodžiais minėjimą atidarė apyl. 
v-bos p-kė dr. J. Matulionytė, 
paprašydama invokaciją per
skaityti kun. P. Ažubalį, o pa
grindinei paskaitai — pakvies-

' karais — pluša organizaciniuo
se dirvonuose. Ji KLB Toronto 

' apyl. v-bos p-kė. Nors Kanadoj 
mokslus baigusi — gražiai kal
ba, gerai rašo lietuviškai.

Solistė kontraltas Vaclava 
Žiemelytė — taipogi čia muziki
nį išsilavinimą įgijusi, baigda 
ma Toronte muzikos konserva
toriją ir pasiekusi iškylaus lygio 
dainavimo srity.

Mt. Brydges, Ont.
LIETUVIŠKOJI VALAIČIŲ 

ŠEIMA
Agr. K. Valaitis ir Juzė au

gina net 5 vaikučius, kurie vi
si yra auklėjami lietuviškoje 
dvasioje. Jie ne tik skaito, bet 
ir gerai rašo lietuviškai. J. Va
laitienė yra įsitraukusi į lietu
viškąjį veikimą, bet ji dažnai 
kanadietėms moterims skaito 
paskaitas ir teisingai apibūdina 
komunistinę vergiją, kurią vel
ka ir nelaimingoji mūsų tauta. 
K. Valaitis yra labiau pririštas 
prie tabako ūkio, kuris atima

DRAUGAS, pirmadienis, 1963 m. gruodžio mėn. 16 7

sipratusi lietuvaitė. Ji ne tik 
kalba, bet ir gražiai rašo lietu
viškai. Kas stebėtina, kad ji 
yra didelė knygos mėgėja. An
gelė nepaprastai daug, skaito, 
bent ypatingai ji mėgsta skai
tyti lietuviškas knygas. Tai la
bai retas atsitikimas tarp Ka
nadoje gimusių ir augusių mer
gaičių. Tai retas pavyzdys vi
siems vietos lietuviams, kaip 
galima išauginti tikrą Lietuvos 
dukrą ir svetimoje žemėje. Jau- Į

noji Angelė yra numatyta mo
kytoja lietuvių šeštadieninėje 
mokykloje. Kl. G.

IV! O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

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

TRYS ATENTATAI
(Atkelta iš 3 psl.).

McKinley mirė po aštuonių die
nų.

Czolgosz byla truko 8 su pu
se valandos. Bausmė buvo — 
mirtis.

¥

Trys žmogžudžiai. Trys as
menys mirė be gailesčio už savo 
nusikaltimus.

Dar taip neseniai į šią tragiš
ką kategoriją įsijungė ketvirtas 
žmogžudys, žuvęs nuo kito žu
diko rankos.

Kunigu įšventintas Romoje 1943 
metais.

Baigęs studijas, dirbo su jau
nimu šiaurės Italijoje. Ten bai
gė ir aukštąją skautų vadovų 
mokyklą. Ėjo ne tik dvasios 
vadovo pareigas, bet buvo ir vi
sos Ligurijos skautų vadovų la
vinimo vedėju.

1949 m. balandžio 23 d. at
vyksta į Chicagą ir tą pat va
karą jau dalyvauja skautų ir 
skaučių sueigoje. Tuoj pradeda 
eiti Chicagos skautų ir skaučių 
dvasios vadovo pareigas. Netru 
kus paskiriamas viso JAV ra
jono (tada buvo tik vienas ra
jonas) dvasios vadovu, o vėliau 
Lietuvių Skautų brolijos dva
sios vadovu. Buvo taip pat rink
tas Tarybos ir Pirmijos narys.

Chicagoje gyvendamas visu 
aktyvumu įsijungia į skautų vei 
k ą, organizavo skautų stovyk
las ir kursus. Suorganizavo ir 
vadovavo pirmiesiems skiltinin- 
kų kursams, kuriuos baigė per 
30 skautų ir skaučių. Dažnai 
lankydavo ir kitas vietoves, o 
kartais tais pačiais metais da
lyvaudavo net keliose stovyklo
se.

Už skautišką veiklą pakeltas 
į vyr. skautininko laipsnį ir ap
dovanotas Lelijos ordinu.

Naujose pareigose
Skauto vyčio vyr. skautinin

ko kun. Juozo Vaišnio, SJ, pas
kyrimas Lietuvių Skautų są
jungos vyriausiu katalikų dva
sios vadovu, visų buvo sutiktas 
su dideliu džiaugsmu. Jis yra 
vienas iš tų dvasios vadovų, ku
ris vaikystėje pažinęs skauty- 
bę, jai liko ištikimas visą gy
venimą. Turėdamas didelį paty
rimą ir gausų skautybės žinių 
bagažą, jis lygiu įdomumu va
dovaus vilkiukų žaidimams ar 
juos mokydamas, taip pat pra- 
vesdamas pašnekesius su skau
tais, ar su skautais vyčiais bei 
kitais vadovais diskutuodamas 
ideologiniais klausimais.

Tokį mes pažįstame kun. Juo
zą Vaišnį, S J, toks jis yra tūks 
tančiuose lietuvių Chicagoje ir 
kitur gyvenančių ir jį pažinu
sių širdyse. Vyt. Kasniūnas

— o —
KALĖJIME 64 METAI

Numatoma, kad iš Illinois ka
lėjimo bus išleistas Charles F. 
Kinney, kuris išbuvo uždarytas 
64 metus. Dabar jis turi 84 m. 
amžiaus. Kalėjūnan jį uždarė 
1877 metais už nužudymą mo
kytojo. j_J|

dama svečią iš Amerikos, istori- 
■ ką dr. J. Jakštą.

Apie Mindaugą, kaip sudariusį 
ano laikmečio epochą, esą, ver
ta ir prasminga kalbėti, nes jis 

j — gabus Lietuvos valdovas, jos 
suvienytojas ir krikštytojas.

Savo mintyse dr. J. Jakštas, 
su labai giliu istorišku kruopš
tumu paruoštais faktais, apibū
dino karalių Mindaugą, ryžda- 
masis atsekti ir atsakyti į (klau
simus: iš kur Mindaugas? Kaip 
jis iškilo? Kaip valstybę kūrė? 
Kaip ją krikštijo? ir 1.1.

Taipgi prelegentas nušvietė 
ano meto pagoniškąją Lietuvą, 
kuri tada (13-to amž. pradžio
je) buvo atsidūrusi krikščioniš
kųjų slavų, o vėliau ir germanų 
katile.

Pirmiausia — tada reikėję la
bai ryžtingos laikysenos atsilai
kyti prieš tą apsupimą, o po to 
— labai sumanaus laviravimo 
apsupėjų aistroms nuraminti, 
“paguodžiant” juos kardu, o vė
liau — prieinant prie Lietuvos 
apkrikštyjimo, bet nuduodant, 
kad krikštas—priimamas, anaip 
tol, ne kardu ir kryžiumi spau
džiant germanams ar slavams, 
bet — savanoriškai. Gal dėl tos 
tad priežasties — krikščionybė 
ir neprigijusi Lietuvoj net iki 
Mindaugo nužudymo ir žymiai 
vėlesnio laikotarpio.

Ir todėl šiam karaliui — dau
giau tinkąs Lietuvos suvienyto
jo (kiek mažiau — krikštytojo) 
vardas.

Meninėj daly pasirodė kon
traltas sol. V. Žiemelytė, kuri, 
akomponuojant D. Skrinskaitei, 
per du pasirodymus, išpildė S. 
Gailevičiaus Grąžink mus tėvy
nėn, B. Budriūno — šauksmą, 
K. V. Banaičio — Ugdė tėvelis, 
A. Kačanausko — Kad aš naš
laitė, Fr. Schubert — Ūžia sro
vė, B. Dvarionio ariją iš operos 
Dalia ir A. Thomas — ariją iš 
operos Mignon.

R. Merkelytė — padeklamavo 
ištraukų iš V. Mačernio “Vizi
jų”-

Minėjimo programą atlikusie- 
ji — visi jauni, išeivijoj išaugę, 
išsimokslinę — tai tremties kul
tūrinis ir intelektualinis produk 
tas.

Pradėsiu nuo dr. J. Matulio- 
nytės. Ji — dantų gydytoja. 
Dienomis dirba kabinete, o va-

Pianistė D. Skrinskaitė — 
ypatingai gražių rezultatų atsie
kusi muzikiniam mene, baigda
ma aukštuosius muzikos moks
lus ne tėvynėj, bet išeivijoj — 
Kanadoj ir čia gražiai talkinan
ti mūsų kultūrinėj veikloj.

Pirmą kartą mačiau šiame 
minėjime deklamuojančią R. 
Merkelytę. Savo gražiu išaugi
mu, puikia laikysena scenoj, o 
taip pat — gražia ir, tiesiog, ar
tistiška deklamavimo technika 
— sužavėjo publiką, todėl ir plo 
jimai — tęsėsi labai ilgai.

Scena buvo papuošta masy
viškai ilgais trijų spalvų me
džiagos gabalais — geltona, ža
lia ir raudona — labai gražiai 
suderintais ir reikiamai meniš
kai dislokuotais.

Pradžioje minėjimo pianistės 
D. Skrinskaitė paskambino Ka
ralienės himną, o pabaigoje — 
visų sugiedotas Lietuvos him
nas. Pr. Alšėnas

labai daug fizinių jėgų ir teikia 
daug rūpesčių. Kl. G.

West Lorne, Ont.
LABAI GABI LIETUVAITĖ
Netoli West Lorne, Ont., gy

vena maloni ponų Naruševičių 
(Narušių) šeima. Jie savo vai
kus auklėja gražiai lietuviškai. 
Jų vyresnioji dukra Angelė Na
ruševičiūtė yra tikrai pavyz
dinga mokinė ir dar labiau su-

Puikiai iliustruotos 
gražios pasakos — 

GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA 
Sonės Tomarienės

Saulės Vestuvės 
Vlados Stančikaitės iliustracijos 

Kaina 2 dol.

Gaunama DRAUGE

FRANCES STOŠKUS
PO TĖVAIS — NEVADOMSKAITE

Gyveno 2101 West Garfield Boulevard, Chicago, III. Anks
čiau gyveno West Sidėje ir Knox, Indiana.

Mirė gruodžio 14 d., 1963, 5:50 vai. ryte, sulaukusi 70 m. 
amžiaus. Gimė Carbondale, Pa.

Velionė yra buvusi žmona mirusio Frank Stoškus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Catherine Mc- 

Cabe, žentas Edward, gyv. Chicagoje, ir Eleanore Mason, žen
tas George ir 3 anūkai: Glenn, Scott ir Cathyi Lynn, gyv. Ha- 
waii; 2 broliai: Joseph Nevadomskis, Chicagoje, ir Anton Ne
vadomskis, gyv. New Jersey, ir daug kitų giminių ir draugų.

Kūną® pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 West §9th 
Street. Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 17 d. Iš ko- 
plyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai, brolai ir kiti giminės.
Laid. direkt. Steponas Lackawicz, Telef. REpublic 7-1213.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
15 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

BRUNO YUKNYS
I-mojo Pasaulinio karo veteranas

Mirė gruodžio 13 d., 1948 m. ir 
ilsisi šv. Kazimiero lietuvių kapinė-

Nors daug metų jau nuslinko amžinybėn nuo tavo prasiša- 
linimo iš mūsų tarpo, bet mes tavęs niekad neužmiršime. Ilsė
kis ramybėje, mielas broleli, visatos Kūrėjo globoje, šv. Mišios 
bus už jo vėlę gruodžio 18 d., trečiadienį, 7:45 vai. ryte šv. Jur
gio bažnyčioje Bridgeporte.

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus atsilankyti į 
bažnyčią pasimelsti kartu su mumis už a. a. Bruno vėlę.

Sesuo Ona ir švogeris Tadas
Aleliūnai ir šeima.

JEAN MARIE CIRTAUT

L F. ĖVJDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL YA 7-1741-2

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

Petkus Jffrj
TĖVAS IR SŪNUS SbAOP

MARŲUETTE FUNERAL HOME 1 LLLt'
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West lįst St. Telef. GRovehlll 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc. 7 1218
2314 W. 23rd PLAGE Tel. VIrginis 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CJALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 3-3572

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO,ILL. TeL OLympic 2-1003

Vaizdelio Miškio Plikio Tinginio vaidintojai. Vaidinimą Chicagoj 
buvo pastatęs Alvudo teatras lapkričio 17 d.

Nuotrauka V. Noreikos

Po tėvais Pipirai te

Gyveno 2916 So. Union A ve.
MirS gruodžio 14 d., 1963, 

4:05 vai. ryto, sulaukus 4S m. 
amžiaus.

Gimė Chicagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Frank, tėvai Marie ir 
Povilas Pipirai, dvi seserys: 
Marcelė Mala vis, švogeris Jo
nas su Seimą ir Agnės Wilkas 
su šeima.

Kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks antrad. gruodžio 17 d., 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią., kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą.. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras, tėvai ir sese
rys.

Laidotuvių direktorius A. 
M. Phillips. Tel. YA 7-3401

DOMINICK LOUCIUS
Gyveno 3748 West, 66 Place. Anksčiau gyveno 6915 So. 

Sangamon Avenue.
Mirė gruod. 15 d., 1963 m. 5 v. ryte, sulaukęs 79 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Utenos apskr., Vyžonių mies

to. Amerikoje išgyveno 57 metus. />
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Adelė (po tėvais Sha- 

relytė), duktė Sophie Kuoera, žentas Charles; 2 sūnūs: Joseph, 
marti Helen ir Dr. Edward, marti Dorothy; 5 anūkai; 2 pro- 
anūkai; brolienė Lena Louciųs; 2 švogeriai: Charles ir An- 
thony Skareliai ir jų šeimos, ir daug kitų giminių ir pažįstamų.

Priklausė Lietuvos Ūkininke Draugijai.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioj, 2424 W. 69th St. 

Laidotuves įvyks trečiadienį, gruodžio 18 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Panelės Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Laid. direkt. Steponas Lackawicz, Telef. RE 7-1213.
v. AiibĖiiįTF, iTilafitfi i i'Ar iiiiiYirf"i a i ..t.—

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketu, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WE8T 68rd STREET

Telef. PB 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO 
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

5

5
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X Prel. P. M. Jurui, kuris 
buvo atvykęs iš Lawrence, 
Mass., dalyvauti tėvų marijonų 
50 m. sukakties jubiliejuj, buvo 
suruošta arbatėlė Moterų sąjun
gos centro raštininkės namuo
se, 7155 S. Hermitage Avė. Da
lyvavo kun. prof. St. Yla, kun. 
I. Urbonas ir daug sąjungiečių. 
Kadangi prel. Juras yra Moterų 
sąjungos dvasios vadas, CV 
rašt. Viktorija Leone įteikė Ka
lėdų dovanėlę nuo susirinkusių.

X Vladas Rask - Rasčauskas, 
Wide World Travel kelionių biu 
ro prezidentas, gruodžio 17 d. 
išvyksta į Pietų "Amerikos kraš
tus. Jis žada aplankyti Brazi
lijos sostinę Brasilią ir apžiūrė
ti Lietuvos pasiuntinybei skirtą 
sklypą bei pastatą, po to vyks 
dar į Rio de Janeiro ir San Pau
lo. Vėliau aplankys Montevideo, 
Urugvajuje, ir Buenos Aires, Ar
gentinos sostinę. Žada net pa
siekti Ugnies Žemę Argentinos 
pietuose ir paskiau per Čilę, Bo
liviją, Peru, Kolumbiją ir Pa
namą grįš į Floridą, kur kurį 
laiką pasilsės. Kelionėje rengia
si išbūti apie mėnesį laiko.

X Povilas Kesiūnas, dalyva
vęs gruodžio 8 d. žurnalistų me
tiniame susirinkime, sveikinda
mas 5 m. darbo veiklos sukak
ties proga ir giliai įvertinda- 
damas spaudos darbuotojų at
liktą darbą, paskyrė vieną pa
veikslą rengiamam tradiciniam 
spaudos baliui, o muz. J. Ber
tulis kalbėjo ir sveikino muzi
kologijos archyvo vardu ir daiau 
gėsi, kad tiek daug turime idea
listų, spaudos darbuotojų. Kal
bėtojas ragino daugiau jaunimo 
įjungti į žurnalistinį darbą, ku
rie pagyvintų lietuvišką spau
dą.

X Marija Rudienė paskyrė 
100 dol., kad būtų sumokėtas 
reikalingas pradinis mokestis 
pasirašant kontraktą su salės 
administracija reikšmingam j- 
vykiui — partizanų ir visų kitų 
žuvusių už Lietuvos laisvę pa
gerbimo koncertui. Ansčiau tam 
reikalui po šimtinę paaukojo 
dr. K. Ambrozaitis ir dr. P. Ki
sielius. Malonu, kad svarbiam 
reikalui pirmoji į pagalba atėjo 
JAV lietuvė ir abu lietuvių vi
suomenėje veiklūs daktarai. To
kiu būdu jungiasi į bendrą dar
bą šio krašto lietuvių atstovai 
ir čia vėliau įsikūrę.

X Moterų sąjungos Chicagos 
apskrities Kalėdų pobūvį, be an 
ksčiau skelbtų, apalnkė Marijo
na Srubšienė, centro vicepirm., 
Viktorija Leonė, centro rašt., 
Marijona Druktenis, Mary Ann 
Mineiko — centro iždo globėjos 
ir Ona Ivins, Moterų Dirvos ad
ministratorė.

X Chicagos Vytauto Didžio
jo šaulių kuopa, 1964 m. balan
džio 11 d., šeštadienį, Lietuvių 
auditorijoj rengia metinį tradi
cinį kuopos vakarą. Bus vaidi
nama 3 veiksmų, 4 paveikslų P. 
Vaičiūno pjesė “Pražydo nuvy- 
tusios gėlės”. Veikalą režisuoja 
akt. Alf. Brinką.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
s-gos Chicagos sk. š. m. gruo
džio 22 d., 3:30 v. Marąuette 
Hali salėje, 6908 S. Westem 
Avė., rengia bendras kūčas. No
rintieji dalyvauti, maloniai kvie
čiami. Bus programa, eglutė ir 
iš Lietuvos Kalėdų senelis. Re
gistruotis iki gruodžio 18 d. tel. 
HA 1-9281. (Pr.)

X Leokadijos Brazdienės, mai
sto gaminių krautuvė, 2618 W. 
71 St., tel. PR 8-2030, KŪČIŲ 
Ir KALĖDŲ stalui paruošia: 5- 
kių rūšių silkių patiekalų, 5-kių 
rūšių žuvų patiekalų, 5-kių rūšių 
vinigretus, baumkucheną, įvai
rių skonių tortus ir kitus patie
kalus tinkančius Kūčių ir Kalė
dų stalui. Užsakykite iš anks
to, kad spėtume jums paruošti.

(Sk.)

X Brighton Parko Nuosavy- 
vių Sav. Susivienijimo naujai 
išrinktoji valdyba pareigomis 
pasiskirstė — Pranas šulas— 
pirm., Helena Širvinskienė ir 
Juozas Sadūnas — vicepirminin
kai, Antanas Liūdžius — sekre
torius, Jonas Simanavičius — 
kasininkas ir Juozas Marma — 
valdybos narys verbavimo rei
kalams. Revizijos komisija — 
Antanas Gintneris — pirm., 
V. Kliminė ir Marmienė — na
riai. Posėdis įvyko H. Širvins- 
kienės bute, kur kartu atšvęsta 
sūnaus Alberto Širvinsko gim
tadienis ir skaniai pasivaišin
ta.

X Iz. Tavaras sutiko būti Bal
to vajaus kapitonu Gary, Ind., 
lietuvių kolonijoj.

X Lietuvos Vyčių sendraugių 
metinis susirinkimas įvyks gruo 
džio 17 d., 8 vai. v. Vyčių sve
tainėj, 2451 W. 47 St.

Visus narius prašome susi
rinkti, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti. Komisija duos 
pranešimus iš buvusios kalaku
tų laimėjimo pramogos.

MARIJOS NEKALTO PR. 
SESERŲ RĖMĖJŲ PASI

TARIMAS
Chicagos apygardos valdyba 

su skyrių valdybomis gruodžio 
11 d., peržvelgė praėjusių, metų 
veiklą susirinkę pas apygardos 
valdybos pirmininkę M. Reinie
nę. Be vaidybų narių, susirinki
me dalyvavo D. Augienė, Petru 
lienė, A. Kareiva ir Alg. Pu
žauskas.

Buvo aiškiai nusistatyta dėl 
vakarienės ir seimo datų. Vaka 
rienė įvyks vaasrio 22 d., šeš
tadienį, Jaunimo Centre ir jos 
organizavimo darbai teko nau
jai Brighton parko valdybai, ku
rią sudaro: Bindokienė, Gradin- 
skienė, Mačiulienė, Petersonie
nė, Rūgytė, Kerelis ir Raucki- 
nas.

Rėmėjų seimo data — ba
landžio 25 d., sekmadienis. Tą 
pačią sekmadienio popietę yra 
numatoma surengti ir “Eglutės” 
tradicinis spektaklis bei šokiai 
Chicagos mokykliniam jauni
mui. Pastarojo parengimo dar
bai yra Marąuette parko sky
riaus rankose. Skyriaus valdy
bą sudaro: Beleškienė, Endrijo- 
nienė, Čepaitienė, Ivanauskienė, 
Pupienė, Šlapelienė, Vindašienė.

A.
SPAUDOS DARBUOTOJAI 

PRISIMINĖ MARIJONŲ 
JUBILIEJŲ

Vysk. P. Būčys buvo prisi
mintas gruodžio 8 d. Chicagoje, 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
Chicagos skyriaus metiniame su 
sirinkime, kuomet atvykus kun. 
V. Bagdanavičiui, MIC, iš mari
jonų 50 m. minėjimo, spaudos 
darbuotojų buvo pasveikintas ir 
paprašytas perduoti Marijonų 
vadovybei geriausius linkėjimus.

Ta proga buvo paminėtas ir 
marijonų įsikūrimo JAV 50 me
tų sukaktis, kuri buvo jau ank
sčiau aprašyta. Bet V. Šimkus 
padarė mažą siurpryzą. Jisai gy
vendamas Kaune, turėjo progos 
asmeniškai susipažinti su a. a. 
vysk. P. Būčių ir iš paties vys
kupo gavo atminimui didoką jo 
atvaizdą — vertingą nuotrauką, 
kurią, pasitraukdamas į Vaka
rus, pasiėmė su savim, ir dabar, 
švenčiant marijonams penkias
dešimt metų sukaktį, jisai nuta
rė šį paveikslą padovanoti ve
lionio giminėms. Pirmoj vietoj 
— kun. V. Bagdanavičiui, kaip 
jo motinos brolio nuotrauką, bet 
vietoj buvo susitarta, kad ji 
atitektų pasauliečių šeimai — 
Būčių giminei, kurie randasi 
Chicagoje. Tokiu būdu, minėtas 
paveikslas buvo įteiktas, buv. 
mokytojai Magdalenai Vasiuke- 
vičiūtei - Gintnerienei iš Sin
tautų m., Šakių apskrities, ku
rių namuose buvo spaudos dar
buotojų susirinkimas.

—A. Gintneris

B. Kulienė, tėvų atstovė, sveikina 
svečius, susirinkusius į Vaikų na
mų atidarymą.

(Nuotr. A. Gulbinsko)

X Dainavos ansamblio įdai
nuotos ilgo grojimo plokštelės 
(stereo ir Hi-Fi) gaunamos pas 
J. Karvelį, 2715 W. 71 St., lie
tuvių knygynuose ir elektroni
kos reikmenų krautuvėse. (Pr.)

X Chicagos Lietuvių Fronto 
Bičiuliai Naujų Metų sutikimą 
rengia gražioje ir erdvioje Cha- 
teau-Bu-sche salėje, 10312 So. 
Cicero Avė. Prie salės daug vie
tos mašinoms pastatyti. Duoda
mas maistas, Naujų Metų šam
panas, šokiams gros geras or
kestras. Pradžia 9 v. v. Stalus 
užsisakoma adresu: Mrs. L. 
Vaičiūnienė, 7221 S. Claremont 
Avė., Chicago 36, III. Telef. WA 
5-6979. Kvietimo kaina 7.50 dol. 
asmeniui, studentams 4 dol. 
Kvietimus užsakant kartu siųs
ti čekius ar money orderius. 
Kvietimai siunčiami paštu, pa
gal susitarimą atsiimant prie 
įėjimo. Prie kiekvieno stalo 10 
kėdžių. (Pr.)

X Leokadija Žvinienė ir Sta- Į 
sė Urbonienė maloniai primena 
savo gerb. klientams, kad malo
nėtų nedelsti su savo gaminių 
užsakymais Kūčioms ir Šv. Ka
lėdoms.

Turime įvairiausių žuvų, sil
kių, mėsos gaminių, tortų bei 
kitų kepinių.

Nepamirškite mūsų adreso 
Marąuette Delicatessen 

2553 W. 71st St., Chicago, III.
Tel. PR 6-2717 (Sk.)

X Laitai laikas nusipirkti laik
rodinį radiją. Pasižiūrėkit mo
derniųjų Emerson. Televizijos, 
patefonai, magnetofonai, Ste
reo, Hi Fi. Gradinskas, 2512 W. 
47th St., FR 6-1998. Atd. ir 
sekm. nuo 11 v. ligi 4 v. (Sk.)

X Naujųjų Metų sutikimui 
naujajame Drake viešbuty Oak- 
brooke staliukai užsakomi tel. 
HE 4-8836 ar 224-6336. Iškil
mingi pietūs ir šokiai praban
gioje, erdvioje Grand Ballroom 
salėje. (Pr.)

Chicagos jaunimas pranciškonų gimnazijoje Kennepunkport, Maine. 
Iš kairės: V. Šatas (I kl.), L. Valaitis (4 kl.), M. Mačiulaitis (4 kl.) 
L. Česnaitis (4 kl.), E. Olšauskas (I kl.), trūksta V. Gorino (II kl.)

Chicagoje ir apylinkėse

J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. Zigmas Brinkis išrink

tas Califomijos lietuvių gydyto- 
į jų dr-jos Los Angeles skyriaus 
pirmininku. Dr. Brinkis yra ne
seniai atvykęs iš Chicagos ir 
dabar dirba Veteranų ligoninėj, 

i W. Los Angeles, Calif.
— Kun. prof. R. Rubšys, pro

fesoriaująs Manhattan kolegi
joj, New Yorke, Kalėdoms at
vyksta į Los Angeles padėti per 
šventes parapijos kunigams pa
storacijos darbe. Jisai vyks at
gal apie sausio 5 d. Jisai dėsto 
Šv. Raštą ir teologiją.

— Washingtone, Georgetown 
universiteto Dahlgreen koply
čioj, gruodžio 22 d., sekm., 11 
vai. įvyks pamaldos lietuviams. 
Šv. mišias atlaikys ir pamokslą 
lietuviškai pasakys kun. G. Sa- 
bataitis, SJ. Pamaldas rengia 
vietos ateitininkai. Visi lietuviai 
katalikai kviečiami jose gausiai 
dalyvauti. (V.)

— Juozas Petrauskas, Los 
Angeles vyčių kuopos narys, be 
keliaudamas po arabų kraštus, 
buvo sunkiai sužeistas eismo ne 
laimėje ir dabar guli ligoninėje 
kritiškoje padėtyje. Paskutinė
je telegramoje sakoma, kad jo 
sveikata gerėja.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Rimantas Vainorhis, gimęs 

1941 m. Lietuvoje, baigęs Not- 
tinghamo kolegijoj meną yra 
susukęs filmą “City be my over- 
coat”, kuris susilaukė gražaus 
pasisekimo. Tikimasi, kad Ri
mantas pradės dirbti anglų te
levizijos ir filmų bendrovėse.

n, ■- *
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— Castelnuovo Don Bosco 
įžengė į 12 savo gyvavimo me
tus. Darbas nelengvas ir auk-
lllllllllllllllllllfllIlllilllHlIlllllllllllllllllil

ĮDOMI PASKAITA
Gruodžio 6 d. Gage Parko sa

lėje Alvudo suruoštoj paskai
toj prelegentas dr. Bielkus da
vė tėvams naudingų patarimų. 
Svarbesnius čia suminėsime. Jei
gu jaunuoliai iš namų išeina, 
tai tėvai turi žinoti su kuo ir 
kur jie praleidžia laiką. Jeigu 
januolis sėdi namuose užsida
ręs, nekalba, jie lengvai gali su
sirgti proto negalavimais, iš
krypti lytiškai. Tėvai savo vai
kus turi daboti ir privalo sueiti 
į kontaktą su tais tėvais, kur 
jų vaikai sakėsi einą. Bendrai, 
vaikai, kai jie išeina į jaunuo
lius, už savo griežtesnę priežiū
rą esti dėkingi tėvams. Motinos 
turėtų dažniau sueiti į grupes 
ir pasitarti dėl savo vaikų el
gesio, iš to galėtų patirti sau 
ir vaikams naudos. Į klausytojų 
paklausimus, ar jaun. organizaci 
jos naudingos jų elgesio forma
vimui, prelegentas atsakė, kad 
skautų, at-kų ir kt. liet, organi
zacijos naudingos, nes juose vai 
kai nesijaučią vienišais. Prele
gentas taip pat išsamiai atsakė 
į kitų paklausimus. Dr. J. Ado
mavičius padėkojo dr. Belkui 
už išsamią paskaitą ir pakvie
tė susirinkimo dalyvius prie vai 
šų stalo tęsti toliau diskusijas. 
Aptarti bendrų Kūčių rengimo 
reikalai ir pasiskirstyta parei
gomis. Daugelis susirinkimo da
lyvių dalyvavo diskusijose.

—M. Š.
laiškai iš įvairių

PASAULIO VIETŲ
“Kilnios sielos lietuviai, nu

šluostykit mums ašaras, šelpkit 
mus bėdoj, — rašo laiške iš 
Punsko trikampio viena šeima. 
“Spręskit mūsų gyvenimą”. Ne
tekau pusės plaučių ir 9 šonkau 
lių. Liko tik pusė žmogaus. Esu 
džiovininkas. Sunkiai sergu — 
prašau tautiečių skubios pagal- 

I bos”. Kitas rašo “Esu invalidas. 
Nepajėgiu pats ir apsirengti”, 
— tai laiškai iš Vokietijos sa
natorijų.

“Ir po 12 tremties metų Sibi
re grįžome į Lietuvą: basi, nuo
gi ir be sveikatos! Gyvename 
tarp dangaus ir žemės. Viską 
radome sunaikintą ir išgrobtą”. 
Arba — “esu 73 m. senutė Vis
ką atėmė svetimieji. Gyvenu 
gatvėje, tik nakčiai priglaudžia 
geri žmonės”.

Ir taip visi šaukiasi Balfo 
pagalbos, kurie tik neturi savoi 
artimųjų arba savuosius pamir- 
šusieji. Panašių, širdį veriančių ' 
laiškų Balfas turi šimtais. Jie . 
giliai jaudina patį centrą ir jo 
vadovybę, bet ne mažiau ir Chi
cagos Balfo apskritį bei visus 
čia gyvenančius lietuvius. Todėl 
Chicagoje buvo nutarta sudary
ti specialų komitetą ir vajaus 
vykdomąjį, kuris plačiai apimtų , 

Jonas Kazanauskas, Teodoras Blinstrubas ir Antanas J. Rudis, da
lyvavę viename lietuvių pobūvyje. Nuotr. A. Gulbinsko

lėtojams ir auklėtiniams, toli 
nuo tėvynės stingantiems tinka 
mesnių pedagoginių priemonių; 
darbas daug pasišventimo rei
kalaująs ir iš tautiečių, kurie 
savo auka padeda šiam lietuvy
bės židiniui išlaikyti ir po Ita
lijos dangumi.

Iš savo pusės esam pasiryžę, 
kol dar bus lietuviško jaunimo, 
dar besižavinčio tėvų kalba ir 
Lietuvos gražesne ateitimi, nors 
ir su dideliu pasiaukojimu ne
nuleisti rankų ir nepasitraukti 
iš tėvynės sargybos. Svarbu, 
kad nesumažėtų ar ir visai ne
pasitrauktų jaunųjų lietuvių 
tremtinių rėmėjai.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1964 
Metų proga, auklėtojų ir ber
niukų vardu, nuoširdžiai dėkoju 
rėmėjų būreliams ir ypač jų va
dams, taip pat ir kitiems tau
tiečiams, vienu ar kitu atveju 
atsimenantiems Castelnuovo jau 
nimą ir kartu jiems meldžiame 
gausios Viešpaties palaimos. 
Betgi šiemet per praėjusias ato
stogas susidariusios didesnės 
skolos (turėjom išlaikyti 42 ber 
niūkūs virš mėnesio vasaros 
stovykloj) mus verčia kreiptis 
į platesnę lietuvių visuomenę ir 
prašyti paramos. Kiekvienam iš 
anksto nuoširdžiai dėkoju. (Kun. 
Stasys Petraitis).

— Kun. Pranas Gavėnas, sa

current dlvidend on Investment bonus
4H% DIDIDENDV MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investavimo bonus mokame 4%% dividendų kas pusmeti ir 

dar Išmokamo po % % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOClATION 
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

Valandos: Plrmad., antrad., Pentad. ir Seštad. t v. r. — 4:80 p. p, 
Trečlad. uždaryta; ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. p.

ne tik Chicagos miestą, bet pa
siektų ir tolimesnes vietoves. 
Naujos formos ir apimties šal
pos vajus yra pats didžiausias 
ir reikšmingiausias, kuris turi 
sukelti lietuvių širdyse pasiau
kojimo, meilės ir pasišventimo 
jausmus. Organizuata visuome
nė pritarė tokio vajaus vykdy
mui ir keturi šimtai savanorių 
rinkėjų įsijungė į darbą, prade
dant jaunu moksleiviu ir bai
giant 80 metų senuke.

Kalėdų švenčių išvakarėse, pil 
nu tempu vyksta šalpos darbai. 
Apie tai esate girdėję per radi
jo ir skaitę spaudoje. Ir ne vie
nas iš jūsų jau esate atlikę sa
vo pareigą. Kiti dar pasirengę 
aukoti ir tiktai laukia rinkėjų 
atvykstant į jų butus.

Balfo vajus jau eina prie už
baigimo. Bet vajui dar trūksta 
rinkėjų, o ypatingai gyvenančių 
ar galinčių aukas surinkti už
miestyje. Jie turi turėti maši
nas. Toki savanoriai rinkėjai 
prašomi registruotis ar atsilan
kyti asmeniai A. Kairio nekil
nojamo turto pard. raštinėje, 
2501 W. 69 st., HE 6-5151. Bal
fo vadovybė ir komitetas pa
skutinį kartą kviečia talkininkų 
— ateikite į pagalbą. Jei ne da
bar, tai vėliau — po švenčių, ! 
bet registruokitės talkai. Reikės 
išsiuntinėti laiškus daugeliui na 
muose nerastųjų. Norime, kad 
šitas vajus pasiektų kiekvieno 
lietuvia širdį. Artėjančios šven
tės tegul mus vienija.

. —Antanas Guitueris

iiiiliilliiilllllllllliillllllllllllllllllllllllllll l 
10%, 20%, 30% pigiau mokysite 
už apdraudą. nuo ugnies Ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208 $4 West 95 Street, 

Chicago 42, Illinoi"
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4330 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

FRANK’S T.V. & Radio, Ine.
3240 S. HALSTED STREET

Didelis pasirinkimas įvairiausių 
televizijos, radio, stereo aparatų. 
Pardavimas ir taisymas.

Savininkai J. Bendoraitis ir P. Endzelis
Telefonas: CA 5-7252

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875 

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos.

WESTERN AUTO SERVIC
PAGRINDINIS IR SMULKŪS

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
Sav. ST. SČERBA LA 3-1790
4318 S. Western, Chicago 9, III.

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS
Vidaus ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS 

Tel. 735-7338.
3613 W. 66th PI., Chicago, III.

VAIKAI BUS NEMOKAMAI FOTO
GRAFUOJAMI (Spalvotos nuotrau
kos) SU TIKRU KALĖDŲ SENELIU.

Gruodžio 14 d. ir 21 d. nuo 9 r. iki 12 dieną
Vaikai turi atvykti su suaugusiais

Vaikams 10 DOORPRIZES nemokamai.

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOClATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

UAI Akinnc. PIRM. Ir KETV........................... t v. r. iki 8VALANDUS. ANTRAD. ir PENKT......................  9 v. r. Iki 5
BESTAD. 9 ▼. r Iki 11 v. d. Trečlad. užd

lezietis, susirgo ir aštri nugar
kaulio liga (artritas) paguldė 
lovon, neleisdama jam nei pasi
judinti. Atsispyręs prieš pirmą
jį antplūdį gydėsi dviejose Tori- 
no ligoninėse, kur daugiau nusil 
po. Gydytojų patariamas išvy
ko pajūrin, kur oras švelnesnis. 
Kun. Gavėnas prieš 5 metus tu
rėjo sunkią širdies vožtuvėlio 
operaciją.

SIUVIMO MAŠINOS
(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
poniškos Singer Ir kitos) Taisome, 
parduodame Ir nuomuojame prieina
momis kainomis Ir sąlygomis.

Darbaa greitas ir sąžiningas. Turi
me dalis, pritaikome pagal skoni ka
binetus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose.

ARVYDAS M. DIKINIS 
5654 S. Hermitage, Chicago, III.

Telef. — 737-5886
Wholesale and Retail

CONSOLIDATED 
MERCHANDISING COR.P.

500 W. Harrison Street 
CHICAGO 7, ILL. 

Tel. HArrison 7-5223-4

MO VI NG
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Ir apdraustas perkraustyma® 

WA 5-9209 Chicago, 11L

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.
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