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NAUJAS BRAZILUOS PREZIDENTAS BRANCO 
BRASILIA. Brazilija — Už

vakar brazilų kongresas išrinko 
laikinąjį prezidentą gen Hum-
berto Castelo Branco. kuriam 
suteikta teisė išvalyti komunis
tus ir kraštutmiuosius iš oficia
lių įstaigų. 

Castelo Braneo bus įvesdin
tas j prezidentūrą trečiadienį. 

i Jis buvo nuverstojo prezidento 
J. Goularto štabo viršininkas, 
paruošęs planą revoliucijai, ku
ri išstūmė Goulartą. 

Jis turės teisę nustatyti visas 
' vyriausybės išlaidas, galės pa
skelbti krašte nepaprastą stovį 
be kongreso pritarimo ir su
spenduoti konstitucines garanti-

Pradės valyti komunistus 
jas šešiems mėnesiams. 

Jo valdžia, kuri truks iki 1966 
! metų sausio 1 d., daugiausiai 
bus autoritatyvinė, kokios nebu
vo nuo 1946 m. Getulio Vargas 
diktatūros. 

Kongresas davė Castelo Bran
co 361 balsą; 72 astovai susilai
kė, daugiausiai iš darbiečių, pro
testuojančių dėl jų draugų "iš
valymo". Keturiasdešimt keturi 

' komunistai ir ekstremistai, dau
giausia jų yra darbiečiai. buvo 
revoliucinės vyriausybės paša-

I linti iš kongreso-
Penki kiti balsai teko dviem 

aukštesniem kariškiam, kurie 
anksčiau nesiekė prezidento 

i posto. 

Laikinasis prezidentas Ranue-
ri Mazzilli. kuris trečiadienį pa-

| sitrauks iš šio posto, atšaukė 
. Goularto žemės reformos dekre

tą, vieną iš jo paskutinių oficia
lių aktų. 

Castelo Branco turės teisę "iš
valyti" Įtartus komunistais iš 
kongreso, aukščiausiojo teismo 
ir visų valdžios departamentų. 

Prieš pradedant balsuoti, vie
nas darbietis kongremanas šovė 
i antrąjį partijos pasitarimuo-

Stebint Maskvos - Pekingo rungtynes 
Vedybos 

MASKVA — Sovietų diktato-r vadai savo metodus pakeičia,. Chruščiovo "taikius siekius", 
rius Uikita Chruščiovas, viešė- i kai to pareikalauja gyvenimo reikėjo prisiminti ir jo "bato is-
jęs 10 dienu Veneriioie lnir»™»l—i toriją" Jungtinių Tautų pilna

ties sesijoje New Yorke. nu. ir 
"laidotuvių kastuvą". 

Vakar Chruščiovas per radi
ją ir televiziją pasakė kalbą 
apie savo kelionės įspūdžius 
Vengrijoje ir Maskvos — Pe-
pingo santykius, bet jo kalba 
buvusi gana švelni Savo kalbo
je jis priminė, jog teks raudo
najai Kinijai "duoti atkirtį". 

Pastaruoju metu keli "atkir
čiai" raudonajai Kinijai jau bu
vo paskelbti sovietinėje spaudo
je. 

jęs 10 dienų Vengrijoje, kurioje' sąlygos. 
jo tankai ir kareiviai 1956 m.1 M Suslovas. dešinioji Chruš-
sutriuškino vengrų patriotų | č i o v o r a n k a Sovietų Rusijos 
priešsovietinį sukilimą, šešta- j kohmunistų partijos centro ko-
dienį grįžo į Maskvą. Jis "iš- miteto plenume š. m. vasario 
prašė"' iš savo patikėtinio komu- \ 1 4 d . s a v o pranešime (kuris bu-
nisto vengro Kadaro paramos i v o atspausdintas šiom dienom) 
"ideologinėse" grumtynėse su r a m ino kiniečių komunistų va-
raudonąja Kinija. Abu šie vy-; d u s , k a d r e i k i a apgalvotai ir 
rai (žinoma, "prisidės" ir dau- j gistematingai kovoti prieš "im-
giau) bandys "sudrausti" Pekin- i perialistus". buvusius kolonia-
go vadus, kad jie "neardytų" į l i s t u s "neišsišokti" prieš tuos. 
komunistinio pasaulio vienybės. k u r i e savo tyla ir snauduliu pa-

\ gelbsti pasigrobti kokį laisvą 
Praėjusios savaitės pradžioje kraštą. 

Chruščiovas liaupsino JAV pre- j j0hnsonui. kalbančiam apie 
zidento Johnsono politiką, gi į 
pastarasis užvakar pagyrė so-! 
vietų diktatorių, jog šis 'vaidi
nąs" svarbią rolę taikai "pa
laikyti". Girdi, Kremliaus va
dovai nemažai savo kareivių iš
vežę iš Kubos, bet niekas neži- Į "~ Belr^Jos vyriausybė, nega-1 — o atominiai povandeniniai. 
no, kiek tų kareivių iš ten iš- • I ėJu s i s u s i t a r t i su belgų gydy-1 Britų gynybos ministeris Thor-
gabenta ir kiek atvežta į šią t 0Ja i s- vakar ėmėsi griežtų žy-i neycroftas nurodė parlamentui, 
Karibų sala ' £ iu prieš 10,000 streikuojančių: kad Britanijos vyriausybė yra 

gydytojų. 2,5000 gydytojų pa-; tikrai pasiryžusi savo gynybos 
Tūli politiniai stebėtojai: šaukta karinėn tarnybon, ki- reikalui pasistatydinti 5 atomi-

Washingtone įsitikinę, kad Ru-; tiems įsakyta grįžti į viešas Ii- nius Polaris povandeninius lai-
sijos komunizmas daug gerės- gonines. vus. 
nis nei Kinijos, kadangi Chruš-j Belgijos gydytojai paskelbė; Pirmasis toks laivas jau pra-
čiovas nori sanbūvio (koegzis- • streiką prieš naują nacionalinės dėtas statyti, 
tencijos) su Vakarais, o raudo-j sveikatos apdraudos įstatymą.: — Jordano karalius Hussei-
noji Kinija, norinti "kapitalis- j _ Prezidentas L. Johnsonas n** įsakė paleisti 50 politinių 
tus" sutvarkyti karu, panaudo-; spaU(įos konferencijoje šeštadie-1 kalinių. įskaitant komunistus, 
jant net ir atomines bombas. Lg p a s a k ė . kad jis šiais metais Dar 33 komunistai pasiliks ka-

Sovietų Rusijos ir raudono-, niekur nevažiuos iš šie krašto.! Įėjime. 
šios Kinijos "ideologiniai" ginčai' nebent išsivystytų nepaprasti j 
iškilę besiekiant savo imperia-, dalykai. P R A N C O Z I J A 
-- - - — Tarpininkai vis dar derasi i ' 1 'Lr'TCTNT A CT 

WASHINGTONAS. D. C. — 
Amenkinė statistika paskelbė, 
kad praėjusiais metais Jungti-

j nėse Amerikos Valstybėse susi
tuokė 1.600.00 porų. Vadinasi, 

j tiek santuokų sudaryta pernai, 
\ o teismai tuo pat laiku suteikė 
400.000 divorsų. Santykis tarp 
santuokų ir divorsų yra 4:1. 

se parlamento rūmuose 

Burtai ir medicina |dymui. Ekspedicijai vadovauja 
prof. David Lavie. kuris per :50 
metų tyrė gydomųjų žolių sa
vybes ir- kuris tiki. kad jo pa
tyrimą plaplės afrikirūų burti
ninkų bei kerėtojų patyrimas 
gydomųjų žalumynų srityje. 

TEL AVIV. Izraelis - VVeiz-
manno vardo Mokslo institutas 
Rehovoth išsiuntė gydytojų eks
pediciją į Afrikos vidurį; ši 
ekspedicija tirs žoles, kurias 
vietiniai burtininkai vartoja gy- (•rn. Branco 

Lenkai prieš senatvės 
įsigalėjimą naciu 

lose byl< 

Naujausios žinios 

VARŠUVA. — Lenkijos tei
singumo ministerija parengė į-
statymo projektą, kuriuo nori
ma užkirsti kelią įsigalėti sena
ties terminui nacių laikmečiu j -
vykdytiems nusikaltimams. 

Pagal projektą senatis nega
lioja atvejams, kai negalėjo bū
ti pradėtas tardamas dėl to, kad 
nusikaltėlis negalėjo būti susek 
tas. arba jis buvo išvykęs į už
sienį ir lig šiol Lenkijai neišduo 
tas. 

Hitleriniai nusikaltėliai Len
kijoje baudžiami pagal 1944 m. 
išleistą įsaką. Lenkijoje veikian 
čios komisijos nacių nusikaltė
liams tyrinėti pirmininkas pa
reiškė, kad lenkų teisingumo į-
staigos surinkusios medžiagą 
prieš 12.000 p :inių nusikaltė
lių. 

Keturiasdešimt devintoji rezoliucija 
Jung, 

listinių tikslų. Kinijos ir Rusi
jos komunistų vadų tikslai tie 
patys: pasigrobti laisvąjį pa
saulį, tik jų metodai skiriasi. 
Chruščiovas nori laisvąjį pa
saulį pasimti "taikia koegzis
tencija", o Mao Tse-tungas ne
bijo savo tikslų siekti ir karo 
veiksmais. Todėl teisingai "Chi-
cago Sun-Times" (š. m. balan
džio 7 d.) pasakė, kad visokie 

komunizmai blogi. Komunistui prieš turkų mažumas. 

su geležinkelių bendrovėmis ir 
geležinkeliečių unijų vadais. I PARYŽIUS. — Prancūzijos 
kad būtų išspręsti ginčai ir iš-; politika nelabai patinka Jung-' 
vengta streiko, kuris numatytas : tinėms Amerikos Valstybėms, i 
balandžio 25 d Bet ar jau tarp tų abiejų kraš-

— Kipro salos šiaurės vaka- j tų reikalai nebėra pataisomi. Į 
ruose vakar vyko tarp graikų Prancūzų degolistų laikraštis i 
ir turkų kipriečių dideli mūšiai. "La Nation" rašo: 
Gen. Grivas buvęs pogrindžio; — Jungtinėse Amerikos Vai
šioje Viduržemio saloje vadas, stybėse ir Prancūzijoje, o taip ; 

Į ketina atvykti į Kiprą kovoti [ gi ir kituose kraštuose esama 
nemaža politikų, kurie nori. kad 

— Prancūzijos teismas nutei
sė 15 metų kalėti Jeaną Pie-
kusą. kuris išdavinėjęs valsty
bines paslaptis Lenkijai. 

juo greičiau susitiktų Johnso
nas ir de Gaulle. Amerikiečiai 
tikisi, kad toks susitikimas ga
lėtų suvienodinti abiejų kraštų 
pažiūras tarptautinėje politiko
je. Iš tikrųjų nėra čia ko gyven
ti kažkokiomis iliuzijomis. Pran 
cūzijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių sąjunga ir toliau te
bėra vis labai tvirta, o draugys
tė glaudi. Aiškus dalykas, kad 
bendras priešas Paryžių ir Wash 
ingtoną užtiktų vieningesnj no. Į 
gu bet kada anksčiau. 

LOS ANGELES, Calif. ' 
tinės Amerikos Valstybės turi l 
kelti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jai laisvinimo reikalą Jungtinė-: 
se Tautose ir priversti Krem- į 
liaus diktatorius pasitraukti iš; 
Pabaltijo kraštų", — kalbėjo 
kongresmanas Leo VV. O'BrienĮ 
(D., N.Y.), jnešdamas naują 
rezoliuciją (H Con. Res. 283) į 
Astovų Rūmus minėtų valstybių 
bylos reikalu, šiuo metu turime 
jau 49 rezoliucijas tuo klausimu. 
Juo jų skaičius didės, juo leng
viau bus vieną iš jų pravesti.! 
Kongresmaao L. W. O'Brien dis 

triktas apima Nevv Yorko valsti
jos sostinės Albany miestą ir 
apylinkes. Lietuvių ir kitų pa-
baltiečių ten daug nėra, tačiau 
jiems pavyko išgauti šią rezo
liuciją. Gausingesnės lietuvių 
bendruomenės turtėtų pasitemti 
šioje srityje, jei jų kongresma-
nai dar nėra įnešę rezoliucijų 

Prisiminkime šį kongresmaną 
padėkos laiškučiais, adresuoda-

Kandulatas — VVinthrop Roeke-
fell<T pranešė, kad jis kandida-
tuoja kaip respublikonas į Ark;m-
sas gubernatorius. Už jo yra žmo
na Jrannette. Nuotrauka padaryta 
Littlc Rock mieste. (UPI) 

Prezidentas pasirašė kviečių - medvilnes jstatymą 

Japonių kunigaikštis 
paraše veikalą: 

'Penkios Mozės knygos' 
MATSUJAMA, Japonija. 

Japonų kunigaikštis Mikasa 
Muncfaito dabartinio Japonijos 
imperatoriaus brolis, baigė ra
šyti knygą apie Kv. Raštą, pa
vadintą "Penkios Mozės kny
gos". Tai pirmas kartas, kad 
Japonijos imperatoriaus šeimos 
narys rašytų apie Bibliją. 

Minėtas veikalas parašytas 
labai nuoširdžiai ir atvirai. Ižan 
goję kunigaikštis Ifunehito dės
to savo mintis, kaip jame kilo 
idėja parašyti panašią knygą. 
Japonų galvosena po Q-jo pa
saulinio karo visai pasikeitė. Jis 
pats, būdamas karo tarnyboje 
vidurinėje Azijoje, sakosi dar 
tikėjęs į "šventąjį karą". Ka
riškasis auklėjimas mirti už tė
vyne laikė idealu ir reikalavo 
nebijoti jokių aukų. Bei gyve
nimo realybė ir įvairūs paste
bėti prieštaravimai iššaukė a-
bejones. Pradėjo daugiau domė
tis ir studijuoti Earopoa reli
gijas ir čia susidūrė .su Šventu 
Raštu ir ypač su Senojo Testa
mento pirmomis penkiomis kny 
gomis. Jos jį sužavėjo ir įg čia 

mi juos jam: The Honorable 
Leo \V. O'Brien, House Office 
Building, VVashington 25, D C. 

Naujos rezoliucijos įnešimo 
reikalu į savo kngresmaną gali 
kreiptis kiekvienas lietuvis. Šia
me reikale visad talkininkaus 
Rezoliucijoms Remti Komitetas, 
duodamas laiške; ir rezoliucijos 
pavyzdžius. Atsiliepkite visi, ku
rie tik norite tuo reikalu kreip
tis į savo kongresmaną, rašyda
mi: Rezoliucijoms Remti Komi
tetas, Post Office Box 77048, 
Los Angeles, California, 90007. 
Malonėkite laiške duoti savo 
kongresmano pavardę. IT. 

Mirė kun. Bardauskas 
LKMON'T. 111. Kun Anup

ras Bardauskas, gimęs 1881 me
tų rugpiūčio 24 d., mirė užva
kar po [lietų Šv. Šeimos viloje, 
kur dirbo 15 metu. pagelbstint 
kapelionai kun. S. Adominui. 

Prieš okupuojant Lietuvą so
vietam a. a. kun. Bardauskas 
dirbo pastoracinį darbu Zemaiti-

Laidojamas trečiadienį iš Šv. 
Šeimos vilos šv. Kazimiero ka
pinėse 

Vakar rytą sv. šeimos viloje 
mirė Marijona Samoškienė iš 
l£arquette Park. 

Lenki jo įe praėjusiais me
tais buvo iš valstybinių parduo
tuvių išrinkta 8 milijonai porų 
batų. nes jie buvo blogai pada-
ryti. 

kilo mintis parašyti aukščiau 
minėtąją knygą. Kunigaikštis 
Ifunehito yra japonų mokslinės 
oriep.t alinių stodrjkj draugijos 
pirmininkas. 

VVASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas Johnsonas užvakar pa
sirašė bilijono dolerių kviečių— 
medvilnės įstatymą, kuris — 
pasakė jis — "duoda užtikrini
mą prieš ūkio depresiją". Ir -

KALENDORIUS 

Balandžio 13 d.: šv. Herme-
negildas, Bangpūtis. Aga. 

Balandžio 14 d.: šv. Justinas, 
Visvaldas, Didutė. 

ORAS 

Oro biuras praneša: Chica-
goje ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 70 laipsn 

Saulė teka 5:16, leidžiasi 6:28 

pareiškė Johnsonas — depresija 
prasideda ūkyje. 

Johnsonas pasirašė įstatymą 
Baltuosiuose Rūmuose Pasira
šymo iškilmėse dalyvavo de
mokratų kongresiniai vadai, 
kai kurių ūkio organizacijų at
stovai — bet nebuvo ūkio biuro, 
kuris priešingas įstatymui — 
ir George Meany. AFL — CIO 
unijų organizacijos pirmininkas. 

įstatymas parūpins apie bili
joną dolerių užmokesčių kviečių 
ir medvilnės ūkininkams ir sub
sidijų naminėms medvilnės įmo
nėms. 

Prezidentas Johnsonas pasa
kė, kad šis įstatymas apsaugos 
tūkstančių žmonių darbus mažo

se bendruomenėse ir dideliuose 
miestuose ir sustiprins naciona
linę ekonomiką. 

Dvi skrendančios 
motervs 

AGANA, Guam — Ponia Jer-
rie Mock iš Coiumbus, Ohio, 
skrisdama aplink pasaulį, už
vakar nusileido savo vieno mo
toro lėktuvu laivyno aviacijos 
bazėje Aganoje. 

Guanos gubernatorius Manuel 
F. L. Guerrero pasveikino ją. 
kai ji nusileido, atlikusią T .400 
mylių kelionę iš Manilos, Filipi
nų. Ponios Mock's sekantis su

stojimas \Vake saloje. 
Joan Merriam. 27 metų am

žiaus Long Beach, Calif., šei
mininkė, taipgi skrendanti vie
na aplink pasaulį, atvyko į Cal-
eutos Dum Dum aerodromą iš 
Karachi miesto, Pakistane, ir 
Ahmedabad. Indijoje, penkta
dienio naktį 

Švedai gaus didesnį 
atlyginime 

STOCKHOLMAS. — Visi 1. 
500.000 darbininkų šiais metais 
gaus didesnį atlyginimą 1.5%, 
0 sekančiais metais — 3.5 proc , 
iškaitant socialinį pagerinimą 

Derybos tarp amatų unijos kon 
greso ir darbdavių konferenci
jos truko daugiau kaip keturis 
mėnesius. 

— Gernrolns Doi/f/la.s \JaeAr-
thuras užvakar palaidotas Nor
folk, Va. Kongresmanas VVil-
liam Jennings Bryan Born (\). 
S. C.) užvakar atskleidė gene
rolo MacArthuro taikos planą: 
jis siūles apginikuoti Vokietiją 
ir.Japoniją, ja Stalinas nevyk
dys savo pažado suteikti Len
kijai ir R. Vokietijai apsispren
dimo teisę. Sakoma, Stalinas bū
rų nusigandęs šio JAV grasini
mo ir būtų davęs laisvę paverg
tiesiems.. 

I-aoso prin<:»«» Somanita l'hoiinni (kairėje) atvyko į Pekingą ir svei-
kin si su raudonosios Kinijos premjera Chou En-lai. Princas Phouma 
ir jo patarėjai atvyko į Kiniją tartis su kiniečių komunistų vadais 
jvairiais klausimais. < UPI) 

file:///Vake
file:///JaeAr-


DRAUGAS, pirmadienis, 1964 m. balandžio 13 d. 
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SOCIALINIS DRAUDIMAS 
I R D A R B A S 

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS 
i> 
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II PAS. KARO NUOSTOLIAI IR PILIETYBE 
Š m. liepos 15 d. baigiasi pa- menų šiame krašte priskaitoma 

skutinis terminas pareikšt: pre- mažiausia 30.000, su apytikriu 
tenzijas del II pasaulinio karo apskaičiavimu, apie 60 mil. dol. 
nuostolių ir praiymų su doku- nuostolių pretenzijomis. Tie 
mentais įteikimui F o r e i j n nuostoliai susidarė dėl egzeku-
Claims Settlement Commission. cijos, kacetų, prievartos darbų, 
Washington. D. C. Pagal xong- nuosavybių ir kitokio turto nu-
reso priimtą įstatymą pirmiau- savinimo. Tokia organizacija 
sia reikalaujamas valstybinis galėtų koordinuoti savo darbą 
priklausomybes buvimas. Kai; kartu su kitų nukentėjusių są-
kurie mano. kad užtenka tik , jungomis. Suinteresuoti '«me-
to fakto, kad esama piliečiu nys turėtų rimtai ipie tai pa-
miostolių atlyginimo prviymo galvoti ir pasiskelbti spaudoj. 
padavimo metu. A. Č. 

Pagal nustatytus t arptauti-
nės teisės dėsnius, jos objek
tais gali būti tik suvereninės 
valstybės bei tarptaut inės or
ganizacijos. 

Trys laikrodžių gamyklų vadovai, susirinkę Washingtone, D.C. pa
tarti federaliru-i vyriausybei, kad apsaugotų muitais jų gaminius 
nuo šveicarų importuojamų laikrodžių konkurencijos. Iš kairės j d.: 
Henry Margoiis, Eig:n president; Artimr B. Smkier, Haonilton presi-
dent: Omar Bradley, žinomas II pas. karo generolas, Bulovą direktorius 

P. S. LB Socialinis klubas 
tuo reikalu galėtų imtis imcia-
tuvos sukurti tokią draugiją. 

Pilietybės pasikeitimą^ 

Ne visi nukentėję nuo sveti-

JŪS KLAUSIATE, 
MES ATSAKOME 

jimo galimybes nieko pasakyti mokėsianti mažesnį atlyginimą. 
negalima. Gaunant vėliau mažesnį atiygi-

Kl. Esu gimęs 1899 m. vas. nimą, ar bus galima gauti to-
27 d. Į JAV atvykau 1949 m. kio didumo pensiją, kaip gau-
Kovo mėn. ir tuoj pradėjau nant anksčiau didesnį atlygini-
dirbti. Kiek gaučiau pensijos ra Aš esu išdirbusi maždaug 
dabar išėjęs ir kiek, jei išdirb- 12 metų ir jeigu dabar tektų 
čiau dar visus metus (t. y. dar padirbėti kokius metus a r 
1964 m.), uždirbdamas $4,800? daugiau su mažesniu atlygini-
(Seka uždarbių lentelė). Žmona mu, tad ar visa tai atsilieptų į 
yra gimusi 1902 m. kovo 26 d. mano pensijos dydžio sumaže-
Kiek gautų žmona pensijos r 

K. B. 
Ats. K. B. Jūsų mėnesinė 

socialinio draudimo pensija, su
laukus 65 m. amžiaus ir neuž
dirbus šiemet $4,800, būtų apie 
$123 

j imą? Man tatai y r a neaišku. 
E . K. 

$4,800, tai jūsų pensija būtų 

Kl. Papildomai klausiu: Esu 
mų valstybių asmenys nuolat pensininkas ir noriu padidinti 
išlaiko tą pačią valstybinę pri- s a u ir žmonai senatvės pensiją, 
klausomybę. Per prijungimą, Dabartinė mano pensija $80, o 
perleidimą va'stybės teritorijos žmonos $30. Esu pasiryžęs iš-
dalies, svetimos pilietybės prie- d i r ° t i nuo i % iki 2 metų, o jei- a P i e $124 per mėnesį, 
mima., emigracija i*- t.t., į-zyks- IP1 sveikata leis, ir ilgiau. Ar 3. Jūsų žmonos pensija, jai 
t a -valstybinės prlidausomybės šiame atsitikime, norint kvali- sulaukus 62 m. amžiaus, būtų 
pakeitimas. Asmuo peliekamas i Akuotis į didesnę senatvės pen- apie $46.20 per mėnesį. Tačiau 
savo jėgoms ir turi ieškoti S1J*^ laimėsiu ką išdirbęs ilges- jeigu jūs dirbsite ištisus me-
kitų teisinių kelių gauti paten-; n l metų skaičių? Dabartinei tus šiemet ir žmona prašys 
kinimą savo pretenzijų. Tam pensijai kvalifakavaus išdirbęs i pensijos nuo savo 63-jo gimta 
tikslui sudaromos nuskriaustų-

Ats . E. K. Jūsų pensiją ap
skaičiuojant bus naudojama pen 
ketas metų su aukščiausiais 
metiniais uždarbiais. Todėl jū-

2. Jeigu šiemet uždirbtumėte |Sl* numatomas mažesnis atlygi-
nimas šiais, a r ateinančiais me
tais, neturės jokios įtakos į 
jūsų pensijos dydį. 

šommas. 

jų sąjungos. 
K a r o ' nuostoliu atlyginimas 

9 metus. z. S. 
Ats. Z. S. Nelabai aišku, ko

kios informacijos jūs norėtu
mėte. Jeigu norite žinoti, ar 
iū 

REIKĖTŲ PABALUECIAMS 
ORGANIZUOTIS 

Keista padėtis. Pabėgėlių 
dienio, tai tada jos pensija bus komisaras pripažino, bet jo f on 
apie $51,70 per mėnesį. !do neužtenka išmokėti pilnai 

Kl. Norėčiau gauti dar vie- 40.000 nukentėjusiems. Gi vo-
ną paaiškinimą. Man šį rudenį kiečių įstaigos iš viso nepripa-

niai persekiotų asmenų atlygi- ! 

nimo klauzulę. 
Gal teks mūsų Socialiniam 

klubo vaidybai, kaip ir lenkams, 
kurie dėl to sielojasi, pasiųsti 
kur reikia atitinkamą memo
randumą kartu su latviais ir 
estais? Gal reiktų susinešti tuo 
reikalu su Balfo centru, nes to
kių atsitikimų su lietuviais yra 
nemaža ir jie negali apginti sa-
so teisėtų interesų. —Argus 

TESTAMMENTO REIKALAIS 

Jeigu jūs neturite sudaręs 
testamento, pagal kurį skirsto
mas turimas tur tas , tuomet įs
tatymas po jūsų mirties tą 
pasilikusi tur tą paskirsto. Toks 
turto paskirstymas pagal {sta
tumo taisykles, gali būti prie
šinga jūsų norui. Todėl patar t i 
na daryti testamentą. Pr . šul. 

T R U M P A I 
— Spaudos pramonėj darbi

ninkų (miestuose, kur gyvena 
100,000 ar daugiau žmonių) už
darbiai vidutiniškai padidėjo 10 
centų per valandą arba 2 .9 ' ' 
tarp 1962 m. liepos mėn. ir 
1963 m. liepos mėn. Apie tai 
praneša JAV Darbo departa
mento statistikos biuras. Uadar 
bio vidurkis padidėjo abejose 
šakose — knygų bei paskirų 
darbų bei laikraščių įmonėse 10 
c , reprezentuojant nuo 2.8-3.0 
proc. pelną. 

— JAV viešo transito bilietų 
kainos per paskutinę dekadą 
padidėjo. Apie tai praneša ko
vo mėn. laikraštis Labor Re-
view, JAV Darbo departamen
to oficialus leidinys. Kainos vi
durkis viešo tranzito daugu
moje Amerikos miestų apytik
riai nuo 1950 m. padvigubėjo, š. 
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i straipsnius tai 
S so savo nuožiūra. Nesunau-
S doru straipsniu nesaugo, juos 
S grąžina tik iŠ anksto susita-
S rus. Redakcija už skelbimų 
S turini neatsako. Skelbimų 
S kainos priaiunciamoa gavus 
S prašymus. 
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• Redakerja dirba kasdien s 
8 3 0 — 5:30 ieitadieniais * 
8:30 — 12:00 S I 

• Administracija dirba kas- į 
dien 8:30 — 5:00 seStadie- | 
niais — 8:30 — 12.00. i 

Ofiso H E 4-1414, Rez. R E 7-«867 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 7lst Street 

(71-os ir Campbell A ve. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

Šešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta 

DR. A. GARUNAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IK VAJKC LIGOS 
2787 West 71st Street 

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. v a i . 
Sestad. nuo 10 lkl 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą 

WA 5-2017. 

Reparacijų arba karo nuosto-jjusų pensija padidės jums vėl Į (po pusės metų) sueis 65 m. I žįsta tautinių pers. grupių reika 
lių atlyginimas už padarytus pradėjus dirbti, tai tada būtina Į ir tada gali tekti išeiti į pen- \ lavimų dėl atlyginimo. Komisa-
nustollus civiliniams gyvento- j žinoti, kiek jūs uždirbdavote | siją. Ar dabar uždirbu kas sa- ; ro ir Vak. Vokietijos valdžios 
jams yra tarptautinio pobūdžio ! prieš išeinant į pensiją, kiek ža-
klausimas ir tvarkomas tarp | date uždirbti ateityje ir kokia 

vaite S63.60 (brutto). Bet šiuo pasirašytoj sutarty t a grupe 
laiku mano darbovietę ruošiasi Į pamiršta. Gi ruošiamam jstaty-

valstybių. Buv. karo belaisvių s jūsų gimimo data. Be šių ži-Į perimti kita bendrovė, kuri im- 'me, jei pavyks persekiotų t au ty 
pretenzijos nepriklauso pri c at- j nių jums apie pensijos padidė- įsianti viską kitaip tvarkyti ir ibių draugijoms gai įneš tauti-
lyginimų, bet einant tarpt , su- ! 

tar t imis apie abibusias preten
zijas. Todėl kiekviena valstybė 
gali veikti tik tų asmenų var
du, kurie nuolat gyvena jos te
ritorijoj. Kad būtų galimybė 
JAV-bių vyriausybei patenkinti 
savo piliečių pretenzijas, suda
ryta taikos sutart is su Bonnos 
Vokietija. Amerikos vyriausy
be priėmė atsisakymą, kad ji 
palieka Amerikoje tu r tus pa
tenkinti nukentėjusių Ameri
kos piliečių pretenzijoms. Šie 
pinigai yra iš svetimo šaltinio 
ir tur i būti sunaudoti pagal 
tarpt , teisės normas. 

Kaip skelbia Claims Coinmis-
sion, bendras at ly. inimo fon
das sudaro apie 100 mil. Gi 
bendras nukentėjusių asmenų 
skaičius yra 35.000 
vienam nukentėjusiam 
apie $3.000. 

Pirmenybę j atlyginimą turi 
kūnu (fiziniai) nukentėję, ku
riems turi būti pilnai apriokė-
ta. Visi kiti turės teisę tik i 
tam t ikras sumas. Jeigu pnskai 
tysime. kad esama d :ug kitų 
pretenzijų (koncernų), tai mi
nėtoji 100 mil. suma yra tik 
lašas juroje... 

P. ŠILEIKIS, 0 . P. 
Ortopedas. Pret*W«rtas 

Aparatai-Protezai. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arcb Supports) Ir t t 
DRTHOPEDUOS TEHCNIKOS LAB. 

Vai. »-4 ta- «-8. Sestad. »-i 
2850 W. SSrd St , Chicago 29, ŪL 

Tek PRospect s-6084 

¥ 

Ofiso te*. P B 8-M20 
Namq — re*. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKfiA 

GYDYTOJA IR CHIRURGB 
VAIKU LIGOS 

2«5« V e r t ftSrd Street 
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. Ir nuo 4 lkl 7 v. v. 
Sestad. nuo 1 lkl 4 vai 

rel oftao PO 7-60O0. re*. GA S-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5844 Wect 6Srd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečlad. ir *eftt. uždaryta. 

l e l e fonas : ORovebiU 6-1595 

DR. ALDONA JUŠKA 
. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRTT/IKO AKINIUS 
2422 Wert Maiąiiette Boad 

Valandos: 9—12 tr 7—9 T. V. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta. 

TeL Ofiso PR6-7SOO: Namo 9*25-7697 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS LIGOS 
5159 So. Damen Avenae 

Valandos: 1-9 p. p. 
l*Bkyrux tr-e^ladleol 

Šeštadieniais 10-5 v. p. P-

Tel. EE 7-8818 
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofbns 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta 

taigi Kiek-
lektų 

War Claims jst. įgalioja Ge
neralinį prokurorą parleisti i 
atiygfinimų fondą, eventualiai 
parduoti Generai Aniline and 
Film Corp. JAV-oės atsisakė 
nuo visų reparacijų pretenzijų. 
gi iš Vokietijos — at 'dėjo. 

Ar negalima būtų visiemr, nu 
kentėjusiems, kurie atvyko į J-
AV-es po II Fas . karo sudary
t i panašia sąjungą? Tokių as-

WEST£RH AUTO SERVICE 
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIV PATAISYMAI 
4818 S. W««stern. Chicago 9. M. 
RST. ST. «:ERBA L.A S-I790 

PAVASARIUI ateinant « 
LAIKAS svarstyti 

JŪSŲ nuosavybės klausimus 
Čia jums pagalbon gali ateiti 

Standard Federal 
SAVINGS AND LOAN ASSOCJATtON 

Jau nėra per anksti pradėti dairytis dėl jums t inkamo namo ar planuoti 
taisymą jūsų turimo namo. 

Paskolos namams isigyti gali būti duodamos iki 90% nuo namo vertis 
išsimokėtinai iki 20 metų. 

Paskolos duodamos iš žemiausio galimo procento. 

M O R G I Č I N f i S P A S K O L O S jums laisvai leidžia: 
— Papildomai skolintis bet kuriems jūsų svarbiems reikalams, 

skolos sumą vėl pakeliant iki originalės jūsų pirmo morgiciaus 
sumos. 

ML A M U BAUUNAS 
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 Weet 6fed Street 
VaL: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 •. 
rak. Šeštadieniai* 10—1 vai. Trefiia-
iieni uždaryta. l igoniai priimami 
•usitarus. 

Ofiso telefonas: P B 8-322*. 
Bes. tetof. WAlbrook 5-5076 

— Daryti papildomus mokėjimus pirmyn. 

N A M A M S T A I S Y T I paskolos gali būt i duodamos iki 5 metų 
išsimokėjimui ir be jokių jums papildomų skolinimosi išlaidi}. 

Teiraukitės asmeniškai arba telefonu Vlrginia 7-114L 

JUSTIN MAGKIEWICN, 
Valdybos Pirmininkas 

JUSTUI MACJCIEWICI k« 
1-TeuusmaS 

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

DARBO VALANDOS: 
Pirmad. 9 iki 8 v»L rak. 
Antrad. 9 iki 4 Ttl. vak. 
TreiiadMn. — •lUflmiM 
KetvirtadL 9 iki 8 T«L tik. 
Penktad. 9 rki 4 vsL vak. 
fipjtad. 9 fki l t «aL 

t'harto-red and KuperTised by tlw r . S. GoTernmont 

4192 ARCHER AVL CHICAGO 32, ILLINOIS VJ 7-1141 1 

Bm. HE 8-1670 
DR. K. S. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERV UGOS 
GI?TEKOIiOOIX£ CHIRURGIJA 

So. Pateški Rd. (Crawford 
BoBdl&s) TeL L U 5-6446 

Priima H^oniua pasai susitarimą. 
Jai neatsiliepia skambinti ĮSI S-0O0* 

Ofiaas S14S West CSrd Street 
T«i.: PRospect 8-1717 

Bestd.: S241 W«st ««th Ptaea 
TeL: REpublic 7-7S48 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S; treč. 
aidaryta. Antrad. ir penkt. vak arais 
ooo 7 iki S. 

Ofiso telefonas — CX 4-S4 i l 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4S07 So. Kedzie Aveaoe 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAJU: kasdien nuo 2 iki S vai. rak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDINftS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Prieeais Sv. Kryžiaus ligoninę. 

VAi . : Pirmad., antr.. ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryte ir nuo 6-8 v. v. 
Sestad. nuo 2-4. Trečiadieniais ii 
kitu laiku susitarus telefonu. 

Teief. REpublic 7-2290. 

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. CaJifomia A v c YA7-7S81 
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; treč. 
uždara; šest. nuo 10 v. r.iki 1 po
piet. 

Ofiso P R 6-17*5. Res. TR 3-0381 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West 51st Street 
Oakley Medical Arts 

Pirm., antr, ketvlrt. ir penkt. nuo 
2—4 tr 6—9 ir pagal susitarimą. 

i 

DDR. VL BLAŽYS 
PŪKUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

SS01 Weat 6Srd Streeet 
Kampas SS-etos Ir Californla 

Vai. kasdien nuo 6—8 vaL vak. 
Seat. 2—4 vaL 

. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4043 

DR. C K. BOBELIS 
lakstq i£ Šlapumo takų chirurgij* 

^ L 695-05SS Eljcfa 
435 No. Liberty Street, 

25, 
mm 

SSL ortao H E 4-684*. res. H E 4-3334 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
Vai.: plrsa., ketv. 1-4. 
uttr., penkt. 1-6, treft. 
rosi tarus. 

Ofiso Ir buto teL OLympHs 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL RElianee ft-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8925 West 59th Street 

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad ir 
penkt. nuo 1—4 p. p - 6-80-8:80 
vai. vak. gestad. 1-4 vai., trečiad. 
uždaryta. 

TeL ofiso n- boto OLympic 2-41M 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. ir S—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet 

Res. teL P R »-«730 

DR. L SEIBUTIS 
Inkstu, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija 
Ofiaas: Naujas adresas: 2454 West 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 30 N". Michi-
gan ave. -Sulte 808. tel. CK 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą 

OR. J. j . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5 - 4 * o 

Rez. tet GRovehlli 6-0617 
Valandoe: i - | p . m . , r 6 . 8 p & 

1-3 p. p. 
pagal sutartį. 

Penkt tik 
Trečiad. ir Seštad. 

Offtso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. WAlbrook 5-30M 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So, Ashland Avenae 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija 
Valandos kiekviena diena 2 — 4 b 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą ŠeStadieniaa nuo J 
v. Iki 5 v. v. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGa 
KŪDIKIŲ TR VAIKC UGTJ 

SPECTALISTfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 South WesterB Avenae 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
6 • . — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., sestad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. p. p. 

Ofiso t e l . R K 7-1168. 
Res. t eL 283-3*1». 

vakar. 7-», 
Ir M t . tfle 

TfL Ofiso HE 4*ft796; Res. m 5-8333 

DR. S. Ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
tr Alergija) 

valandos: pirm., antr., ketvlrt 2-9 
va!.. ponkt 10 v. r. iki 9 "v v., 
5eStad. 10 v. r. iki 1 p p. Ligonius 
priima pagal susitarimą. 

M . oflso -7S&.4477; Res. PR 8-6900 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
SPECIALYBft — VERVV IR 

BMOCI>*4S LIGOS 
CRAWFORD MEDTCAL BLDG. 

•M3 SO. Pulaskt Rd. 
Vslandos pagal susitarimą. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ UGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos nagai susitarimą 

Vai. 
antrad 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 8-7773 
pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. 

ir penktad. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA ir MOTERA 

UGOS 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St, 

TeL PRospect 8-1323 ar P R 6-5S77 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. gest. 2—4 v. popiet ir kito lai
ku — pagal *usitarimą. 
Of. teL H E 4-212S. Xamu GI 8-6136 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Prlimin«Ja lijconius tik susltarua. 

Vai. 2—4 p. p. i r į—g p _ 
Tre«. l r šeSt. uždarvta 

Trtefonas — GRovehilI 0-2828 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybe: AKrSrTRIJA lr MOTERTJ 

LIGOS 
VALA^TDOS: | iki 4 ir 6 iki 8 v. V. 

Se^tadienias 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta 

5-S 

G I 8-0878 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKTJfteRIJA IR MOTERŲ UGOS 

Avta, WA 5-2870 
Jei 
1. 

valandos pagal susitartma^ 

Oftso HE 4-1818. Rei . P R «-«S01 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybe* — vtdans ligos 
2454 West 71st Street 

(71-oe ir Camphel! Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v v. 
Sestad. 9 v. r. — 2 p. p 

Trečiadieniais uždaryta 
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P<riitika yra rimtas ir 

SVARBUS REIKALAS 
Rinkiminiais metais piliečiai 

labiau pajuda, negu kitais me
tais. Juos išjudina partijų va
dovybes, ieškodamos paramos, 
teikdamos darbininkus kam
panijos metu padirbėti, pa-
rinkdamos ir popuiiarizuoda-
mos savo kandidatus. Piliečius 

pašto viršininkas) ir italas 
(Anthony J. Celebbrezze, svei
katos, švietimo ir gerovės sek
retorius, iš Ohio). Ir lenkų, ir 
italų Jungtinėse Valstybėse 
yra žymiai daugiau, negu lie
tuvių. Vadinas, lenkas Gro-
nouski ir italas Cellebbrezze 

sudomina ir išjudina iškeliami tur i stiproką užnugarį, be ku-
rinkiminiai šūkiai, susieti su ' rio gal ir nebūtų pasiekę šių 
aktualais valstybės vidaus ir aukštų postų valdžioje. Tačiau 
užsienio politikos reikalais. juodu tuose postuose šiandien 

Kai prasideda rinkiminės y ra ne vien dėl to, kad jie tu-
kampanijos darbai, politinėse i i savo tautiečių paramą, 
partijose, ir mes, lietuviai, su- Jiems užimti jie turi geras 
sidomime, ir, daugiau ar ma- kvalifikacijas. Ir savo išsi-
žiau, į tuos darbus įsijungia- mokslinimu, ir administraci-
me. Ir labai gerai, nes ir mes niais sugebėjimais, ir rimtu 
negalime būti išmintimi. Ir mes pasiruošimu bei geromis būdo 
privalome atlikti savo pilieti- ypatybėmis jie patraukė pie
nes pareigas kiek galima ge- zidento dėmesį. 
riau. Atlikti taip. kad tai bū
tų pajusta ir politinių partijų Įdomūs Celebbrezze (Italijoj 
viršūnėse W platesnėje visuo- gimusio) keliai, kurie jį prive-
menėje. de prie dabartinės pozicijos 

Suprantama, kad svarbiau- JAV vyriausybėje. Jis yra bai
sia piliečio pareiga yra bal- ges teisės mokslus. Turi net 
suoti. Balsuoti ne šiaip jau penkis garbės daktaratus . Jis 
pripuolamai, ne užrištomis buvo skiriamas aukštoms Ohio 
akimis, bet aiškiai žinant už valstybės valdžios pareigoms, 
ką balsuoji. Balsuotojui turi buvo išrinktas į tos valstybės 
būti žinoma kandidato kvali- senatą, buvo išrinktas Cleve-
fikacijos. jo nusistatymas vie- lando miesto meru penktam 
nu ar kitu klausimu. Lietuviui terminui, bet jo neužbaigė, 
balsuotojui yra labai svarbu nes prezidentas jį pakvietė į 
žinoti jo nusistatymas Lietu- savo vyriausybės kabinetą, 
vos išlaisvinimo reikalu. Visa Būdamas didmiesčio meru, pa
tai galima patirti sekant kan- rodė labai daug administraci-
didatų veiklą kampanijos me- nių sugebėjimų, gerai sutvar-
tu, klausant jo kalbų, pareis- kė miesto reikalus, įvedė daug 
kimų. Jei kas balsuotojui ne- svaibių pataisymų ir naujeny-
aišku, jis turi teisę laišku ar bių. Tai atkreipė ir federalinės 
kitokiu būdu paklausti kan- vyriausybės dėmesį. 

Jugoslavija ir komunizmas 
Nors atsiskyrusi nuo Maskvos, bet eina su sovietais 

MEČYS MUSTEIKIS 

PRANCŪZIJOS AKTUALIJOS 
Parlamento sesijos atidarymas ir prezidento de Gaulle 

veiklumas 
T. TKA KĖNIS 

Komunistinei p r o p a g a n d a i iš Vakarų — JA Valstybių. I bį ir į traukti į komunistinių 
nuolatos įtaigojant, kai kurios! Taip ir nedrįso Stalinas veržtis , kraštų bloką. Ir tai jam pilnai 
politinės tarptautinės sąvokos Į jfegi į Jugoslaviją, o pasilenki-! pavyko. ; prancūzų parlamentas pavasa 
taip supainiojamos, k a d j o s k a r . n o santykių nutraukimu bei Tam tikslui Chruščiovas ne j n o s e s i J a i -
tais suklaidina ir komunizmą \ keiksmais. Ir kol buvo gyvas tik nutraukė polemiką prieš Ti-
pažįstančius žmones. Prie tokių i Stalinas, gal iš tikrųjų Jugosla- i to, bet susitaikė su juo ir iš-
miglotų sąvokų pastaruoju lai-įviją anuomet būtų buvę galima vystė plačią paramą finansais 
ku priklauso vadinamoji "beblo laikyti bebloke. arba svyruojan- bei gėrybėmis. Toji parama 
kė politika" ir net "beblokės' čia t a rp Rytų ir Vakarų. Tito j ypač stipri karinėj srity, kaip 
valstybės". Kaip ryškesnis pa- į tuo laiku. bijodamas Stalino | aprūpinimas raketų bazėmis. 
vyzdys čia galima paminėti Ju- j keršto, t ikrai buvo smarkiai nu j sustiprinimas Jugoslavijos ka-
goslavija, kuri save reklamuo- tolęs nuo komunistinio bloko. ; rinio laivyno ir kt. Tuo būdu 
ja kaip nepriklausančią jokiems Tai patvir t ina ir faktas, kad Maskva vėl atgavo Tito pasiti-1 
susiblokavimams, atseit neutra-; tuoj po atskilimo nuo Maskvos kėjimą 
lią. nors iš tikrųjų ta ip nėra. Tito sulaikė ginklų ir kitokios 
Jugoslavija mums įdomi ir kitu : maskvinės paramos tiekimą per 
atžvilgiu: palyginti ją su pa- Jugoslavijos teritoriją graiki-
vergta Lietuva. Jos komunistiniams partiza- . 

nams - uždarė sieną su Orai- sakė agresijos Jugoslavijos at- ekonominės politikos re,Kalus, 
kija. Tik po to Cra.kiįa greitu ; žvilgiu. Tito greitai priėmė « • i r nepatenkintieji ūkininkai 

! laiku pajėgė ^ t r i u š k i n t i bolše- į Chruščiovo ištiestą ranką. Atsi-! S a l ė J° Pra^'u zodzi°- F N > E A 

Kai 1948 m įvvko lūžis tarp | vikinius sukilėlius. | lygino ir už suteiktą paramą: ' (ūkininkų sąjunga) prase au-
Maskvos ir Belgrado, iš karto Belgradas pradėjo vesti tokią Į dieneijos pas respublikos prezi 
nebuvo aišku. kokios yra to Chruščiovo gudri taktika užsienio politiką, kokia yra pa-
skihmo pagrindinės priežastys. I į lanki Maskvai, bet priešinga 
Pirmuoju žvilgsniu atrodė, jog | Anuomet ir Chruščiovas neap i Vakarams 

Prieš keletą dienų Palais prieš keletą dienų sugrįžo iš 

Kanka rauką prausia 

Bourbon rūmuose susirinko 

Didžiausia p a r t i j a UNR 
t Union pour la Nouvelle Re-
publiquet rinkimų sistema ne
buvo patenkinta ir reikalavo 
komunistų šalinimo iš visų par
lamento įstaigų. 

Socialistai šitą reikalavimą 
kritikavo ir todėl UNR pirma
me balsavime socialistų kandi
datų nerėmė. Pagaliau da r kar
tą reikėjo balsuoti. Komunistai 
į naują sudarytą biurą neįėjo. 

Balandžo 8 d. seimas vėl su-

Kodel Jugoslavija atkri to nuo 
Maskvos 

įsitikinęs, kad Maskva a t s i - i s i n n k a P n m o J e U ė J diskutuoja 

Pastebėtina, kad 1953 me
tais jis buvo "įs tumtas" kan
didatu į Clevelando merus 
abiejų partijų vadovybių — 
demokratų ir respublikonų. Jis 
nei negalvojo, kad. būdamas 
italas, bus išrinktas meru, nes 
jo tautiečių — italų užnuga-

didato, kaip j is žiūri į vieną 
ar kitą reikalą, susietą su 
klausimais, kurie mums, kaip 
lietuviams ir šio krašto pilie
čiams, rūpi. 

Prieš rinkimus ir iš lietuvių 
tarpo atsiranda ambicingų po
litikų, norinčių išstatyti savo ris nebuvo didelis. Tačiau jis 
kandidatūras į vieną ar kitą buvo išrinktas. Išrinktas dėl 
renkamą valdžios postą. To- savo pasiruošimo, išsimoksli-
kia ambicija yra sveikintina nimo ir administracinių suge-
ir remtina. Kad tokių kandida- bėjimų. Tuo jis įrodė, kad 
tūros turėtų daugiau šansų kvalifikuotas kandidatas ir be 
praeiti, jie privalo turėti pir- ypatingos pašalinės paramos 
moję eilėje pačių lietuvių stip- gali būti išrinktas. Taip pat 
resnį užnugarį, kuris turi būti jis įrodė, kad ne pigiu politi-
gerai organizuotas. Taip pat kavimu. ne bačkine kampani-
svarbu yra, kad politinės par- ja, bet rimtais politiniais už-
tijos bei jų vadovybės žinotų. mojais ir neabejotinomis kva-
jog lietuviai savo pilietines pa- lifikacijomis pasiekiama poli-
reigas tinkamai atlieka — bal- tinio gyvenimo aukštumų. 
suoja. • * * 

Tačiau kiekvienas pilietis, 
siekiąs kopti į politines viršū
nėles, privalo žinoti, kad ne
pakanka turėti paramą, užnu
garį kandidatūrai į vieną ar 
kitą postą "prastumti". Tai, 
sakytume, yra antraeilis daly
kas. Svarbiausia yra paties 
kandidato kvalifikacijos, jo pa

tai įvyko tik dėl to. kad Stali- ! kentė Tito ir keikė jį kaip ir Į Pirmuoju Tito žymesniu aki
nas su Titu asmeniškai susipy- i Stalinas, kam iš Rusijos vergi- j brokštu Vakarams ir pataikavi-
ko. | jos išplėšė tokį strategiškai mu Maskvai reikia laikyti Ju-

Daug gilesnes šaknis turėjo • brangų kąsnį — Jugoslaviją. '< goslavijos normalių diplomati-
tvirtinimas. kad toji nesantaika į Šiuo atžvilgiu Chruščiovas nė nių santykių užmezgimą su Vo-
yra ideologinio pobūdžio. Tito kiek nesiskyrė ir nesiskiria nuo kietijos sovietine zona :tuo bū-
iš tikrųjų kai kuriais atvejais i Stalino. Tačiau Chruščiovas, ta- du šia Maskvos marionetę ofi-
nukrypo nuo Maskvos išdirbtos | pęs Stalino įpėdiniu, ir Jugos- cialiai pripažino kaip "sava 

dentą. Jie susirūpinę, kad vy
riausybė, prezidento de Gaulle 
intervencija, atmetė pieno kai
nos pakėlimą ir dabar jie pre
zidentui dar kartą nori reikalą 
išdėstyti. 

Pasiruošimai rinkimams 

Vyriausybė ruošia naujas sa
vivaldybės rinkimo įstatymų 

\Vashingtono. Pasikalbėjimas, 
kurio tema buvo pasaulio poli
tika, pietryčių Azija ir, tikriau
sia, Lotynų Amerika, užtruko 
35 min. Tą pačią dieną BohJen 
susitiko su Couve de Murville 
ir Harrimanu. kuris po kelionės 
po vakarų Afriką trumpai sus
tojo Paryžiuje. Žinoma, pasikal
bėjimuose buvo aptart i Rusijos 
ir Kinijos santykiai su Prancū
zija. Iš kalbų išaiškėjo, kad 
Prancūzija sutiks duoti savo 
balsą už Kinijos įstojimą į JT. 
Bet aiškiau tuo klausimu d a r 
niekas nenori išsireikšti tik 
Prancūzija ir Kinija, kad ar t i 
moje ateityje įvyks diplomatų 
pasikeitimas tarp Prancūzijos 
ir Kinijos. Prancūzija ieško mo-
dus vivendi nors su viena ko
munistų valstybe ir atrodo, kad 
ir Maskva per Adžubėjų, Kruš-
čiovo žentą, bando daugiau su
artėti su Prancūzija ir patrauk
ti de Gaulle savo pusėn. Adžu-
bei, kuris dabar vieši pietų 
Prancūzijoje prie Viduržemio 
jūros, aiškiai vis pakartoja, kad 
prezidentui de Gauliui bus pa
ruoštas širdingas priėmimas, 
jeigu prezidentas priims tą jau 

pataisas. Pirmas vidaus reikalų prieš 4 metus padarytą ir vis 
asieins kraštams bendros ko-llavijos atveju, kaip jau ne kar- rankišką demokratinę Vokieti- įministerio projektas buvo at- j atnaujinamą kvietimą atsilan-

munistinės programos. Ir čia vi- | tą ir kitais, pasielgė daug gud- | jos respubliką", ir apsunkino mestas, bet jau naujas pasiūly-' kyti į Sov. Rusiją. 
mas yra išdirbtas. Pirmutinis 
principas yra proporcijos — me 
todo pašalinimas. Miestuose per

sai pagrįstai Maskva anuomet ! riau už Staliną. Prislėpęs savo visos Vokietijos susijungimo 
apsiputojusi iš pykčio vadino neapykantos jausmus Titui, klausimą. 
Titą revizionistu ir visokiais ki- Chruščiovas bandė išgelbėti Svarstant paskirus tarptau 
tokiais vardais. bent tai. kas Maskvos naudai tinius klausimus, Belgradas jau '120.000 gyventojų iki šiol vyko 

Bet pati pagrindinė Belgrado išgelbėti dar buvo įmanoma: ! anksčiau dažnai paremdavo j savivaldybės rinkimai pagal pro 
atskilimo nuo Maskvos priežas- sulaikyti Jugoslaviją nuo toli- Maskvos nuomonę ir prieštara-
tis yra vis dėlto kitokio pobū- "įesnio slinkimo į Vakarų glė- (Nukelta į 4 psl.) 
džio: tuo būdu Jugoslavija nu
sikratė Rusijos kolonializmo ir 

Bet nereikia manyti, kad tik 
siekiant ministerių. senatorių 
a r gubernatorių bei merų vie
tų yra reikalingos geros kva
lifikacijos. Jos reikalingos, kad 
ir į mažiausią lokalinį postą 
kandidatuojant. 

Pilietis, neturįs profesijos, 
neturįs bet kokios pozicijos. 

siruošimas, j o laikysena ir užsiėmimo ar įmonės, pagaliau 
pastovumas. Mūsiškiai politi- neturįs jokio darbo ir nenorįs 
kai dažnai perdaug mėtosi, dirbti, arba netinkąs bet ko-
mėgindami savo giliukį tai vie- kiam darbui, ir politikos dar
noj, tai kitoj politinėj parti- bui netinka. Gaila, kad pas 
joj, a r lokalinėj grupėj. Tokiu mus dažnai tik tokie ir tepre-
keliu eidami, jie greitai baigia tenduoja kandidatais į vieną 
savo politinę karjerą, nebėga- a r kitą lokalinį valdžios pos-
lėdami niekur bepritapti. Be tą. Todėl netoli ir tenueinama, 
to, rimtam politikui yra rei- arba niekur nenueinama. Į po-
kalingas atitinkamas išsimoks- litiką reikia žiūrėti rimtai. Lai-
linimas, o dažnu atveju ir fi- kas lietuviams ieškoti tokių 
nansinis pajėgumas. Politika kandidatų, kurie turėtų gerą 
yra svarbus ir rimtas dalykas, vardą ir kvalifikacijas, kurie 
todėl rimtai reikia į ją ir žiū- pastatyti vienon ar kiton val-
rėti. džios pozicijon neštų garbę 

* * * lietuviams ir būtų naudingi 
Šiuos teigimus galime pa- kraštui. Tokių žmonių, aišku, 

vaizduoti gyvais pavyzdžiais, turime. Tik reikia juos skatin-
Šiuo metu Jungtinių Valstybių ti eiti politikon ir sudaryti ge-
vyriausybės kabinete yra vie- rą ir stiprų užnugarį jų kan-
nas lenkas {John A. Gronous- didatūroms paremti ir pia-
ki iš VVisconsino. generalinis vesti. 

tapo nepriklausoma, savaran
kiška valstybe. Jugoslavija ir 
toliau liko komunistine: čia. ide 
ologiškai. ji mažai kuo skiriasi 
nuo Maskvos ir šiandien. Ir Ju
goslavijos gyventojai nėra lais
vi, turi nešti komunistinę prie
spaudą. Tačiau jie nėra išnaudo
jami svetimos valstybės, ten 
nėra genocido, rusifikacijos ir 
t. t., ir tuo skiriasi nuo Maskvos 
pavergtų kraštų. 

Svyravo tarp Rytų ir Vakaru 
Be abejo. Jugoslavijai nebu

vo lengva atsiplėšti nuo Stalino 
"globos". Čia į pagelbą atėjo 
pirmoj eilėj geografinė padėtis: 
Jugoslavija neturėjo betarpinės 
sienos su Sov. Sąjunga. Tuo bū 
du Stalinui nebuvo įmanoma 
greitu momentu permesti dides
nes karines pajėgas Jugoslavi
jos okupacijai, kaip kad vėliau 
(1956 m.) padarė Chruščiovas, 
užgniauždamas sukilimą (pra
dėtą taip pat komunistų) Ven
grijoje. 

Iš kitos pusės, Tito anuomet 
greitu laiku susilaukė efektin
gos ūkinės ir karinės pagelbos , sparčiai vykdoma 

Inžinieriai Cap? Kennedy tikrina Gemini erdvių kapsulę, kuriu Titano 
raketa bus j erdvps pasiųsti dn vyrai. Kelionės į menulį programa 

porcinę sistemą, o mažesniuose 
miestuose — marorinė sistema. 
Tik Paryžiuje galioja specialūs 
įstatymai. Atrodo, kad propor
cingosios sistemos pašalinimas 
didmiesčiuose gali apdrausti 
nuo komunistų pergalės, kaip 
pavyzdžiui pietų Prancūzijos 
Marseille mieste, kur socialistas 
Gaston Deferre, kandidatas į 
respublikos prezidentus, eina 
miesto pirmininko pareigas. 
Rinkimai, kaip ministeris Pey-
refitte pasakė, bus 1965 metų 
pradžioje. Iki to laiko bus pre
zidentas de Gaulle labai užim
tas . Jo programa iki naujo pre
zidento rinkimų 1965 metų ga
le yra gana dideli. Ypač užsie
nio politikoje generolas de Gau
lle yra veiklus. Jis leidžiasi į 
keliones lyg būtų dar jaunas, 
ne 73 metų vyras. Žinoma, iki 
1965 m. yra dar daug laiko ir 
pagaliau prezidentas nėra pri
verstas šitą nustatytą progra
mą išlaikyti, bet visi šitie vizi
tai, priėmimai ir kelionės, atro
do, yra labai svarbūs preziden
to Geulle prestižui ir papuiiaru-
mui. 

Prezidento pasitarimai 

Neseniai jis priėmė JAV am
basadorių Bohlen, kuris tik 

De Gaulle kelionės 

Prieš kelionę į Sovietų Rusi
ją, prezidentas de Gaulle aplan 
kys Pietų Ameriką, tikriausiai 
Braziliją, Argentiną, Peru, gal 
ir Čilę su Kolumbija ir Venecu-
ela. Paryžiuje kalbama, kad ke
lionės pradžia būsianti spalio 
mėnesį. Prieš tai generolas dar 
norėtų aplankyti kai kuriuos 
Prancūzijos departamentus, ku r 
jis dar niekad nėra buvęs. Be 
to, jis pažadėjo aplankyti ka ro 
mokyklas, kaip Ecole Polytech-
nique de Paris, St. Cyr-Coetqui-
dan ir t. t. 

Daugelį domina Adžubej savo 
idėjomis. J is klausia, ar Pran
cūzai žino, kad Kinija nori gel
tonąją ir juodąją rasę suvieny
ti prieš baltuosius? Kinų nacio-
nalsocializmo ir šovinizmo pro
paganda esanti n e tik Sovietų 
Bosijai, bet ir kitiems europie
čių kraštams pavojinga Anot 
Adžubej, dabartinė Kinų klasių 
neapykantos ir šovinizmo poli
tika nieko nesiskirianti nuo na
cizmo, todėl ir Prancūzija turi 
būti atsargi ir viską, kas liečia 
Kiniją, gerai pergalvoti. 

POPIEŽIUS KAM-JEME 
Popiežius Paulius VI aplankė 

Romos Regina Coeli (Dangaus 
Karalienės) kalėjimą. Jonas 
XXIII tą kalėjimą buvo aplan
kęs 1958 m. 

UPĖ Į RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ 
KAZYS ALMENAS 

R o m a n a i 

atėjo, kad pats Joachimas atsivytų jį čia. Bet kad 
Joachimas galėjo atsiųsti kokį žmogų arba bent skun
džiantį laišką, tuo tai jis buvo tikras. Užtai jie ap-

: bar, palikęs savo atsargumą, drįso ramiai joti tie
siog į pilį. 

P>dmonui pačiam nebuvo perdaug aišku, kodėl 
sistojo kiek tolimesniame Betancourt miestelyje ir j jis turėtų pasitikėti šituo žmogum, kuris vis dėlto 
apklausinėjo smuklininką ir kitus patikimus šalti-Į buvo aristokratas, ir kuris niekad, net per paskuti
nius api" įvykius ir šiaip veiksmų eigą Veriero pily-įnius beprotiškus Robespiero valdžios mėnesius, to 
je paskutinėm savaitėm. Rezultatais buvo nusivilta, j neišsigynė ir nebandė kam nors apeiti. Žmogum, ku-
nes prancūzai, visiškai neatsižvelgdami į savo repu-1 ris šaltu, tiksliu balsu prieš dešimt metų perskaitė 
taciją. kaip plepiausių kontinento žmonių, ta is laikaisi teismo nuosprendį.. . Gai užtai, kad Krdmonas turė-
buvo vieni iš įtanngiausių ir atsargiausių. Kiekvie-lj0 tikėti kuo nors tais beviltiškais bylos laikais. Tu-
name nepažįstamame asmenyje jie įžiūrėjo vienokioj rėjo tikėti, kad yra bent vienas, bent vienas žmogus 

i ar kitokio tipo šnipą. Tas beveik atsikvėpimo neduo-įtoje prakaito kvapo ir vasaros karščio pilnoj Verie 

do. kad tas lapelis Amerikoje 
yra jau plačiai pasklidęs. 

VELYKOS J B D Z M J I I 

NELIETUVIAI MELDŽIASI J 
ŠILUVOS ŠV. MARMĄ 

Kliauzūrinės šv. Sakramento 
garbinimo benediktinės. Clyde. 
Mo., kur nėra nė vienos lietu
vaitės, jau nuo 1958 metų pla
tina Kansas vyskupo Cody ap
robuotą maldą į Šiluvos šv. Ma
riją už atpuolusių katalikų grį
žimą prie Dievo ir Bažnyčion i J ė S ė tac?,iau išblaškyt 
Kartu duodama gana tiksli ši- I nors toli nešė Jeruzalės bažny 
luvos įvykių santrauka. Atro- 'č ių varpų garsus. 

Ir todėl de Tourney su tam tikru karčiu pasiten
kinimu gavo progos stebėti, kaip revoliucijos metu 
mužikai ir jų bobos išdaužė tuos didelius, saulėj švy
tinčius langus, išmalė ir išdegino mahagonines, pa-j , •, . t i „ ' -. . , . . 

6 . * . . . . . . ' ., . dąs keitimas — is valstybines situacijos iš monar-
auksmtas menes, sutrypė raudonus kilimus ir istaske; •-• - o r i o r . r V , ;- ; „ „ „ , , • , . 

ennos i anarrnną. i respubliką į imperija, ir v"' o f -
į šipulius sunkiuosius kristalinius liustrus. Visur pla- , • . . . . . . , ' , .. * _ _. 

. F , . . . . . T ., T , , &al J sutriuškintą, dar vis dalinai pavergtą monarehi-
cioi apylinkei taip atsitiko, tiK pas n ne. Jo cnaran- • • • . . . . .. ? ., , 

J . , . , , . . . . . . , , , . .. J3 P r i P kiekvieno istorijos rato pasisukimo reikalavo 
teno ir ga net labiau jo niurnos, nieko blizgančio ir . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . J.. , . ' , . . .. savo aukų ir išlikusius paženklino ypatingu atsar-
zenncio nežadančios pilies kietumas nukreipė hau- _ , _ , , A • ,,, • _ •,. ^ , V •, , 
, . , . . , . F . . , r gumų. Apie Veriero pili EruiUUUI beveik tik tiek 

dies kerštą i lengviau sutrypiamus s tabus . • * „ „ * : _ , • ,,„ . - • * „ , . . . , , 
" K j T tesužinojo, kad ji stovi, kur stovėjus., kad mar 

publii 

Užtai. ka. pats revoliucijos -karštis praėjo ir Res- " į " * ^ jryvas. nors ^beteisėjauja. . . Kad markizė 
ikai prireikė tvarkos, ta tvarką Veriero apvlin- 0 , » m P , J a d a r ™ n e t e k ė j u s ir nei jokių pramatymų, 
• - -. — - • i :«x..*;_„; „•„•^„„„^ - ' * — ' noro tam ne tu r i . . . štai ir viskas. Jis tada nu-

ro teismo salėje, kuris turėjo teisę į žmogaus vardą. 
Bent vienas š ia ip pati neapykanta pasidaro beformė 
ir neturinti į ką atsiremti. Nes tuo laiku atrodė, kad 
visi toje teismo salėje buvo pasiryžę jį sunaikinti ir 
sunaikinti kuo greičiausiai, nes juos į tą nestūmė 
jokia asmeninė neapykanta, 'rn-t tik paprastas noras 

, | užsidirbti. Tas kreivos šypsenos, sukumpęs tardyto
jas l/e Roch^l, atrodė virpėjo iš gobšumo ir nekan
trumo pabaigti šitą komediją ir išreikalauti savo 
duokle. Tie nususe elgetos, kurie vadinosi liudinin

kei visai netūraliai ir neginčytinai a ts tovavo marki- --- — • . . , - n* m . c ••-! • _;„*~i *•• •,. i sprendė elgtis Uesioeiniai ir ner n»«iimtini min*.;/. kais, bukaprotiškai ir vienodai kartojo pems gerai zas de Tourney Net fanatiškiausi a r i s tokra t i jos prie- ' *» , ^ 1 " " 1 1 1! I* r pasiuntinį nunese • _ e _ ^ . .. -.-
markizui laišką, prašydamas audiencijos Atsakas grį-1 įkaltus žodžius 

advokata-s buvo aiškiai papirkta Dešimtis tūkstančių maldinin šai pripažino, kad markizas yra išimtis ir. visai ne 
kų iš viso pasaulio kraštų šven- dve 
tė Kristaus Prisikėlimą Švento- pati 
je Žemėje... Stiprus vėjas nepa- rniai 

debesis, l e l i u 

i lennskumą. rarasą r.romonas pažino gerai. 
Kni pe (M atvyko prieš trejetą dienų. Krdmonas visg, buvo tas pats parašas, kuris kadaise paženkli-

elgėsi užtenkama, atsargiai, nors jam nė į galvą ne- no jo nuteisimo legalumą, tas pats, dėl kurio jis da-

Ir net jo nuosavas, teismo paskir-
Jis nuolat 

žvangtelėjimu 15*- abejo. \u- m-t daug ir nekainavo 

[9m dautfUaJj 
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4 DRAUGAS, pirmadienis. 1954 m. balandžio 13 d. 

J ugoslavija ir 
komunizmas 

V nifVstaciją surengė bendrai 
katalikai, protestantai ir stačia
tikiai — ortodoksai, norėdami 

"Kreipti viso pasaulio dėmesį} 
(Atkelia iš 3 psi.). kovą piioš religiją Rusijoje. 

vo Vakarams. Bet visa tai dar Stačiatikių Bažnyčios atsto-
nelabai krisdavo j akį. Tik nuo v a s prof. Clement šiame paren-
1962 m. gruodžio mėn.. t. y. š i m e pabrėžė kad nuo 1958 iki 
nuo Tito ' a t o s togų" Maskvoje 1 9 6 2 m e t u stačiatikių cerkvių 
metu padary to pareiškimo. J u- skaičius visoje Rusijoje per pus 
goslavija aiškiai parodė, kad ji sumažintas ir iš buvusių 22.000 
priklauso komunistiniam blo- ~ e l i k o t l k &&* cerkvių. Lygiai 
kui. Tito tuomet ne dviprasmis- P**" P1155 sumažinta dar buvu-
kai pasakė, kad visai Maskvos s i e J į vienuolynai ir likusios 5 
užsienio politikos linijai jis pri- kunigų seminarijos yra likvida-
taria ir ją paremia. Taip yra ir c l J°s stovyje. 
praktkoje. Tito parėmė Chruš- T-~—~^~Z~7~^Z~~~Z7~I~~~Z~ 
čiovą net ir Kubos klausime. 

CLASSIFIED GUiDB 

Tito ir Chruščiovo "giminys- KETO ĮDOMUMO KNYGA 

Paskolos, perkaut aamus, daromos ilgiems terminams 

ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokejimais. 

Dėl informacija kreipkitės i 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
iOHS 4. KAZANAUSRAS, prezidentą* 

2202 W. Cermak Road, Chicago. 111.. VIrginia 7-7747 

A L E S T A T E 
N V M U Ui ZhM£ PAKU \ \ IMI I 

KERELIS BROS. Construction Co, 
L I E T U V I Ų S T A T Y B O S F I R M A 

Projektuojajm ir statom įvairius pastatus. Sutvarkom prieš miesto 
nuostatus nusižengimo (violations) problemas. 
2301 YViiST 69TH STREET, CHICAGO TEL. RE 7-8949 

g REZ IDENCIN IA I , 
^ K O M E R C I N I A I , 
^ M E D I C I N O S IR 
H K I T O K i PASTATAI 

2501 West 69tb Street 
HE 4-7482 43U-5151 

• « • « • • • • • • « • • 

t ė " d a r labiau sustiprėjo praei- VERKIANTI DIEVO MOTINA; 
tais metais, Chruščiovui "beato- SYRAKŪZU0SE 
stūgaujant - ' Jugoslavijoje. 

Sn Čikagos Arkivysk. aprobata 
Š i tok ia J u g o s l a v i j o s Ti to lai- Tai pilnas vaizdas neįprastu ir 

k v s e n a n ė r a k o k i a n o r s n e u t r a - stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liū-
.. , , . . , . , , _, ,». dminkų ir dokumentų apstumas 
h a r bebloke . Cia pavyzdžiu verčia susimastyti net skeptikus I _ „ .-
ga l ime p a l y g i n t i I spani ją . J i , ir indiferentus. Knyga labai Era- i U l t r a v e n O U S T e a m HOSItlOnS 

žiai išleista su daugybe iliustraci 

H E L P W A N T E D 

Registered Nurses 
Permanent immed. openin^s for 

taip pa t nepriklauso jokiems 
blokams, bet vistiek nėra neu
trali, o yra aiškiai antikomunis
tinė ir tuo pačiu priskiriama 
pre Vakarų bloko. Taip —Jugos 
lavija — prie komunistinio. 

jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun
timu. Puiki dovana bet kam ir bet 

karia proga! 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL. 

K I K K ( E R K V i r L I K O 
K l S I J O J ? 

Šiomis dienomis Paryžiuje į-
vyko didžiulis įvairių krikščio-

Also *ren<ra.l staff. Excellent per-
sonm-l po!ici<-s. Good salary. P ' -asant 
oommunity. Kuily euitpped modern 
hospital: CtOM to N<-vv York. Vv'hy 
not writ<- foi- your interview. 

Motlier DAMKI, M AKI K 
admini>trator 

ST. J O S E P H S HDSPITAL 
Stamford, Conneoticut 

DĖMESIO 
Jeigu joms reikia 

GRA2IV VIZTTINTC KORTELIŲ, 
nškųjų Bažnyčių tikinčiųjų su- kreipkitės į "Drangą", kuris spaus-
sirinkimas, kuriame dalyvavo dina tokius dalykėlius gražiai, 
virš 3,000 asmenų. Tos mani- greitai h- prieinama kaina. 

festacijos t ikslas buvo "ekume- D R A U G A S 

REAL ESTATE 

CICEROJE GERIAUSIAS PIR- ' S 
KINYS, 7 kamb. bungalow, 4 mie- » 
gamieji, apyl. 26-tos ir Austin i j 
Blvd.. 2 maš. garažas, mokesčiai. I 
tik $225. prie kampo, didele vir-: i 
tuve ir spintelės, 40 p. sklypas, i" 
S20.5OO; įmokėti $4.000. SVOBO- I 
DA, 6013 Cermak Rd., Cicero j " 
OLympic 2-6710 arba Blshop l l 
2-2162. : 

S T A N K U S 
CONSTRUCTION CO. 

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013 

7203 S. Western Ave. 
Chicago, Illinois. 60636 * 

• • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • a i 

Mūr. I ';. kamb.. bt-vvik naujas. 
- i įstaigos. 118.269. 

Mūr. 2 \4 apie 10 m. 2 šildymai. 
\>. lotaa, M. p. $21O"0. 

Meti. 2 butų. rūs\ s. gurulius, Oš — 
Tai man. *^u,000. 

Mūr. 5 kamb. rezidencija, M. p. 
i as. 4n p. lotais. $ltj.v 

Mūr. 2v«. ;ik 5 m., platu* lotas, 
Z šild. ?3S.<M>". 

Mūr. naujas. 4 mies. 59—Califor-
nia rajon>-. garažas. $23,500. 

Su SlO.OOu puok. pirksite nauja 
namu. duodant; $2€.i>»u m e t a m s 

Mūr. apie 10 metų. 4 mieg. Gara-
ia.v. T i ir Pranciseo. $21,5(»o. 

Mūr. 1 ini<'«. Garažas. į rengtas 
Į Į Į Į Į J Į naujas šildymas. $14.500 

Mūr. H kamb. mūro garažas Pla-
- botas Kaajaa šildymas. $17,500. 
Mūr. :', butai po 4 kamb. t i i igh-

ton p. G-ros pajamos. $22.500. 

Mur. 4 Diiuimis. PrK- mūsų įstai
gos. Garažą.-. J2!'.50l>. 

Mūr. 2v.">. Prie pat mūsų į t a igos . 
Garažas . $28.594). 

Mūr. 6 kamb. (3 mieg. >• mūro 
garažas. 70—-Campbell. SIS.SM. 

Meti. 4 nucKanil 2 vonios, 2 lotai, 
naujas šildymas. M. D. $1S.500. 

Mūr. t bu t a i po 4 kamb. M P-
Puikiai prižiūrėtas. $80.000. 

Mūr. 2x6. gražiai prižiūrėtas, atski
ri šild. gazu, M. p. $30,000. 

Meti. 5 k a m b . 37 ̂  p. lotas prie 
gero susisiekimo, M. p. $10.800. 

Mūr. a po 4, M. P . platus lotas, 
garažai . $2o.s00. 

7 kamb. va.-arnamis, 10 metu. Be-
verly Shores. Skubiai, už $10,500. 

Mūr. 5 k a m b . priešais M. p . S 
metu. Bargenas už $lS.6os. 

Mūr. 2x5 priešais M. p. bažnyčia, 
S mieg $2&,900. 

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

niškas solidarumas" su Rusijos 4545 w. 63rd St, Chicago 29, Di 
krikščionimis, kuriems gresia 
dideli pavojai ir sunaikinimas. \'TT 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-irps ir Motorų Remontas 

5759 So, Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

įvairių a ts tumų 

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

MIDLAND 
Savings 
AND LOAN 

ASSOCIATION 

Registered Pharmacist 
Perm't Position for malė or 

female, fully qualified 
Kx<-ellent personnt-1 polioii-s. Good 
st;trting salary- Fully equipped hos-
pital. You \vill '-njoy livinig & work-
ing conditions in this area. 

Kindiy write MK. BFXL, Per. M«r. I 

ST. F R A N C K S H O S P I T A L 
6161 South Vale 

Tulsa, Okla. or Phone NA 7-2200 

Immediate Positions A\ailable 

Registered Nurses 
A M . SHIFTS I..V..N.—AM. SHIFTS 
K.\cellent personncl polioies. Fully 
Accreditcd J.CJLH. 51 bed modern 
hospital. located in beautiful. resort 
area. Salaries comrn«-nsurat<- with 
abilitv. (This is where you will en-
joy living and vvorking.) Kindly 
write wir<- or phon<-: 
S I S T F : R M.ADONNA, Administrator 

Dominican Santa Cruz 
Hospital 

535 Soquel Avenue 
Santa Cruz, CaUfornia 

NERASITE KITO TOKIO! 5 kam
barių bungalow. Į pietus nuo 26-os 
ir Trumbull. Pilnas rūsys ir pa
stogė. Gazu apšild. Naujas 2 maš. 
garažas. Skubiam pardavimui tik 
$11,500: imokėti $2.000. SVOBO-
DA, 3739 W. 26th St. LA 1-7038. 

m S C E L L A N E O L S 

TeL GRovehill 6-7875 

ALF. STANČIAUSKAS — 
HEATING and C00LING 

šildymų ir šaldymu irf-ngimas) 
7304 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 

Heating Contractor 
{rengiu naujti» Ir perstatau se
nus vlru rfl*lų na t io apšildymo 
pečlua Ir alr c-mdltlonlng J 
naujus Ir s^nua namus. Stogu 
-Inas (gutte-rs), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
l i rk t l mieste Ir užmiesčiuose. 
Darbas atii<-kama«i greit Ir sažl. 
nlngal. Ap«kaičlavinaal nemo
kamai . 

DOMAS SCKACSKAS 
HEATING & SHJLET METAL 

Telefonas VI 7-S447 
4444 a Wehtera. CbJcaeu t, m. 

Gražus 5*4 kamb. mūr. t ik 5 m. 
Kilimai, šiluma gazu, pilnai apsaugo
tas nuo potvynio rūsys. alum. langai. 

• Garažas, 37 % p. sklypas, j p ie tus nuo 
M. pk. $24.50". 

5 kamb. mūr. Nauja ši luma gazu. 
alum. langai. - a. garažas, nauja 
elektra. M. pke. Tik J16.7O0. 

6 kamb. mūro rezid«*neija, karš to 
vand. ši luma gazu. kilimai, garažas , 
M. pke. — S1G.000. 

s kamb. mūr., Z vonios, š i luma ga
zu. kilimai, gražiai jrengtas poilsiui 
rūsys. Z a. garažas, daug p r i e ių , M. 
pke. $24.000. 

:>x.> kamb. mūr., 30 p. sklypas. 2 
a. naujas garažus. Labai geroje vie
toje. M. pke. Tik $28.500. 

Ant 40 p. sklypo 5% kamb. , t ik 
kelių metu mūras. dideli gražūs 
kamb., kilimai. į pietus nuo M. pke. 
Nebrangiai už $22.000. 

4 Vt kamb. "expand." m a r a s , ga-
zo šiluma, koklines plyteles, garažas, 
gražioje vietoje M. pke. Tik $2v,500. 

154 a.. 5Vi ir -*Vi kamb. moder
nus mūras. Radiant šiluma gazu. gra
žiai įrengtas rūsys, 2 a. m ū r o gara
žas, daug įvairiu priedų. M. pke. 
Teiraukitės! 

4 butų mūras. Nauja šiluma, mūr. 
garažas, netoli parko, M. pke. Tik 
$44,000. 

V A L Y M A S 
KILIMAI, APMLŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS 

Tel. CLiffside 4-1050 

HEATING CONTRACTOR 
Statome siliu oru puolamus pe-
iius, randens bouerlus Ir oro 
v*slntuvus. 

Vieninteliai ii lietuviu turi
me miesto leidimą dirbti nau-
luosa namuose. 

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

S4S1 So. Ketlzip Avenue 
Chicago 23 illinot-
Ofiso t«L 2'7-1443 

Jaozas Zemaitia OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiimmiiimmiiiiii! 
A. ABALL R00FING 

į ka r t a prleS 50 metų 

PUNCH PRESS 0PERAT0R W*9. it"-'!*! 1 R,xos 
MPS taisom, dažom ringis, nuteksi-

Real oroducer onlv For medium :. muosius vamzdžius ir ištepam smala 
r ,~ ' %,„u ~ ™ „ A VW«J Ilgesniam naudojimui; naujos 

tonage automatic nign speea n n o g jtaisomos iš nerūdijančio me-
p u n c h p r e s s e s . Make OWn Betaps . Į talo, kurio nereikia dažyti. Plokščių 

fhoip with five v e a r ex - j l r i š k e l t « ^ogų taisymas, perdažy-
•-•••=" A - " - 7 ^ mas, smallnimas a r naujai uždengi-

T o p WageS ; m a s . Kaminai ir "smok<?stack" per-
1 taisomi—"turkpointed" Mes atliekam 
: lauko dažymo. mūro užtaisymo— 
: tuckpointing ir cemento darbus. 

Gražus 6 butų . tik kelių metų mū
ras. Platus sklypas, puikios pajamos, 
pr ie Beverly Hills. $80.000. 

8 butų 2x5 ir 6x4. Gražus mūras , 
75 p. sklypas. $9.S00 metinių paja
mų. 87-ta ir Loomis. Tik $69,O00t. 

1 % a., 6 m. mūras , 3 butai, ka r š 
to vandens ši ldymas gazu. alum. lan
gai. Savininkui butas ir $175 j mėn. 
pajamų, vakar inėje Chicagos dalyje 
pr ie 55-tos g-ves. $31,000. 

Shopping CVnter — 5 krautuves. 4 
rm-tų modernus mūro pastatas an t 
lnOx285 p. sklypo, metinių pajamų 
$9.7S0. Mažos Išlaidos. Tik $6d.o00. 

14 butų. 2 aukštų mūras. geros 
pajamos. Savininkas duoda paskola. 
M. pke. $90.000. 

Rooming House. 17 vienetų. Pu i 
kios pajamos. Mažas įmokėjimas Tik 
$35.000. 

* kamb. d e luxe. tik 5 metų viena
aukš te rezidencija, kilimai. š i luma 
gazu . 2 a. garažas, labai graži nuo
savybe. Tik už $31.500. 

Liuksus 7 kamb., visa gražių ply
tų (ranch t ipo) rezidencija su pri
j u n g t u 2 a. garažu. Central, vėsini
m a s ir daug kitų priedų. $51,000. 

P>ie pat p a r k o 2x.">>4 kamb. Tik 
10 metų. 2 a tski r i šildymai. alum. 
langai. 2 a. garažas. M. pke. Tik 
$39,000. 

NERIS REAL ESTATE 
6924 S. Western Avenue Telef. 471-0321 
Mor. S butai: 2 po 6 — 4 mieg.. 

ir 4 kmb. skiepe, naujas centr . šil
dymas, garažas, 36 p. sklypas, alu-
min. langai. naujas stogas, tvirtas 
mūras, vienas butas naujai dekoruo
tas ir ištuštintas naujam savininkui, 
geriausi Brighton Parko vieta: gali
ma gautai $22.000 paskolos, geras 
pirkinys. reikia skubiai parduot i . 
D«mesio! 
Mūr. 2 butai po 4 kmb. 23 lr Chrl-

stiana apyl.. mažas įmokėjimas, ge
ras investavimas. 

Ckls : 80 a k r ų su trobesiais lr įren
gimais Mlchigane mainais i narna 
Chicagoje. 

Turime d a u g gerų ir nebrangių 
namų, greitai ir rūpestingai patar 
naujame, apskaičiuojame income t a i , 
tu r ime notaro teises, darome verti
m u s ir įkainuojame namus, 11 metų 
p rak t ika davS mum? šimtus paten
kintų asmenų, į kurių skaičių kvie
č iame ir Jus . 

ŠIMAITIS REALTY 8C INSURANCE 
2737 West 43rd Street Tel. CL 4-2390 

Auksinė vieta bizniui ir 

R F; A L ESTATE 

Only 
perience need apply. 
and all company benefits. 

Apply in person oniy 
9 a.m. to 5 P-m. weekdays 

4940 W. Flournoy Street 
Chicago. Illinois 

[ 

Pilnai apsidraudę. Darbas garan
tuotas. Nemokamas įkainavimas. Ati
darą visa laika. 
Skambinkite LA 1-6047 — RO 2-8778 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 

ANT VISU TAUPYMO SĄSKAITŲ 

August Saldukas -
President 

3 
4040 So. Archer Ave., 
Chicago 32, ILL. 
CLiffside 4-4470 

Gražus miegamas kambarys į r 
visi buto patogumai NEMOKAMAI 
už lengvą namu ruošos darbą. 

EV 4-544)0. 

PROGOS — OPPORTUNITTES 

P A R D U O D A M A T A V E R N A — 
ir likerių krautuvė, su namu. 
Geras pirkinys. 

2437 YVest 47th S T R E E I . 

Skubiai palankiomis sąlygomis, 
pagal susitarimą, savininke M. 
Rimkiene parduoda LIKERIŲ 
KRAUTUVĘ--TAVERNA ir namą. 
3234 So. Halsted St., CA 5-4555. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuom. miegamas kambarys vy
rui. Galimybė naudotis virtuve. 

3261 S. Halsted St. 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus, 

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago 32, 111. Tel. YA 7-5980 

ĮiifiiiiiiiiiiifiiiiriiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiifiifiini 
10%. 20%, iO°M pigiau mokčsfte 
už apdrauda nuo ugnies ir auto
mobilio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
S208tį We»t 05 Street, 

Chicasro 4 2, Ililno'» 
Tel. GA 4-8«54 ir GR 6-4330 

iHiiHimiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiimiuiniiiiii 

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING. NOTARIJATA3 
CAR LJCENSES. INCOME T A * 

A. KATILIUS R. L 
1456 W. 69th St., RE 7-839* pas. 

Marąuette Parke parduodamas 5 
kamb. namas. Pilnas rūsys ir pa
stogė, nauja centrai, apšildymo 
krosnis. 220 V. laidai, žemi mo
kesčiai — S182 metams. 6806 S. 
Artesian R E 7-6739. 

I-otas 
<yv"nti. 

Arti 71-os ir California, 2 butų 
mūras, 6 ir 4 kamb. Mūro garažas, 
modern. vidus. (27.540. 

(ira/.ii* mūras. $4.2f'!i nuomos. Ar
ti lietuviu bažnyčios. B. pkf-. $::4.5u0. 

•>7-os ir K«dzie. *5 kamb. m ū r o re-
zidtncija. 3 vonios. Su baidais a r be. 
Naujas garažas, platus lotas. Skuba 
parduoti. $2-\ 000. 

liarsrenas. Puikus 2-ju butų mūras . 
Netoli musų ofiso. $23.000. 

Pasalta, ne namas. L'ž $24 400. 
Arti M. p-ko. S kamb. mūras. įreng
tas beismentas. garažas, p la tus skly-

>I«Hlernus 2 butų mūras. 2 po 6 
kamb. . M. pke . radiant šildvmas, ga
raža i . $4''.0Ofi. 

3 butu m<-d. Gera vieta $150 nuo
mos. Atskiri šildymai. $13.500. 

Pono rezidencija. Didelei .stirnai, 
sreriausi įrengimai, gražiausia vieta 
M pke. Klauskite kainos. 

>~aujas. g ražus 1 Vi a. mūras. Arti 
M. pko mokyklų, baž. Radiant Šildy
mas , karpetai . gelež. tvora. $30.500. 

Liuksu* 2 bu tu mūras . Naujas g a 
zu šildvmas. Karpetai . Garažas. 
$32,900. 

Vertingas 4 kamb. mflras. Air-
cend. Platus sklypas, šalia garažas. 
$18.900. 

SUSITARUS P I L D O M E INCOME TAX. 

K. VALDIS REAL ESTATE 
2458 West 69th Street , R E 7-7200 a r RE 7-8534 

Tra^ome pas mit'- t e i rmt i« dei visokių namu ir ne.judomo turto. 

BKRHV.V, apylinkėje Oak Park 
Ave. ir 3 l s t St., S kamb. reziden
cija. Centralinis apšild. gazu. mo
kesčiai tik SI44. $16.500. 5 mieg. 
kamb. SVOBODA. 6013 Cermak 
Rd.. Cicero. OLympic 2-6710 arba 
BIshop 2-2162. 

6 kamb. bungalow. St. Rita para
pijoje. Parduoda savininkas. 

RE 7-0349 

Parduodamas 5 kamb. namas, už
daras porčius. gazu apšild. Apy
linkėje 65-os ir Claremont Ave. 

PR 6-4695. 

Išnuom. 5 kamb. butas — 6727 
S. Paulina St. Apšildomas gazo 

SIUVIMO MAŠINOS 
PARDAVIMUI 

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — rNCOM TAX 

Apdraudy Agentūra 
Patarnauja rtaaia draodlmo reikalau 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

«455 S. Kedzie Av%.. PR 8-223S 

Marquetto p-ke. mūrini?. heauty 
shop ir 2 butai po 4 kamb. $19.000. 

Brisrliton p-ke. 2-jų butu po 4 
kamb. Garažas. Pigus. $12.500. 

71 ir FranciMfi. Mūr. 2 bu ta i po 
K kamb. 10 metij senumo. Gražus. 

V A I N A R E A L T Y 
2617 W. 71st St. RE 7-9515 

DIDŽIAUSIAS EB GERIAUSIAS 
NAMŲ EB BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRAUDA 
• NOTABLJATAS 

L E O N A S REAL ESTATE 
27S5 W. 71at S t WAIbrook 5-9015 

pečiais . miegamieji. Kreiptis 
tel. HE 4-4095. po 9 v 

Kas tik turi gėrę skonį. 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETI VII PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEP0RTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226 
Vedf ja« E. RUDAITIS 

FURNJTURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. ffestern, PRosp. 8-5875 

Vedėjas 4 L I E P O M S 

M, Pirmad. ir ketvirt-, nuo 9 iki 9:30, kf 
T Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. fl 

nuo 12 iki 5 valandos. 

MISCELLANEOUS 

torn dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
akaro. Sekmadieniais a tdara 

M O V I N G 
J, NAUJOKAITIS 

Eij?Q metu pat r r ima* 
lr apdraostM perkranstyma* 

WA 5-9209 

Bemina * Eina • Pfaff • Necchi 
White • DMnestic * Kenmore * 
New Hoįrif * Free Westinghouse • 
V'iking * Ad'.pr * Anker * Sirger, 
etc. Ir \isa.s japoniškos gamvbos. 
Taisome, parduodame ir nuomoja
me prieinamomis kainomis ir sąly
gomis. 

Darbas ^rpitas lr sąžiningas Turi
me dalis, pritaikome pagal skoa} ka
binetus. Aptarnaujame Chicagoja tr 
priemiesčiuose. 

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

Telef. — 787-5886 
Wholeaale and Retall 

itIIIIIIIIIIIIIIilIllKllllllIflIlIfllIlItlIlIlIllIt 

GARBAGE DRUMS 
WTTH COVF.RS A HA>DLE8 

SO A 50 gal. Free delivery 
5757 S. Halsted & 5622 S. Raclne 

Pardurnlama už ~kolą — l\ m»tų. 
1 '-2 aukšto, mūr. rezidencija. 83 ir 
Cicero Ave. 100x1 S0 p. sklypas 
$13.500.. 

A. Norkus Real Estate 
Tel. 224-4362 • 434-1118 2405 W. 51st St. WA 5-5030 
miimiiiiiiiimiiimiiiiHiiiiiiiiimiimiii: INCOMI, TAX SEPvViCE 

~ * med. namas. Briprhton P. 1 
mieg. Nauji sidings. kabinetai ir vo
nios. Pilnas beism. Centr. šild. 2 
maš. gar. Žemi taksai . Pirksi už 
Hj.Sf. 

Pajamų nuos , 2—4 mur. n a m a i 
lr 2 m. ga.r Marq. P . Modern. butas 
ir $85.00 pajamij. Pirkai už $16.900. 

Maisto krautu-fg virs sn m. puikiai 
veikiantis biznis Brighton P. 6 k. 
bu tas ir 30 p . tuščias skl. greta. P.el-
kia pamatvti . 

Š I M K U S 
REALTY — NOTARY PUBLIC 

4259 So. Maplewood Ave. 
Telef. 254-7450 arba 927-2046 

Užpildau Income Tax 
Perskaitę "Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti. 

SALES s MORTGAGES • MANAGEMENT 

D A Ž Y M A S I R 
D E K O R A V I M A S 

Vidaus lr lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS 

Tel 735-7338. 
S*13 W. (M»t» PI.. Chlrago. m. 

MllllllllllllllllllllllllItlfllIUIIIIIIIfTIIIItllIl 
Laikrodininkas A. Šerkšnys 
(ieriaiišia^ ir pigi:iii"ias laikrodžiii tai-

ChicafO, IU. , »yma> ir panla i imas . Tel. Iii'. 7-177<; 
2437 \ \>st 69tfa Street 
Chicago. IMinois 60fi'2n 

iiiiiiiniiiiiinimiiiĮiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiniiiiiiiiimi 

TELEVIZIJAS 

4936 Wctt 15th Street Cicero 50. Illinois Office: OL 6-2233 Residence OL 2-8907 

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus ! 

\ \ \ l \ ^ IK ' -K l^ I'AS 
("i<"<-r<>. Naujai išdekoruotas 6 

Į kamb. mūrinis ir tuščias sklypas. 
I 2 auto . garažas. Tik SlS.snn.oo. 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
tiisau. Už patarnavimą vieto-e S3 
už dirbtuves darbą S10 ir dalys. 
Pritaikau 2fi-ta stoti. 

I. MIGLINAS 
2.'49 W. fiHth St. H a TR 6-1063 «<-"* x " 1 , s s r1 n"° P° r ' 

\-\nio. Pilnas rū8ys. 2 auto. garaza.s 
ilMiilIliflIlliliilIlfililIlHllllilIimilllllllir r * ;.•: 

.-, H l l l MfVMS MODKRM/. rOTAS M F D I M S l a n k s t e . R k a m b . butas — Tl-tram ir 
< K-ero. Visį š\:,rūs mo4tlUiiki bu- Cieero. Vienos šeimos 6 k a m b . 3 I beveik užbaigtas fi kamb. butaa rū

tai. 1—6: 2x3: 1—4 ir 1—S. Rūsy miep. Pilnas rūsys ir pastoge. 2 au- < syje. Karsto vandens šilima. 2 auto. 
naujai IrengtM svečilj kambarys, to. saraŽHS. Tik Sl4.FAA.oft. garažas, š v a r ū s butai. Tik $21.SftO. 
.".»;."> dol. pajamų mėnesini. 

M A / . ^ f INVUSTAVIMII 
("hieaicn. 2 aukštu medinis. 2 po 

S kamb. Pilnas rūsys. Gazo šiluma. 
2 auto. sraražas. S13ft.0f! pa.Ja.mu i 
nii'n'si. Namo adresas: 4l?«6 West 
Maypole St. Del vidaus apžiūrėj imo 
reikia susitarti iš anksto.. P i l na kai
na: SS.SO0.oft. 

r, KAMI?. Rf / . l l>K\( I.IV 
Kor*"st l'ari*. Indeli miesramie.ii. 

Moderniška virtuve. 2 tualetai. Ar
ti Harlem Ave. & Eis^nhever Ex-
Dresar»ar Tik $lS.50f'.00. « 

2 MKTT MTRfNlS 
Cioero. 3 mleĮfamleJI. K:iršto van-

TAVI.KNA IR \ \>fAS 
CUVTO. 3 butij mūrinis i r naujai 

modf-rni/tnotn tacrema. Tik Sfi.ftrtn ftA 
įnioi<»"ti. 

D K I I K A I 1 S 1 K R A I T I Vf: 
Kepykla. 2 namai ir tnš<"ia.s skly-

pa«. Nertikia. jokio patyrimo. Savi
ninkas jus išmokins kepėjo amato. 
Vi«>n iš nuomu tur§site 300 dol. pa-
jamu mSnesiui. Parduodama dei 11-
eos: pripjnama kaina; Biznis randa
si lietuviu apsryventoj Cicero apvlin-
ke j . 

Cicero. 
3 PO 6 KAMB. 

6 kambarių butas 

MAISTO RF.ATTrVF, 
ri«x*ro. Votnli : A Pt ir Austin 

Blvd ! n i k i o mūrinis namus sni 
, n; tįsto krautuve ir 4 kamb. batu. 

Visi maisto krautuves įrengimai. er» 
am , vgsintuvas ir kiti priedai. J23.3OO.00. 

file:///vill
file:///isa.s
file:///-/nio
http://Sl4.FAA.oft
http://pa.Ja.mu
http://SS.SO0.oft


Mūsų kolonijose 
Newark, N . J. 

A. Smetonos minėjimas 

New Jersey Lietuvių vetera-1 
nų sąjunga Ramovė suorgani-
zavo pirmojo Lietuvos prez. An- j 
tano Smetonos paminėjimą, ry
šium su jo 20 metų mirties su
kaktimi. Balandžio 5 d., 10:30 
vai. Įvyko pamaldos Newarko 
Šv. Trejybės lietuvių bažnyčio
je, kurias atlaikė prel. Kelmelis, 
o pamokslą pasakė kun. Toto
raitis. 

Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje įvyko iškilmingas minėji
mas, kurį atidarė Ramovės pir
mininkas Kontrimas ir tolimes
ni minėjimo tvarkymą perdavė 
Ant. Rugiui. 

Prof. dr. Br. Nemickas savo 
pagrindinėje paskaitoje, iškel
damas Smetonos kultūrinę ir po 
litinę veiklą, apsiribojo vienu 
t irmosios vokiečių okupacijos 
•.aikotarpių, visiškai neliesda

mas jo nepriklausomybės metu 
atliktų darbų. 

Šią paskaitą savo atsimini
mais papildė Tiknis ir Ambra-
ziejienė. Jie papasakojo kaip 
prez. Smetona praleido pasku
tines dienas Kybartuose ir kaip 
perėjo sieną. Tikrai tai buvo 
daug kam nežinomi faktai, at
pasakoti tų asmenų, kurie buvo 
Daskutiniai jį matę Lietuvoie. 
Taip pat . progą išnaudojant, žo
dį tarė ir prel. Kelmelis bei Šle-
petienė. nesenai atvykusi iš Lie 
tuvos. J i papasakojo apie lietu
vių nuotaikas, nusistatymus, ir 
ryžtą ištverti savo tėvynėje. 

Pasibaigus iškilmingajam mi
nėjimui, rengėjai pavaišino su
sirinkusius. Vaišes paruošė 
Nevvarko veikliosios moterys. 

New Jersey Lietuvių Vetera
nų Sąjunga Ramovė, aktyviai 
reikšdamosi visuomeniniame gy 
venime, sėkmingai ir įdomiai pa 
ruošė šį pirmąjį prez. A. Sme
tonos minėjimą New Jersey val
stybėje, į kurį atvyko per 200 
asmenų. 

Šiuo metu Ramovei vadovauja 
Kontrimas — pirm., VI. Kiaunė 
— sekr. ir Tiknis — iždininkas. 

B. V. 

Lindėti, N. J. 
Balto naudai kortų vakaras 

Nors kortavimas nėra kultū
ringas ir remtinas, -bet Balfo 
Lindeno skyriaus valdyba vado
vaudamas dėsniu, kad visos prie 
monės kilniam tikslui atsiekti 
y ra geros, balandžio 4 d. suruo 
šė žinomos visuomenininkės 
Agotos Liudvinaitienes reziden
cijoje kortų vakarą Balfo nau
dai. 

Didelė labdarė A. Liudvinai-
tienė. kad sutelktų daugiau lėšų 
vargstantiems lietuviams su
šelpti, užleido šiam vakarui sa

vo rezidencijos puikiai įrengtas 
patalpas ir dar nemokamai pa
ruošusi kavutę su skaniais už
kandžiais ir pagaminusi laimė
tojams gražius savo rankdarbių 
fantus, tikėjosi kad nors 40— 
45 kviestų asmenų tikrai atsi
lankys, parems šį kilnų tikslą 
ir tuo būdu įvertins jos triūsą 
ir gerus norus. Deja apsiriko, 
nes teatsilankė tik 22 asmenys, 
t. y. tik pusė ko tikėtasi. Štai 
kur mūsų lietuvių, ypač pasku
tinių ateivių, apsileidimas — 
nedėkingumas, nes toji pati 
Liudvinaitienė, kai daugelis iš 

B VI VND/I VI (i VI 
\- V\ O-lIM.l 

r.f TI Jmo, ką sukelia virusas. vad.\ 
'crytococcus neoformans" 

Tas virusas būna balnudžio .-
New Yorke gre ta 8 milijonų matose. kuriems išdžiūvus ir pa-

žmonių gyvena 5 mil. balandžių, virtus dulkėmis, virusai yr^ ve
lki šiol ;.„.;^>čiai ir žmonės pui, jo nešiojami po visą miestą ir 
kiai koegzistavo, bet štai New per kvėpuojamus organus pa-
Yorko sveikatos departamentas tenka Į žmogaus organizmą. ku 
kreipėsi į newyorkiečius, kad ris tačiau ne visada r :mtai su- . 
jie nebemaitintų balandžių, nes serga: Uau? kas gavę tą v;>oisa I 
jie skleidžia ligą. Virusinių ligų suserga mažu karščio pakilimu 
specialistas dr. Maxwell Litt- arba slogomis, bet sveikatos de 
man teigia, kad neseniai 50 me- partamentas nustatė, kad kas
tų vyras ir 18 metų mergina mi ' met vidutiniškai sunkiai suser-
rė nuo smegenų plėvės uždegi- ga 20 asmenų nuo balandžio 

skleidžiamo viruso, iš 20 sun-

DRAUGAS. pirmadienis. 1961 m. balandžio 13 d. 

V- ; I i -M i:i.. »i i \ ] K! \ i i . \ i motina M. ir J. O'Hara 
Si'ši broliai kunigai susitiko prieš kiek laiko atšventė auksi-

šeimos židinyje County Done- Į ių vedybinio gyvenimo jubilie-
gal, Airijoje. Kiti du broliai ku-1 jų. 
nigai negalėjo dalyvauti. Jų tė-1 

i 
C00 asmenų, įskaitant darbinin- \ k i a i sudirgusių 4 miršta, 
kus. North VVestern geležinke-1 Clevelande. Ohio. miesto cen 
lis atveža 35,000; Illinois Cent-

čia gvvenančių buvo Vokietijos I Skaitymo pamokai naudojama tie ! r a i 33.000; Burlington 21.000: 
' y f r » 1 " ' ' - L •* g Į Į Į ^ : Rock Island 14.000: o tiktai po tremtinių stovvklose. juos viso- , . , ., _ , .. . 

• J Į nų vardus vaikas rase kilnojama 
kiais budais per Balfą rėmė ir Į abeaėle. Montessori klasėje vaikai 
ne vieną čia Amerikon atsikvie- ; pirma rašo. tik vėliau skaito. Dr. 
tė. Dabar jie čia atvykę ir šil- ; M- Montessori sako, kad rašy
tai įsikūrę ne tik kad nerodo i m ^ >Ta ^ o m i n č h i ^raiški, gi 

. . . . . . ,. skaitvmas — rinkimas ir kon-
patys jokios iniciatyvos savo h- Ltruktavimas alfabetinių ženklu 
kusius brolius ir seses skurde Į žodžiuose ir idėjose žmonių, kurie 
šelpti, bet net įruoštus tokius i tylomis kalba j mus. 
pobūvius nesilanko. Kam gi į Nuotraukoje AL Montessori d-jos 
daugiau turėtų būti supranta- ' ™į°* n a m e l i ^ auklėtinis Chica 
mas šis reikalas jei ne vėliau j = 

atvykusiems 

kelis šimtus atveža Gulf, Mobile 
& Ohio, Chicago & VVestern In
diana, Santa Fe ir New York 
Central geležinkeliai. 

t re buvo galima balandžius mai 
tinti, bet praėjusių metų rude
nį atsirado aikštėje plakatai , 
griežtai draudžia balandžius 
maitinti. Po kiek laiko, negavę 
maisto, iš ten išnyko balan
džiai. 

A. + A. 
PROF. STEPONUI KOLUPAILAI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir 
artimuosius ir kartu liūdime netekę auklė
tojo, mokslininko ir garbes nario 

AHKRIKOs IJKTfVIV INŽINIERIŲ 
IK AKOIITKKTį SĄJUNGOS 

(UKA(K)S SM KIAIS VALDU! V 

Nuotr. M. Juknevičiaus 

patyrusiems ant I 
savo kailio vargo ir skurdą Vo
kietijos ir kitur tremtinių sto-

Pranešame suinteresuotų as
menų žiniai, kad norį įstoti į 

vykiose. Taip pat jau pa ts lai- LB Socialinį klubą pareiškimus 
kas pavaduoti pavargusias ir | tesiunčia sekretoriaus A. Gint-
senyvo amžiaus Liudvinaitienes 
ir kitas. 

Labai dar yra charakteringa 
j ir įsidėmėtina, kad iš atsilan 

nerio adresu: 3221 W. 61 St., 
Chicago, 111., 60629. 

Atsiuntę įstojamo ir nario 
mokesčio 1 dol.. gaus pakvita

vusių į šį vakarą buvo dvigu- j v ima> i r n a r i ° knygelę, 
bai daugiau senesnių ateivių ir i LB Socialinio klubo nariai 
čia gimusių negu naujųjų, ka i ! neatsižvelgiant kur jie begy-
tuo tarpu čia pat Lindene ir jo | v e n t u - S a I i ^aut i < reikalui 
artimoje apylinkėje jų y r a įsi
kūrusių virš 100 asmenų. 

Nors ir negausingas kortuo
tojais vakaras, o visgi davė 
Balfui labai reikalingo pelno 
$30. Didelė padėka ir garbė A. 
Liudvinaitienei ir jai artimai 
talkininkavusiai S. Mulks-če-
rienei. V. T. 

Chicagoje 
ĮSIKASO NAUJI NARIAI I 

LB SOCIALINI KLUBĄ 

LB Socialinio klubo valdyba 
Chicagoj nuolat gauna nemaža 
pareiškimų, prašant kitur gyve 
nančius asmenis įrašyti nariais. 
Tokių laiškų jau gauta iš Los 
Angeles. Calif., Clevelando. 

esant) nemokamai informacijų 
ir patarimų įvairiais socialiniais 
reikalais. 

LB Socialinio klubą v-ba 

KAIP DARBININKAI 
ATVYKSTA MIESTAN' 

Į Chicagos centrą kasdien at
vyksta apie 268.500 žmonių, dau 
guma jų darbininkai. Geležin
keliais pasinaudoja 34.3 procen
to asmenų; CTA susisiekimu L 
ir požeminiais traukiniais at
vyksta 36 .8 r ; ; CTA susisiekimu 
ir kitų linijų autobusais atvyks
ta 17.7rš : automobiliais ir ki
tomis priemonėmis atvyksta 
10.8%. 

John A- Stupur 
Gyveno fi»3 Kast l ' i ind St. 

Mirf- M n W a n a.. l«<4 
m. r>:2<> vai. ryto. sulaukęs T? 
meti] arnžjiius. 

Gimė Li»-tuvojf. Kilo iš Rad
viliškio parapi.įos. Amerikoje 
i š ^ y v n o (iausnau kaip o<> me
tu. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
S dukterys: Mario Į).-, rspa >r 
£<MJM Jos<ph. Berntee .V'"iz-
v«ckas ir žentas JOBCįribt, Kl<-;i-
nor Janeauskas. siinr^ John 
Stupur ir marti P.onni'-. š<ši 
anūkai ir penki proanftkai. ki
ti giminės, drsuffal i>« i pa/.jsta-
mi. 

Kūnas pašarvotas T»onarr1o 
Bukausko koplyčioje, los:", s. 
Michi^ran Ave. laidotuves įvyks 
trečiadienį, balandžio 15 dMns> 
Iš koply. Hos 8:8* viii. r>to bus 
• įt lydėta-s j s-.. K r y ž i a u s p a -

• <.s h.i/.'-v. ;a. kur i ' ) ) *»:.'.'• 
\a.i. ryto įvyks gedulingos pa
maldos ož vl ionio melą. Po 

Idtj bus nulydėtas į šv. 
Kazimi»ro kapines. 

Nuoširdžiai kvn ('uim^ vinis: 
srimmes. drausrua ir pažįstamus 
dalyvauti šiotse laidotuvėse. 

Nultūilę: l)Hkt«T>s. sūnus ir 
Msj kiti gimifH-s. 

T-airl. direkt. I>f-onard Bu-
kaiiKkas. TH. PO 4-22*». 

KILK ATVYKSTA 
T R Ū K I M A I S 

Traukiniai kasdien j Chica-
Ohio, Detroito, Mich., ir kitur. į gos centrą atveža daugiau 100, 

Korp! 
Prof. 

mirus, 
jautę 1 

Vvtis garbes nariui 
sktn. STEPONUI KOLUPAILAI 
jo seimai ir artimiesiems gilią užuo-

-eiškia 
Akademinis Skautu 

Sąjūdis 

Mielam 
A. + A. 

STEPONUI KOLUPAILAI 
mirus, reiškiu giliausia užuojauta liūdin
tiems: jo žmonai, dukroms, žentams ir ju 
šeimoms. 

Antanas žemaitis 

i » I I 

Korp! Vytis garbes nariui 
A. f A. 

PROF. SKTN. ST. KOLUPAILAI 
mirus, jo šeimai ir artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia 

Akademinis Skautu Sąjūdis 

r A + A 
PROF. S T E P O N U I ' KOLUPAILAI 

mirus, liūdinčius p-nią J. Kolupailiene, duk
teris j . E. Masiokiene ir p. A. Bulotienę su 
šeimomis, p-le G. Kolupailaite bei gimines 
giliai užjaučia 

Antanas Martinkus. 

A. + A. 
PROF. S. KOLUPAILA' mirus, 

jo dukteriai p. Bulotienei su vyru gilia už-
uojautą reiškia ir kartu liūdi 

BIRUTE ir KAZYS 
SEKMAKAI 

A.-J-A. 
KUNIGAS ANUPRAS 

BARDAUSKAS 
Gyv. 15 metų šventos Šeimos Viloje, Lemont, 

Illinois, mirė 1964 metų balandžio 11 dieną 4:30 va
landą po pietų, sulaukęs 83 metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Žemaitijos, Viduklės pa
rapijos. Raseinių apskričio. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Petronėlė Bar-
dauskaitė. sesers sūnūs Alfonsas Klikna su šeima ir 
Steponas Klikna. Lietuvoje liko sesuo Rozalija Klik-
niene su šeima. 

Kūnas bus pašarvotas šiandien po pietų Šventos 
Šeimos Viloje, Lemont, Illinois. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį 9:30 valandą su ge
dulingomis pamaldomis už velionio sielą. Po pamaldų 
bns nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Laid. direkt. Ant. M. Phillips, Tel. YArds 7-3401. 

A. - f A. JOHN RASTENIS 
Gyveno 4653 South Rockwell Street. Chicago, Illinois. 
Mirė bal. 10 d., 1964 m. 6:30 v. ryto, sulaukės pusamž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilniaus apskrities, Ceikinio 

parapijos, Ignolino kaimo. Amerikoje išgyveno 55 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Jonas, marti Melanie, 

3 anūkai: John. Jerome ir Jeffrev. brolis Stanley, jo žmona 
Uršule su šeima, giminaičiai: Frank Martinaitis su šeima, 
Stanley Martin ir Anna Adasiak Su šeima, kiti giminės ir drau
gai. Velionio žmona a. a. Julia Orancaitė mirč š. m. saus. mėn. 

Priklausė Švento Vardo draugijai. 
Kūnas bus pašarvotas šiandien 3 vai. popiet J F Eu-

deikio koplyčioje, 4330 So. California Ave. Laidotuvės jvyks 
trečiad.. bai. 15 d. Iš kopi. 9 v. ryto bus atlydėtas i Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurio; įvyks ged. pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų laidojamas šv Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti lai
dotuvėse. Nuliūdę: Sūnus, marti, broliai ir kiti giminės. 

Laid. direktorius J. F Eudeikis, Telef. LA 3-0440. 

LIETUVIU PROFESORIŲ DRAUGIJOS AMERIKOJE 
ir 

PASAULIO LIETUVIU INŽINIERIŲ ir ARCHITEKTU 
SĄJUNGOS CENTRO VALDYBOS, 

mirus šių organizacijų ilgamečiam garbės nariui ir PLIASo 
Centro Valdybos vicepirmininkui 

prof. Dr. geodezijos inžinieriui 
STEPONUI KOLUPAILAI, 

netekome mielo, brangaus, kilnių savybių Kolegos, 
giliai liūdime ir 

nuoširdžiai užjaučiame našlę ponia 
JARIN4 KOLUPAILIENE. 

dukras, žentus, vaikaičiui ir artimuosius. 
Pe lny to va in iko v i r to j e a u k o j a m e I . IKTI VII V A S A R I O 16 

gimnazi ja i \ . Vokiet i joje . 

Netekus mano studentavimo meto kolegos ir 
ilgamečio bendradarbio V. D. Un-to Technikos, 
o vėliau Statybos fak-te 

prof., d-ro, geodezijos inžinieriaus 
STEPONO KOLUPAILOS 

kolegos ir tikro draugo, kuris žiauriu bolševik-
mečiu gebėjo išgelbėti nuo okupavusiu rusu ko
munistų kruvino teroro ir deportacijų daugeli pro
fesūros narių (jų tarpe ir mane) bei inžinierių ir 
tuo būdu juos išsaugojo Lietuvai, — giliam liū
desy ir dėkingume velioniui sunkiose dienose 
nuoširdžiai užjaučiu našlę ponia Janina Kolupai
liene, velionio visa šeimą ir artimuosius 

PROF. ST. DIRMANTAS 

EUDEIKIS 
w 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNI AKOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. Yfl 7-1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-S852 

Petkus 
TĖVAS IR ŠONUS 

MARQUETTE FUHERAL HOME 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero, TOwrihall 3-2108-09 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. HELS0M 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3911 West l l l t l ] Street 

Didžiansias Paminklams Planą 
Pas i r ink imas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcresf 3-6335 
Vienam blokas n u o kaplnig 

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILU GĖLINrČlA 
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

Ir kitų papuošimų 
M4S WEST 63rd STREET 

T^lef. PR 8-0833 PR M)8-̂ 4 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Ltetnvic Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
2424 W. 69th STREET TeL REpabHr 7-1213 
2314 W. 23«! PLAC1! TeL VlrginJa T-W72 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CAUFOBNU AVE Tel. LAfayette 3-3572 

AMTAMAS M. PHILLIPS 
3307 LĖTU ANKA AVE. T e i . ¥ A r d „ ^ 

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10*21 S. HKHIGAN AVE. Tel. COmmodore t-2228 

JURGIS F. RUOMIN 
3319 R IJTTAVTCA AVE. TeL YArds 7-1138—1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1146 S. 50th AVE. OCEEO, ILL. TeL OLjraptr 2-1003 

i 1 
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X Muz. I-eoiiartlui šimučiui, 
Jr., diriguojant. Chieagos Moky
tojų kolegijos SO balsų choras 

i IŠ AUTI IR TOM 
DiD2. BRITANIJOJE 

— Londono lietuvių bažny- i 
čioje rekolekcijos prasidėjo Di- j 
dgjj ketvir tadieni ir baigėsi Ve
lykų r y t o pamokslais. Rekolek
cijas pravedė svečias iš Romos 
kun. dr . Vytau tas Kaziūnas. 
Vatikano radijo lietuvių sky-

išpildys pavasarinj koncertą j naus vedėjas. Didžiosios savai- Į I 
tės paskut ines tris dienas pa
maldos buvo laikomos vakare. 

bal. 15 d., 1 vai. p. p.. kolegi
jos auditorijoj, 6800 S. Stewart . 

X Kun. B. Sugintas Vasario ; kas sudarė lengvatą londonie-
16 d., saleziečių ir Punsko gim čiams gausiai lankyti savo baž-
nazijoms už gegužės mėnesj ' nyčią. Šiemet Velykas, kam dar 
jau pasiuntė per Balfą 1.1800 bo sąlygos leido, šventė 4 die-
dol. nas. Iš jų dvi dienos skaitėsi 

. . — - _ . . . . . - p r i e savaitgalio, o likusios dvi 
X Dr. Ikonas RnaueHiunas , , , . ~~Z . . . . . . . . ,_ . . darbo dienos buvo pilnai apmo mūsiške operos vadovybei ra- , ovv,^ _r . , , ~ * . T . , '.., J karnos. Velykos, kaip pas mus so: Lietuviškos operos egzis- ; T ^_ , „ . . . .. , A A Londone yra p m m t a , praėjo 

tencijai palaikvti ="«»•»•»» ^m^< J 

CHICA GOS ŽINIOS 
DELSIA SI MOKESČIAIS 
Chieagos mokesčių nuo paja

mų išrinkimo įstaiga praneša, 
kad apie 600,000 šiaurės Illi
nois ir Chieagos gyventojų del
sia su mokesčių mokėjimais. 
Paskutinė diena yra bal. 15 d. 
Kas pavėlinta užmokėti, turės 
mokėti pabaudą su nuošimčiais. 

Sl'SlŽKIDfc LKKTl VE ANT 
ŽEMES 

ANTRADIKNIO RINKIMAI 
Rytoj Chicagoje ir kai kurio

se Cook apskrities vietovėse 
vyksta pirminiai rinkimai. Rin-
Kimų Komisionienus spėja, jog 
balsuos apie 7 5 ' , iš apie 1,800, 
C00 registruotų balsuotojų. 

K l NKil J IBILIEJUS 

4C Chieagos vyskupijos kuni
gų, įšventintų 1S39 m., daly-

A I T O B I S A I DAI'G ATVEŽA 
Greyhound autobusų kompa

nija kasdien 236 autobusais į 
Chicagą atveža, išveža bei per
veža apie 20.000 keleivių. 

BRANGIS STREIKAS 
Illinois Central geležinkelis 

per vieną streiko dieną turėjo 
.$775.000 nuostolių. Apie tai pra 
nešta iš Chieagos raštinės. 

r_Dflinfl ELECTROniCS 
"iirmJHJn: ,...i ,Mi» 

United Air lines O'Hare aero i v a u s iškilmingose sidabrinio ju-

siunciu 100 
dol. čekį. Tegul ši auka priside
da prie lietuviško žodžio, lietu
viškos dainos palaikymo trem
tyje. O lietuviškos operos ko
lektyvui linkiu ir toliau dirbti 
šį didį ir gražų kultūrinį darbą 
ir su lietuviška daina mus 
guosti išeivijos gyvenimo die
nose". Malonu prisiminti, kad 
daktaras ne vien tik operą re
mia, bet nuoširdžiai atsižvelgia 

Tėvų marijonų vienuolijos jubiliejiniame bankete, įvykusiam balandžio 
5 d., dalis svečių. Iš k. j d. LB pirm. J. Jasaitis, prel. J. Paskųs ir 
šv. Kryžiaus parap. klebonas kun. E. Abromaitis. Nuotr. A. Guibinsko 

drome du kartus išbandė, kaip 
greitai keleiviai galėtų apleisti 
DC-8 sprausminį lėktuvą išti
kus nelaimei. Bandymai padą-

biliejaus padėkos šv. mišiose 
bal. 15 d.. St. Mary of the Lake 
seminarijos koplyčioje. Mišias 
atnašaus ir pamoksią pasakys 

1V-HAOI3AI-OUOST. RCKC 
STtRCO rONOORAFAI-

ANTENOS- BATCRI90S 
»l_VIRT. PRIETAISAI-

3321 S. HalrtedSt-CLifTBPC 4-56661 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
S P A I D O S DAKBt OTOJl 

VEIKLA 

lių. I balių atsilankė svečias 
kun. V. Kaziūnas. lydimas kun. 
J . Budzeikos, ir apsčiai Londo
no ir apylinkės tautiečių. Ba
liaus metu buvo premijuojami 
margučiai, kuriuos atr inko šios 
sudėties komisija: kun. V. Ka 

svečiavimosi ir vizitų ženkle. 
— šv . Onos Moterų draugija 

balandžio 4 d. parapijos salėj 
suruošė tradicinį Margučių ba- , c a - o s s k y r i a u s nepaprastas na 

rių susirinkimas įvyko balan
džio 5 d. Jaunimo centre. Susi
rinkimui pirm. A. Gintneris ir 
sekr. Ign. Andrašiūnas. Pirmi
ninkas pirmiausia pasveikino 
knygnešį Aleksandrą žalpį, pri
mindamas trumpai jo gyveni
mą, atliktus darbus ir spau-

z gražiausią m a r u t į d o s ' e i k a h l o s e * nuopelnus, 
pirmąją premiją laimėjo V. čer £ m b a l a n d Ž 1 ° *£JVFT 
nytė. antrąją - M. Baublytė. • m a m z i a u s s u k a k t ' " V l S l d a " 
šv. Onos Moterų draugija Lon- ; ^ ^ ™™rdzia i plojo. 

5 kfd_^r
J

 L ' Knauceliunas^su done įsikūrė 1915 m. Jos pir- Pirm. pranešė, kad šitas su-
. mieji rėmėjai buvo kun. K. Ma- sirinkimas sukviestas naujiems 

kurios rinkimai ne t rukus įvyks. t u i a i t i s < j sieznikas, V. Baru- valdomųjų organų rinkimams. 
X ProL K. Pakš to paminklui l i s i r P - S t raškauskas . Jie visi Mat, atsiradus Liet. žurn. s-gos 

statyti komiteto skyrius Chica- n a u J a i organizacijai paremti pa- centro valdybai Chicagoje, rei-
goje sudarytas iš šių asmenų: a u k o 3 ° P° v i e n a s v a r a - š i drau-į kia skyriui persitvarkyti, nes 
Antanas Tumosa (pirminiu- ^ J 3 rūpinasi savišalpa, labdara keli nariai buvo išrinkti į CV. 
kas), kyn. Vytautas Bagdana- : * P , e c i a kultūrinę veiklą. To- o du pirm. A. Gintneris ir 
vičius, MIC, Silvestras Balčiu- 'dėl * jų parengimai yra visų Pr. Sulas, kaip skyr. valdybos 

mielai laukiami ir gausiai lan- nariai. Jo nuomone, reikia į vai 
dybą įtraukti naujų žmonių, to
dėl išrinktieji į CV atsisako to-

Diskusijose buvo išsiaiškinti 
kiti reikalai, aptarta ateities 
veikla, duota keletas patarimų 

Lietuvių žurnalistų s-gos Chi j naujai valdybai organizacinia-

. . . ., , i ziūnas, V. Jurienė ir V. Joku-
į visus lietuvių reikalus ir juos įjaiti« TT 

paremia ne tik žodžiais, bet ir 
tūkstantinėmis bei aktyviu da
lyvavimu ir jų darbuose. Džiu
gu, kad dr. L. Kriaučeliūnas st 
tiko kandidatuoti į LB tarybą. 

me darbe ir 1.1. 
Skyriaus valdyba buvo ren

kama slaptu būdu. Ją sudaro: 
Ign. Andrašiūnas. Br. Macevi
čius. A. Pužanskas, M. Peterai-
tienė ir Leonas Šulas, jun.; 
kand. J. Bertulis ir B. Brazdžio 
nis. Kontrolės komisiją: Ala;. 
Kaulėnas, V. Račkauskas ir A. 
Gulbinskas; kand. A. Žalpys ir 
V. Zalatorius. Dalyvavo 18 na
rių ir keletas svečių. 

Susirinkimas buvo įdomus, 
gyvas ir darbingas. Linkėtina 
geros sėkmės naujai Chieagos 
skyriaus valdybai ir visiems 
spaudos darbuotojams. 

Antanas (iintneris 

VISIEMS LIETUVIU FONDO 
NARIAMS PRANEŠIMAS 

nas, Faustina Manelienė, dr. ! 

Juozas Meškauskas. Adomas 
Viliušis, prof. Balys Vi tkus ir 
Jonas Žadeikis ( iždininkas; ad 
resas 4162 S. Fairfield Ave., 
Chicago 32. 111.). Komitetą su
darė Chieagos ateitininkų sen
draugių skyrius pa^al A S S cen 
tro valdybos direktyvas. Neužil 
go bus kreipiamasi raš tu į vi
sus Chciagos ateit ininkus sen
draugius, prašant specialiai au
ka paremti paminklo pas ta ty
mą. Kadangi reikalo aktualu
mas visiems atei t ininkams tu
rėtų būti pakankamai aiškus. 
tai laukiama konkretaus ir ne-
nuvilkinto reagavimo. Komiteto 
iždininkas ir visi komiteto na
riai jau dabar pasiruošę priim
ti aukas, skiriamas paminklo 
statybai. 

X Balsuokite už Povilą Dir-
ki kaipo delegatą į respubliko
nų viso krašto Rinkiminę Kon
venciją, iš 5-to Kongresinio dis-
trikto. Spauskite Lever No . 17. 

Balsuokite už jo bendrininką 

komi. (V. Vytenietis) 

J. A. VALSTYBĖSE liau kandidatuoti. 
Paskui buv. Chieagos pirm. 

A. Gintneris apie šešerius me-

ryti ant žemės. Pirmame ban- į kardinolas Albert Meyer. Jubi-
dyme 174 keleiviai išlipo par 4 j aJ a tU tarpe yra prelatas Dama-
minutes 50 sekundžių, bet t rys | z a s Mozeris. Nekalto Prasidėji-

Gegužes 16 d., šeštadienį. 1 
vai. p. p. Chicagoje, 111., 5620 
S. Claremont Ave., Jaunimo 
centre, įvyks metinis Lietuvių dirbdavo daug lietuvių 
fondo narių susirinkimas. Susi
rinkimui numatyta ši darbo-

jų lengvai susižeidė. Antrame 
bandyme 160 keleivių ištuštino 
lėktuvą per 2 min. 20 sek. 

PARDAVINĖJO REVOLVE
RIUS 

Chieagos policija areštavo 
VVilliard Driver, kuris per tris 
mėnesius aukšt. mokyklų stu
dentams buvo pardavęs 100 re
volverių, kuriuos per paštą par 
sitraukdavo iš Dalias, Texas, 
kompanijos. Tarp jaunimo jis 
net platindavo plakatus, skel
biančius žemiausias kainas už 
revolverius. Už vieną jis imda
vo iki $30. 

STEIGS DENTISTERIJOS 
MOKYKLA 

Chieagos Loyola universite
tas už 6 mil. dol. Įsteigs denti-
sterijos mokyklą ir kliniką 
Maywood priemiestyje. Kai ji 
bus baigta, ją aplankys 100.000 
pacientų kasmet. 

BAIGIA GRIAUTI SKER
DYKLAS 

National \Vreckers kompani
ja baigia griauti paskutinį iš 
87 buvusių pastatų Chieagos 
skerdyklose, kur anais laikais 

mo parap. klebonas ir kun. Ju
lius Grims. šv. Kristinos para
pijos vikaras. 

tus, jam pereinant dirbti į CV, i tvarkė : Prezidiumo ir komisijų 

NAUJAS GREITKELIS 
Darbas eina taip sparčiai 

, _ . _ _ , , , prie naujo Southwest greitke-
prase paskirti iš kasos S300 ir i sudarymas, L F tarybos, valdy- ^ m a n o m a . j i s b u s atma
tuos pinigus perduoti naujai iš-1 bos. kontrolės, investavimo ir 1 ^ e į g m u i S D a l i o v i d u r v i e . 
rinktai Liet. žurn. s-gos CV. informacijos komisijų praneši- G r e i t k e l i s ^ p r i e McČor-
kaip .ražų kraitį paramą ir jmai. diskusijos dėl pranešimų m į c k g a l - g ^ e ž e r Q m g u g i_ 
parodytą nuoširdumą bei soli-Į"" pranešimų tvirtinimas. LF j u n c S S u k e l iu nr 66 prie Coun 

iimiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimi 

S0PHIE BARČUS RADI0 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo p irmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadienia is nuo 8:30 lkl 
S:3u vai. ryto. V a k a r a i s pirruad, 

VISOS PROGRAMOS iŠ VVOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HKmlock 4-2413 
71SV So. Maplewood Ave. 

Cliū-iųcu 29, 111. 

itimiiifimiiiimiii.immiiiiiiimiiiiiiii! 

James Quigley. sveikatos ir švie
timo sekret. asistentas, liudija se
nate, kad Xew Orleans visuome
nes aprūpinimo vandeniu sistemoj 
rasta nuodų, nuo kurių žuvo mi
lijonai žuvų Mississippi upėje. 

NENUSIMINK, gatisi pagalbą. 
Vaistai, kurie buvo ilgai laukiami, 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nu
tirpimo ir skaudėji/no. jau yra... j 

Tuojau siųsk šj skelbimą ir sa
vo vardą su antrašu: 

R0YAL PRODUCTS 
N o r t h S t a . , P .O. B o x 9 1 1 2 

Nevvark 4 , N e w J e r s ^ y 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
I.icenzijuota l ietuvių jmonC rrg\a-

truota U.S. Depart . of Just ice 
COSMOS PARCEL ENPRESS 

Corp. 
3212 S. Halsted. Ch icago 8, m . 
T»l. — ( A 5-1H64 ir WA 5-27S7 
MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE 
2608 W. 09 St., CbJcago M , m . 

TH. — W A B-27S1 
Dldella pas ir inkimas medžiagoj 1? 
visu kitų s iunt in iams Mnkarpų 
prekių žemomis ka inomis . 
Vrdejai: Ed^. ir Vyt . *ukau.>kal 
Maisto siuntiniai iš Danijos , a k o r 
deonai i3 Kųj-opos sand. . Šaldytu
vai, automobil ia i ir ki tos prekes ts 
Sov Sąjungos sandfelių. 

TAISOME 
RADIJUS & TELEVIZIJAS 

Teisingai ir pigiai 
J & T RADIO-TV 

•832 W . Mlh St. Cicero, BO. 
Tel. 863-46A6 

T A I S A U 
— RADIO IR E L E K T R O N U 

I N S T R U M E N T U S . 

P. R U D E N A S 
4448 South Wes ter» A v e o a e 

Telefonai: 8 4 7 - 4 8 2 * Ir T A 7-IOM 

damą. 
Kontrolės 

1/3 narių ir kontrolės komisi-
komiaijos 

ty Line rd. ir 71-os gatvės. 
vardu jos rinkimai, LF vajaus reika-

kalbėjo A. Čepulis, kuris pareis lai. klausimai ir sumanymai. GĖLININKAI IR GRABORIAI 
kė, kad pinigai yra banke. Kny j Visi Lietuvių fondo nariai Šiaurės Chicasros gėlininkai. 
gos ir dokumentai pateisina j-i yra kviečiami šiame susirinki- nugąstaudami, jog laidotuvėms 

mažiau reikalaujama gėlių. įs
kėlė restorane graboriams pie-

—Vidos Misiūnaitės, studi
juojančios meną Notre Dame 
kolegijoj, Baltimorėje, meno 
kūrinių parodą ruošia Baltimo-
rės s tudentai . Paroda Įvyks ba-

rasus. Įme dalyvauti. 
A. Pužauskas padarė prane-1 LF nariai, kurie susirinkime 

Šimą apie CV rinkimus, nes j i - ' asmeniškai nedalyvaus, yra pra ^ u s . kad šiems galėtų pasiais-
sai buvo tos komisijos pirminin išomi įgalioti kitus. Įgaliojimus 
kas. Pasidžiaugė dideliu skai- siųsti asmenims, kurie yra įga-
čiumi balsuotojų ir daug išvar-1 liojami arba LF valdybai. Ru
dino žinomų spaudos bendra- ;riai yra pavesta tvarkyti šio 
darbių, kurie mielai balsavo ir \ susirinkimo dalyvių registraci-
linkėjo darnios veiklos. Jų tar- ją. Asmenys, kurie šiame susi-
p e buvo spaudos darbuotojų su rinkime atstovaus LB vienetus ' New Yorko pasaulinėje paro-
pmTesoriaus ir daktaro laips- (apylinkes ir t.t.) a r kurias ki-: doje ir negalės pamatyti gar
niu, į t a s " organizacijas, esančias LF šiosios Michelangelo Pieta skul 

kinti ir pasisaskųsti apie savo 
problemas. Pastebėta, jog prie 
stalų nebuvo gėlių. 

MICHELANGELO SKULP-
TCRA 

Kas iš čikagiečių nedalyvaus 

Pr šulas pasiūlė pasveikinti nariais, privalo turėti savo va- ptūros Vatikano paviljone, gali 
, , . . fi . "•"."" " T | Marijonus 50 metų sukakties.dovybių raštiškus įgaliojimus, pačioje Chicagoje pamatyti to 

Edmund Ochenkowski. ka ip pa- ^ ^ J l ^ L a „ k š t J ' V i š i R ^ P r o g a " T a i Padaryti pavesta A. j Suvažiavimo dalyvių registraci- meno kūrinio puikią marmori-
| sales an t r am, aukšte. Visi ™-1 Gulhmi.kul k u r i s g , p a r e i g a ja prasidės nuo 12 vai nę kopiją šv. Petro bažnyčioje. vaduojantį delegatą. Spauski te It imores ir apylinkių lietuviai 
' yra kviečiami atsilankyti į pa
rodą, o po parodos į l i teratūros 
ir meno vakarą, kuris įvyks 

Lever No. F 19. 

Mums reikia Jūsų balso, (sk.) 

X Chieagos Lietuvio operos 
"Toscos" spektakliai j a u čia 
pat. Jei dar kas nesuspėjot įsi
gyti bilietų, pa tar iama užeiti į 

Lietuvių salės didžiojoj salėje. 
Programoje dalyvaus balerina 
Livija Kasperavičiūtė iš Cleve-
lando. pianistė Marytė Gailiu-
šytė iš Clevelando. rašytojas 

Marginius. 2511 VY. 69th St. ir j Kazys Almenas iš Chieagos, ir 
ten pasirinkti norimam spek
takliui. Bilietų dar y ra . Prie 
ėįjimo į Studebaker t ea t r ą ne
numatomi pardavinėti. Norin
tieji pasinaudoti autobusais , 
kurie nuveš ir parveš operos 
lankytojus, ten pa t gali Įsigyti 
ir autobuso bilietus. 

"Toscos" operos spektaklių 
pastatymas šiemet žymiai skir
sis nuo kitų buvusių operų, tad 
patariama visiems ats i lankyti ir 
ne tik išgirsti, bet ir pamaty t i . 

(pr.) 

X Mečys Šimkus, teisinin
kas, kaip ir kasmet, su didrliu 
patyrimu, tvarkingai, tiksliai ir 
greitai uipildo įvairius INCOME 
TAX 4259 S. Maplewood< CL 
4-7450 (sk i 

X Vladas Simaitis, teisių 
mokslų daktaras, jau 11 metų 
padeda apskaičiuoti pajamų 
mok. (income t a x ) , 2737 VVest 
43rd S t , CL 4-2390. (Sk.) 

bari tonas Liudas Stukas iš 
Nevv Jersey. Po koncerto bus 
šokiai, grojant Lekevičiaus or
kestrui. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Lietuvoje daugėja knygų, 

kuriose rusų autoriai pasakoja 
apie karių pergyvenimus pas
tarojo karo metu. Pora pavyz
džių: M. Aleksejevo "Vyšnių 
duburys" (net 12.(MK) egz., ver
tė V. Ožkinis) ir G. Baklanovo 
"Pėda žemės" (10.000 egz . ver 
tė B. Kurkul is ) . 

X A. //.ilpys. neseniai atšven 
tes 80 m.. laiške džiaugiasi 
"Draugo" dienraščiu ir po ben
dradarbiais, išreikšdamas laik
raščiui pasitenkinimą kovoj už 
lietuvybę. 

x Tauragės klni»«. Ijnksma-
\:ikari paįvairins p-nia O Pete-
rienė, dainuodama refrenus prie 
A Ramonio orkestro. (Pr.) 

sutiko atlikti banketo proga. 
Buvo perskaitytas kvietimo raš 
t as atsilankyti j Amerikos Liet. 
Tarybos posėdį, kuris įvyksta 
bal. 15 d. Don Varnas poste, 
o Z. Juškevičienė išrinkta ats-

AITOMOBILIŲ LENTELIl 
SPALVOS 

LF Taryba Madison gat. 
APIE ESKIMUS IR LON

DONĄ 
Turtingas trumpas filmas 

apie eskimų gyvenimą tolimoje 
šiaurėje sniego trobelėje yra Naujas Illinois valstybės sek 

tovu į Amerikos lietuvių kong-1 rotorius \Villiam Chamberlain. rodomas "Todav" teatre. Chiea 
resą VVashingtone. Auką kry-i užėmęs mirusio Carpentier vie- gos miesto centre. Taip pat— 
žiaus statymo reikalu New Yor \ tą. praneša, kad 1965 m. auto- filmas apie Londoną. Daug ki-
ke pavesta padaryti skyriaus mobilių lentelės bus baltos spal tų Įvairybių, užtr-jr.kan/ių iš vi-
valdvbai. vos su žaliais noneriais. so valanda '.a;k'. 

CIRCUIT TV. AND RADIO SERVICE 
aaT. D A N L1XT1KAS 

Kksp^rtai Visų Gamybų. GREITAS patarnavimas J NAMT'8 ar 
DtRBTT'VEJE. Garantuotos dalys ir darbaa. 

3412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL. PHONE: 471-2446 

4a* 5% 
(nirrent dlvldend on i n v e ^ m e n t bonus 

4Vį% n i V l D K N n v MORAM PAGAL VISAS T A U P Y M O SĄSKAITAS. 
l ' i ! tnetŲ inves tav imo bonus moi>»me 4 3 4 % dividendą kaj* putmiett Ir 

dar i šmokame po V4% «ž kiekvienus metus . 4 m e t a m s praejna. 
BRIGHTON SAV1NGS AND LOAN ASSOCLATION 

4071 A R C H E R AVF.SCr. , CHICAGO S2, I T J L I N O I S 
Valandos: Pirmad. . antrad , Penktad. ir Seštad. 9 v. r. — 4:S0 p, p, 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. T. 

t FRANK'S T.V. 8c Radio, Inc. 
3240 S. HALSTED STREET 

Didelis pasirinkimas įvairiausiu 
televizijos, radio, stereo aparatų. ^ 
Pardavimas ir taisymas 

Savininkai i. Bendoraltig ir P. Endzelis 
Telefonas: CA 5-7252 

Chieagos Lietuvių operos choro dalis repetuo 
i i i ^ * *x ; 

; į s ros ojK>r,: KUrms speKt.ii<:i:)i pr:is'.iit\j.i 
, , . - i » u r S . P i i c p ia i imo A*IuQ£ag G e č a s , Nuo*.! . V.. J-rUU v. 

f CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASS0CIATI0N 

B. B. PTETJKIEVVICZ, Prn . 

| 2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3 1083 
PLENTT OF FBEB PABKHfQ 

Nanjaa ankStM dividendą* 
mokamas a i hweetavtmo 

PINIGAI JNESTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
DhFklendai mokami sausio Ir Uepos mea. SI d. 

P VALANDOS* P,RM lr KKTV » T r * « » »• »• 
Ji: I H I i N U U U O i AJSJTRAD. Ir P E N K T M.. t r r. lkl 5 T B 

I M T A D . I ». I UI I I f. 1 Tr««lad. u*a»rTt» 

i > 
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