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Remia Kongo sukilėlius — DeSimt Afrikos valstybių (juodai) remia Kongo sukilėlius. Daugiausia su
kilėliams ginklai plaukia iš Sudano ir Tanzanijos. (UPI)

IŠLAIPINAMI JAV MARINAI P. VIETNAME

V. Vokietija užmezga diplomatinius 
santykius su Izraeliu

WASHINGTON, D. C. — Du 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
jūrų pėstininkų (marinų) bata
lionai — apie 3,500 vyrų — yra 
pakeliui į Vietnamą. Jų atvyki
mo tikslas: pagelbėti saugoti 
strateginę pietų vietnamiečių 
aviacijos bazę Da Nange.

Priešakiniai kovos daliniai 
jau išlaipinti Da Nange, 385 my
lios šiaurės rytuos nuo Saigono. 

* Atvykus dviem jūrų pėstinin
kų kareivių batalionams (jie 
turėjo atvykti vakar, arba at
vyks šiandien), Jungtinės Ame
rikos Valstybės turės pietinia
me Vietname apie 27,000 karių.

JAV-bių marinai pasiųsti į 
Da Nangą, paprašius pietų viet 
namiečių vyriausybei. Pasitarus 
Jungtinių Amerikos Valstybių

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

Kardinolo Alberto Meyerio 
sveikatos padėtis nepasikeitusi, 
vakar pranešė Mercy ligoninės 
pareigūnas.

— Prezidentas Johnsonas ruo 
šiasi pasirašyti Appalacia įsta- 
tymo projektą, įgalinantį vieną 
bilijoną dolerių skirti kovai 
prieš skurdą, šis pojektas ap
ims vienuolika JAV valstijų.

— Malaizija gaus 4 milijonus 
dolerių iš JAV-ių.

— Pietų Korėjos finansų mi
nisteris vakar atvyko į Wa- 
shingtoną. Jis nori gauti apie 
3 milijonus dolerių paskolą.

— Jungtinių Amerikos Valsty 
bių laivynas ir aviacija planuo
ja pastatyti skrajojančius po
vandeninius laivus. Tai bus fan
tastiški ginklai, kuriais priešui 
galės smogti iš oro ar vandens 
su atominėmis bombomis ar tor
pedomis.

KALENDORIUS
Kovo 8 d.: šv. Jonas iš D., 

Vaižgantas.
Kovo 9 d.: šv. Pranciška 

Rom., Visgailė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chieago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, galimas ma
žas sniego iškritimas.

Saulė teka 6:16, leidžiasi 5:48.

ir Pietų Vietnamo vyriausy
bėms, nutarta sustiprinti avia
cijos bazės apsaugą.

Komunistai partizanai nori 
išsprogdinti Da Nangos avia
cijos bazę, iš kur didesni smū
giai suduodami Šiaurės Vietna
mo kariniams įrengimams. Pa
sak karinių šaltinių Pietų Viet
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ŠEN. FULBRIGHTO POLITIKA
WASHINGTON, D. C- — Se

nato užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas J. W. Fulbright 
(D., Ark.) kovo 5 dieną pasiūlė 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms ir Sovietų Rusijai bendro
vę, kuri dalintų pasaulyje už
sieninę pagalbą.

Fulbrightas Vietname karą 
laiko tik maža kliūtimi tokiam 
draugiškam žygiui, teigdamas, 
jog tai negalėtų sustabdyti 
“praplėtimą bendrų interesų, 
kurie, atrodo, vystosi tarp so
vietų ir vakariečių”.

Šen. Fulbrightas taip pat siū
lo Sovietų Rusijai prisidėti prie 
Vakarų projekto, numatančio 
statyti Vidurio Amerikos kana
lą. Žinoma, Sovietai kartu su 
vakariečiais valdytų šį kanalą.

Tai jis pasakė savo ilgame 
pareiškime, paskelbtame Wa- 
shingtone, blogam orui esant 
nutraukus jo kelionę į Pennsyl- 
vanijos universitetą, kur jis tu
rėjo pasakyti kalbą.

Senatoriaus Fulbrighto šis 
pareiškimas pasirodė po to, kai

Krikščioniu vienybės 
klausimai

UTRECHTAS, Olandija. — 
Konstantinopolio stačiatikių pat 
riarcho Athenagoro pasiuntiniai 
— metropolitai Meliton ir Kri
zostomas, aplankę šiom dienom 
Šventąjį Tėvą Paulių Vl-ąjį Va
tikane, nuvyko į Angliją, kur 
turėjo pasikalbėjimą su angliko 
nų Bažnyčios galva Canterburio 
arkivyskupu dr. Ramsey.

Prieš grįždami į Konstantino
polį, jie buvo sustoję Utrechte, 
Olandijoje, ir čia aplankė san
tykių Bažnyčios viršininką dr. 
Andriejų Rinkei, kurį irgi pain
formavo apie stačiatikių Baž
nyčios darbus ir nutarimus Ro
dos konferencijoje.

name pranešimo, Viet Congo 
partizanai komunistai gali ap
šaudyti iš patrankų Da Nangą. 
Todėl Amerikos ir pietų viet
namiečių valdžios daro žygių 
apsaugoti šią aviacijos bazę.

JAV-bių B — 57 lėktuvai va
kar bombardavo Viet Congo ko 
munistų partizanų pozicijas 75 
mylios nuo Saigono.

kongresiniai respublikonų vadai 
Dirksenas (III.) ir Fordas (Mi
chigan) paragino prezidento 
Johnsono administraciją neda
ryti komunistams daugiau nuo
laidų.

Šis naujausias Fulbrighto pa
reiškimas primena jo praėjusį 
pavasarį raginimą palikti Kubą 
savo likimui, nes, girdi, iš ten 
pavojaus Amerikai nesą.

WILSONO EKONO
MINIS PLANAS

LONDONAS. — Britų minis
teris pirmininkas Harold Wil- 
son turįs naują planą tarp Bri
tanijos ir kontinento ekonomi
niams santykiams užmegzti 
(Praktiška politika, jo nuomo
ne, neleidžia vėl bandyti įsijung 
ti į Europos Ekonominę Bend
ruomenę — Bendrąją Rinką).

Wilsonas turi galvoje tokį pro 
jektą: sudaryti tarp Bendrosios 
Rinkos ir Laisvosios Prekybos 
Bendruomenės (“Septynių išo
rinių”) “ekonominį bendradar
biavimą”.

Jis savo planą pilnai būsiąs 
paruošęs kelių sekančių savaičių 
bėgyje. Asmeniškai Wilsonas sa 
vo ekonominio bendradarbiavi
mo planą paties ant stalo, be
silankydamas Pmcūzijoje, Vo
kietijoje ir Italijoje.

Europos Ekonominę Bendruo 
menę (Bendrąją Rinką) sudaro 
Belgija, Prancūzija, Italija, Va
karų Vokietija, Olandija ir Liuk 
semburgas.

Laisvosios Prekybos Bendruo 
menę sudaro Britanija, Švedija, 
Danija, Norvegija, Portugalija, 
Austrija ir Šveicarija.

—O—
— Švedijos karalienė mirė 

vakar.

BONNA, — Vakarų Vokieti
ja užmezga diplomatinius san
tykius su Izraeliu. Iki šiol Izrae 
lis turėjo tik prekybinę misiją, 
Bonnoje, o dabar jau šie abu 
kraštai turės diplomatinius ry
šius.

Bonnos vyriausybė ir toliau 
palaikys diplomatinius santy-

NACIŲ KARO
NUSIKALTĖLIŲ

BYLA
BONA, Vokietija. — Gegužės 
mėnesį įsigalioja įstatymas, pa
gal kurį Vakarų Vokietija ne
begalės teisti nacių karo nusi
kaltėlių. Bus praėję 20 metų 
po karo, ir nusikaltimai įsise
nėję.

Tačiau specialistai mano, kad 
tą įstatymą bus galima apeiti, 
nes Vokietija suverenumą atga
vo tik 1955 metais, o nuo to 
laiko 20 metų sueis tik 1975 
metais

Sovietai kelia didžiulį triukš
mą, kad gegužės mėn. įsisenėji
mas paliečia nacių karo nusi
kaltimus. O britų “The Daily 
Telegraph” rašo:

“Baigus karo nusikaltėlių by 
las, baigsis ir tam tikri nesusi
pratimai. Pavyzdžiui, rusai jau 
nebegalės buvusių nacių prie
varta verbuoti savo agentais. 
Pačios bylos juk nebegali būti 
normaliai svarstomos. Daugelis 
liudininkų jau yra mirę, kiti ne
be viską atsimena, šitokiomis 
sąlygomis nebegalima pasiek
ti teisingumo.”

Tačiau Bonnos vyriausybė, 
spaudžiama Sovietų Rusijos ir 
Izraelio, pritaria, kad būtų pra
tęstos nacių karo nusikaltėlių 
bylos. Šį klausimą spręs Vaka
rų parlamentas.

Bet kodėl niekas nesirūpina, 
kad būtų iškeltos bylos bolševi
kų karo karo nusikaltėliams, 
kurie vykdė ir vykdo genocidą 
Pabaltijo kraštuose — Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje.

DAUGIAŠALES ATOMINES 
JĖGOS KLAUSIMAS

BONNA, Vokietija. — Sovie
tai ypač stipriai šaukia, kad 
Vakarų Vokietija nori pasida
ryti atomine valstybe, bet nėra 
reikalo ilgiau pabuvoti Bonno
je, kad galėtum įsitikinti, jog 
tariamasis vokiečių troškimas 
įsitaisyti atominių ginklų, apie 
kurį tiek daug kalbama, kol 
kas gyvas yra tik Washington 
vaizduotėje.

Jei daugumas vokiečių svei
kino amerikiečių siūlymą dėl 
daugiašalių atominių pajėgų, 
tai nereiškia, kad jie troško bū
tinai laikyti pirštą ant atominių 
ginklų mygtuko, nes kitaip jie 
nepireitų prie jų. Čia esama 
dviejų visiškai kitų priežasčių. 
Prisiderindami prie Washing- 
tono pažiūros, jie iš dalies sten
giasi išvengti Versalio komp
lekso. O pagrindinė priežastis 
yra ta, kad jie, nelabai net nau
dodamiesi logika, yra įsitikinę, 
jog daugiašalės atominės pajė
gos bus stipri amerikiečių gy
nybos priemonė.

Kaip Vakarų kraštai turėtų 
tvarkyti savo atomines pajė
gas? Planų yra visokiausių, bet 
kai kurie olandų politikai gal
voja, kad šalia viso to triukšmo 
dėl daugiašalių atominių jėgų, 
ANF, atom. minų išilgai geleži
nės uždangos, Force de Frappe 
ir kt. panašių dalykų, praleidžia 
mas pro akis dar vienas daly

kius su Jungtine Arabų Respub
lika (Egiptu), nors buvo kalbų, 
kad V. Vokietija nutrauks ry
čius su prezidentu Nasseriu, bai 
gus Rytų Vokietijos komunisti
nio režimo v adovui Ulbrichtui 
vizitą Egipte (jis šį vizitą baigė 
praėjusią savaitę).

Vakar dar nebuvo aišku, ką 
darys egiptiečių prezidentas 
Nasseris, Vakarų Vokietijai nu
tarus užmegzti su Izraeliu dip
lomatinius santykius. Egiptas 
Izraelį laiko arabų priešu Nr. 1.

DRAMA, IŠKRAI

PANTI FAKTUS

ROMA. — Įvairių iniciatorių 
pastangomis šiomis dienomis no 
reta Romoje vadinti vokiečio 
Ralf Hochhuth parašytą tenden
cingą dramą “Vietininkas” (De
puty), kurioje puolamas ir smer 
kiamas Popiežius Pijus XII-sis, 
lyg jis būtų galėjęs sulaikyti 
II pasaulinį karą ir išgelbėti mi
lijonus žydų nuo nacių žudynių. 
Tokio veikalo pastatymas Ro
moje, kaip nesuderinamas su I- 
talijos ir Vatikano konkordato 
nuostatais ir giliai įžeidžiantis 
visų katalikų jausmus, bei pa
rodantis didžiausią nedėkingu
mą Pijui XII-jam, kuris savo pa 
stangomis išgelbėjo Romą nuo 
karo sunaikinimų ir bombarda
vimų ir nusipelnė “Romos mies 
to gynėjo” vardą, buvo policijos 
prefekto sulaikytas.

Ta proga vasario 18 d. Vati
kano dienraštis “L’Osservatore 
Romano” paskelbė platų jėzuitų 
tėvo Angelo Martini straipsnį, 
užvardintą “Pijus XH-sis ir Hit
leris”, kuriame autentiškais do
kumentais ir fotografijomis aiš
kiai parodomi drąsūs Pijaus XII 
žygiai pasaulio taikos ir žydų 
tautos gelbėjimo klausimais.

Viena gera širdis yra geriau, 
negu visos galvos žemėje.

— Kinų priežodis

kas, būtent tai, kad Vakarų Eu
ropa visada yra pavojaus padė
tyje, kol Sovietų Rusija tebe
silaiko tokios politikos, kad ji 
savo užsienio politiką visada 
pasiryžusi remti jėga.

Šiaurės Atlanto sąjungos (Na 
to) tikslas buvo ir tebėra tu
rėti paruoštas karines pajėgas 
tai komunistinei grėsmei atrem 
ti Daugiašalės atominės pajė
gos visiškai pasitarnautų tam 
tikslui, nedidindamos atominių 
valstybių skaičiaus. Dėl to to
kios pajėgos turėjo ir tebeturi 
kai kurių olandų politikų pri
tarimą. Todėl olandų nedomi
na Britanijos premjero Wilso- 
no siūlomoji ANF, vokiečio 
Hasselio atominės minos ir de 
Gaullio Force de Frappe, nes 
visi tie planai yra skirti pasitar 
nauti atskirų kraštų ambicijoms 
tenkinti.

Įsileisti keli jaunesni
MASKVA. — Maskvos rašy

tojų draugija padidino savo ta
rybą iš 82 į 92 narius, ir į nau
jąsias vietas buvo įsileisti keli 
jaunesnieji, kurie dėl savo po
litikos Chruščiovo laikais buvo 
patekę nemalonėn (Jevtušenko, 
Voznesenskis).

Bolševikinė “Pravda” nuro
do, kad susirinkime buvo smar
kių ginčų, sudarinėjamos klikos 
ir naudojamasi demogogija.

L. Erhardas, V. Vokietijos kanc 
leris, paskelbęs kad Bonnos vy
riausybė nutarė užmegzti diploma
tinius santykius su Izraeliu.

Liturgikos reikšmė
religiniam gyvenimui

BERLYNAS. — “Liturgija ne 
sibaigia išorinėmis formomis. 
Jos gilioji prasmė glūdi Kris
taus ir Bažnyčios paslaptyje”, 
— pareiškė Berlyno arkivysku
pas Bengsch savo paskaitoje, 
atidarydamas šiom dienom li
turginį kongresą Šv. Jadvygos 
katedroje . rytinėje miesto zono
je. Kalbėtojas išryškino dvasi
nio gyvenimo ir liturgijos neat
skiriamą vienybę ir pabrėžė, jog 
visa liturgija tik tada įgauna 
prasmę, kai ji alsuoja Dievo 
dvasia.

Neseniai Šv. Jadvygos kated
roje rytinėje Berlyno zonoje 
baigtas liturginis kongresas, ku 
riame dalyvavo apie 700 asme
nų: kunigų, vienuolių bei pa-

TRUMPA!

Hubert H. 
Humphrey

— Viceprezidentas Hubert H. 
Humphrey šeštadienį Hartfor 
de, Conn., pasakė, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės pasi
liks Vietname, kol komunistai 
nesustabdys agresijos ir karin
gumo.

Humphrey kalbėjo spaudos 
konferencijoje, prieš pradedant 
kalbėti pietuose, kurie buvo su
ruošti senatoriui Tomui J. 
Doddui (D., Conn.) pagerbti.

— Britanijos premjeras Wil- 
sonas, lydimas savo užsienio 
reikalų ministerio Stewarto, už
vakar buvo atvykęs į vakarų 
Berlyną pasitarti su vokiečių 
vadais. Wilsonas pakartojo, kad 
Vokietija turi būti apjungta 
laisvais rinkimais.

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thantas stu
dijuoja Kanados premjero Pear 
šono planą suorganizuoti tarp
tautinius taikos dalinius, ku
rie būtų pasiųsti ir į Vietnamą.

Bet pats Pearsonas nėra tik
ras, kad jo pasiūlymas būtų 
priimtas Jungtinėse Tautose, 
nes du kraštai, tiesiogiai įvelti 
į partizaninį karą, nėra šios 
tarptautinės organizacijos na
riai. Jis turi galvoje raudonąją 
Kiniją ir šiaurės Vietnamą.

— Raudonoji Kinija, atrodo 
šią savaitę išsprogdins savo 
antrąją atominę bombą.

— Apie $00 kiniečių ir užsre
biu studentų šeštadienį demon

JAV-ių SR-71

WASHINGTON, D. C. — Šiais 
metais vėliau Jungtinės Ameri
kos Valstybės baigs gaminti 
žvalgybinius lėktuvus, kurie bus 
greitesni už pagarsėjusius U-2 
ir darys geresnes fotografijas 
(nuotraukas).

Manoma, kad jie galės būti 
siunčiami žvalgyti Sovietų Ru
siją.

Nors tie lėktuvai dar neskrai 
do, bet Sovietų Rusijos laikraš
čiai jau kelia dėl jų triukšmą.

— Buvęs Pietų Vietnamo gin
kluotų jėgų vadas Khanh vakar 
New Yorke matėsi su Jungtinių 
Tautų generaliniu sekretorium 
U Thantu, kurį informavo apie 
padėtį Vietname. Khanh dabar 
yra keliaujantis pietų vietna
miečių ambasadorius.

— Lenkijos policija praėju
siais metais tarp gegužės ir 
gruodžio mėnesių buvo arešta
vusi 72,500 girtų važiuotojų 
(tarp jų 26,500 dviratininkų ir 
23,600 motociklistų).

sauliečių, daugiausia iš Rytų Vo 
kietijos.

Baigiamajame kongreso posė 
dyje žymus liturgijos žinovas 
prof. Fischeris kalbėjo apie li
turginės konstitucijos pastoraci 
nę reikšmę. Su liturginės kons
titucijos paskelbimu — pažymė
jo kalbėtojas — liturgija iškilo 
į religinio gyvenimo viršūnę; li
turgija pasidarė šaltiniu, iš ku
rio religinis gyvenimas semiasi 
savo jėgą.

IŠ VISUR
stravo prie Sovietų Rusijos am 
basados Pekine, kiniečių sosti
nėje. Jie demonstravę prieš 
amerikiečių “imperializmą”, pa
remdami šiaurės vietnamiečius 
komunistus, o ypaš pasmerkda 
mi sovietų policijos “brutualu- 
mą”besklaidant demonstrantus 
prie Jungtinių Amerikos Valsty 
bių ambasados Maskvoje.

— Raudonoji Kinija Maskvai 
beveik davė ultimatumą nesitai 
kyti prie Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Pasak diplomatinių 
pranešimų, jei Sovietų Rusija 
ir toliau “paisys” Jungtinių 
Amerikos Valstybių politikos, 
Sovietų — Kinų ginčas užtruk
siąs.

— Raudonoji Kinija ir Indo
nezija susitarė pasikeisti tarp 
savęs kariniu patyrimu.

Jei Britanija ir Jungtinės A- 
merikos Valstybės įsimaišytų ka 
ran su Indonezija, abu kraštai 
kariautų drauge, kaip pareiškė 
komunistų valdoma Kinija.

— Raudonoji Kinija užvakar 
pareiškė, kad vienas Jungtinių 
Amerikos Valstybių žingsnis į 
Šiaurės Vietnamą už 17 parale
lės reikštų agresiją ne tik prieš 
Šiaurės Vietnamą, bet ir visą ko 
munistinę stovyklą.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės uždaro savo informacijos 
įstaigas, bibliotekas ir skaityk
las Indonezijoje. Priežastis: in
donezai demonstrantai kelis kar 
tus puolė JAV-bių šias kultūri
nes įstaigas.

— Amerikiečiai abejingai ver
tina Indonezijos pasigyrimą, kad 
ji dar šiais metais turėsianti a- 
tominę bombą.

Sako, Indonezija iš viso ne
turi 200 diplomuotų fizikų, nors 
giriasi, kad tiek jų dirba prie 
baimbos.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS 
IR DARBAS

Tvarko Pranas Šulas ir Jonas Šoliūnas 
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NAUDINGAS JSTĄTYMAS 

NUKENT6JUSIEMS

Vakarų Vokietijos parlamen
tas 1964 m. spalio 2 d. priėmė 
įst. papild., kuris reguliuoja II 
Pasaulinio karo materialinių 
nuostolių atlyginimų nukentėju- 
siems ir nacių režimo persekio
tiems juridiniams ir privati
niams asmenims. Įstatymu nu
statoma kas ir už ką gali rei
kalauti bei gauti atlyginimą ir 
kuriose teritorijose, į kurias į-; 
staigas reikia kreiptis ir visa 
atlyginimo bylų procedūrą. Nu
statoma, kad galima atnaujin
ti bylas ir tais atvejais, jei 
jos buvo užvestos ir ne tose įs
taigose, kur reikėjo, tačiau nuo 
stolių reikalavimas turi būt pa
darytas ne vėliau š. m. spa
lio 8 d. Įstatyme kalbama apie 
namų apyvokos okup. vakarų 
Valstybėse ir kitur, brangeny
bių ir kilniųjų metalų konfiska
vimą ir t.t. Tam tikslui bus iš
leistos vykdymo taisyklės ne vė 
liau 1965 m. gruodžio 31 d. Ki
tiems materialiniams nuosto
liams terminas yra 1967 m. sau 
šio 1 d. irgi bus paskelbtos 
vykdymo taisyklės, Įsatymu nu

JOS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Kiek man leista uždirbti?
Kl. Esu gimusi 1902 m. lap

kričio 15 d. Norėčiau eiti į pen
siją šiais metais. Dirbu be per
traukos nuo 1949 m. Atlygini
mas nedaug kuo skiriasi nuo 
pat pradžios. Šiais 1964 ra. — 
3,330 dol. Kiek man leistina už
dirbti šiais metais? Kokia būtų 
mano pensija šiais metais? 
Kiek būtų didesnė sulaukus 63 
m.? I. R.

Ats. I. R. Negaliu pasakyti, 
kokio dydžio jūsų pensija būtų, 
nes neturima žinių apie jūsų 
metinius uždarbius.

Jeigu norite gauti pensiją 
už kiekvieną šių metų mėnesį, 
tai turite uždirbti nedaugiau 
kaip $1,200 per metus.

Kokio dydžio jūsų pensija 
būtų sulaukus 62 m. arba 63 m. 
amžiaus negalima pasakyti, ne
žinant metinių uždarbių. i

J. Šoliūnas

Kl. Prašome pranešti, kiek 
gausiu pensijos pagal nurody
tus uždarbius? Man jau 70 m., 
žmonai — 62 m. Kiek žmona 
dabar gautų ir kiek po 65 m.? 
(seka užd. lentelė). Abudu dar 
dirbame. Aš per 15 metų ne
naudojau jokių socialinių pašal
pų. Kokiu laiku geriaus išeiti į 
pensiją? M. B.

Ats. M. B. Sprendžiant iš pa
teiktųjų uždarbių ir prileidžiant 
kad jūs sulaukėte 70 m. amž., 
o žmona 62 m. šiais metais, tai 
jūsų pensija būtų apie $127 per 
mėnesį.

Žmonos sumažinta pensija, su 
laukus 62 m. amž., būtų api© 
$73.60 per mėnesį. Tačiau jei 
ji lauktų iki 65 metų, tai jos 
pilna pensija būtų apie $92 per 
mėnesį.

Pareiškimą pensijai gauti ga 
lite įteikti kada tik norite. Žmo 
na taip pat galį užpildyti reikia
mą pareiškimą, jei šįmet už
dirbs mažiau nei $1,200 per me
tus. J. Šoliūnas

PAJAMŲ MOKESČIŲ 
REIKALAIS

Kl. Pensininkas gali uždirbti 
iki 72 m. amž, $1,200 per me
tus ir gauna 12 čekių. Ar jam

matoma mokėti ir % už tam tik 
rų nuostolių sumas, Suteikę ne
teisingų žinių apie nuostolius 
nustoja teisės į atlyginimą. Nu
matyta teisė į atlyginimą nu
kentėjusio asmens įpėdiniams.

Atlyginimus finansuoti Vak. 
Vokietijos parlamentas paskyrė 
biudžete 800 mil. DM (200 mil. 
dol.). Tais atvejais, jei atlygi
nimo reikalavimai buvo vok. įs
taigų atmesti, galima iš naujo 
užvesti bylą, bet ne vėliau š. 
m. spalio 8 d.

Taigi visi suinteresuotieji 
asmenys, kurie jaučia, kad turi 
teisę reikalauti atlyginimų pa
gal to įst. papildymą turi ne
praleisti termino ir pareikšti 
savo pretenzijas dėl turėtų nuo
stolių. Platesnių informacijų 
galima gauti pas LB Socialinio 
klubo reikalų vedėją A. Čepulį, 
3548 S. Emerald Ave., Chicago,
III. 60609. asmeniškai ar laiš
ku, prisiunčiant 1 .dol. metinio 
nario mokesčio, pridėjus sau 
adresuotą voką su pašto ženklu 
atsakymui. Agr. Priedui prie pakėlimo algų, 

geležinkelių bendrovės sutiko 
mokėti $23 per mėnesį nuo kiek 
vieno darbininko į gerovės fon- 

. . . . dą finansavimui: gyvybės, svei-
2 Žmogus niekur nedirba ir įr nelaimės apdraudos.

gauna $2,000 dividendų (intere- gus duocĮania keturios savaitės

reikia mokėti už tas pajamas 
pajamų mokesčius?

stų) ir turi 77 m. amžiaus, ar 
reikia jam mokėti pajamų mo
kesčius? Jo žmonai 75 m. am
žiaus. J. S.

Ats. Nors Socialinio draudi
mo įstatymas pensininkui lei
džia uždirbti $1,200 per metus, 
bet pajamų mokesčius reikia 
mokėti. Tačiau pensininkui 
esant 65 m. amžiaus jis turi 2 
“exemption” po $600.

Taip pat ir į antrą klausimą 
panašus atsakymas. Už dividęn- 
tus pajamų mokesčius reikia 
mokėti, nežiūrint į žmogaus 
amžių. Mok, pareiškimą reikia 
užpildyti. Jei norite liet. kalba 
pajamų mokesčių reikalais dau
giau informacijų kreipkitės į 
LB Socialinio klubo vedėją A.
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A Standard Federal
įi’ėy.Įį:,

S A V I N G S <& L O A N ASSOCIATION

4192 ARCHER AVE. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef. — Vlrginia 7-1141

TURTAS — $90,000,000.00 REZERVAI — $8,800,000.00

Vienintele lietuviška bendrove Chicagoj mokanti dividentus kas 

3 menesius. Dabartinis dividentas 4 % % visoms taupmenoms.

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI 

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS

VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 iki 8 vai. vakaro
Antradieniais ir penktadieniais 

nuo 9 iki 4 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEVVICH, 
Valdybos pirmininkas

JUSTIN MACKIEVVICH, Jr. 
Prezidentas

Mary Eilėn Terziu, buvusi klubo 
padavėja, dabar tapo Washingtone 
sekretore Darbo komitete.

Čepulį (3548 So. Emerald ave., 
Chicago 9, III.), arba į pirm. P. 
Šulą (4436 S. Washtenaw ave., 
Chicago 32, III.). L. P. š.

MEANY UŽ NEDARBO
APDRAUDOS PRAPLĖTIMĄ
APL-CIO unijų prezidentas 

Meany pareiškė, kad šiuo metu 
yra 4,800,000 bedarbių, o nedar- 
po pašalpas gauną tik 2,000,000 
asmenų.

Posėdžiavusi Miami, Fla., uni 
jų vyk. taryba prašo federali
nės valdžios apdrausti bet ku
riose darbovietėse dirbančius, 
neatsižvelgiant į tose įmonėse 
dirbančiųjų skaičių. Iki šiol ap
drausti dirbantieji daugiausia 
fabrikuose - dirbtuvėse, kur dir
ba nemažiau 5—10 darbininkų, 
gi ofisų tarnautojai ir kai ku
rių įmonių darbininkai, kurios 
dirba ne pelno tikslais (non pro- 
fit) būdavo neapdrausti. A. Č.

PADIDINTI FONDAI

atostogų darbininkams su 20 
metų stažu; ir $2 kambariui ir 
$1.50 valgiui darbininkui esant 
kelionėje išlaikymą.

Pagal pasirašytą kolektyvinę 
sutartį, bus padidintas dienos 
uždarbis iki $22.80 prekinių 
traukinių kūrikams; $24.77 kie
mų (yard) prižiūrėtojams; $24.- 
30 kūrikams pakaitos garvežių 
ir $26.30 dėl prekinių garvežių 
inžinierių. L. P.

PABRANGO NAMŲ STA
TYBA

Net 2.6 procento per viene
rius metus pabrango namų sta 
tyba Chicagoj. Tuos apskaičia
vimus skelbia Uptown Savings 
and Loan bendrovė; gi per pa
skutinius 4 metus namų staty
ba pabrango 10.6 procento. Dau

PREZ. JOHNSON NURODO TAUTINĘ 

SVEIKATOS PROGRAMĄ

‘‘Be sveikatos nėra laimes. Dė
mesys, nukreiptas j sveikatą, to
dėl turėtų užimti vietą kiekvieno 
kito objekto.” Su šiais žodžiais, 
parašytais Tomo Jefferson’o 1787 
m., prezidentas Johnson pradėjo 
sąvo nesenai pateiktą Kongresui 
raštą, nurodydamas programą A- 
merikos žmonių sveikatos ir me
diciniško saugumo pagerinimui. 
Jeigu Kongresas priims preziden
to rekomenduojamą legislaciją (o 
priėmimo galimybės yra skaito
mos geromis), programa bus vie
na iš sveikatos legislacijos pla
čiausių šio krašto istorijoje.

Prezidentas Johnson pasakė, 
kad šis šimtmetis matė medicinos 
žinių praturtinimo ir sugebėjimo 
revoliuciją. Kūdikis, gimęs šian
dien Amerikoje, turi 50% dau
giau galimybės ilgiau išgyventi, 
negu kūdikis, gimęs 1900 m. Rau
pai, malarija, geltonasis karštis 
ir šiltinė yra nugalėti. Kūdikių 
mirtis mažėjo kas du dešimtme
čiai 50%, Vaikų paralyžius, atė
męs 3.154 gyvybių 1952 m., atė
mė tik penkias gyvybes 1964 m. 
Per trumpą pereitų dviejų dešimt
mečių laikotarpį mirčių skaičius 
nuo influenzos sumažėjo 88%, 
nuo tuberkulozės 87%, reumatinio 
karščio 90%.

Nežiūrint visko, kas buvo pa
siekta, prezidentas nurodė, kad 
beveik 15 milijonų amerikiečių 
kenčia nuo įvairių širdies ligų, 
12 milijonų kenčia nuo artričio 
ir reumatinių ligų, 10 milijonų 
nuo neurologinių sukrikimų, 48 
milijonai dabar gyvenančių pasi
darys vėžio aukomis, kad širdies 
liga ir apopleksija kasmet atima 
augiau negu pusę gyvybių.

“Mums pirmiausia turi rūpėti,” 
prezidentas pasakė, “užtikrinimas, 
kad mediciniško mokslo pažanga 
nieko nepalieka už savęs. Mes ga
lim (ir turim) siekti dabar už
tikrinti geriausios sveikatos prie
žiūros prieinamumą visiems ame
rikiečiams, nežiūrint amžiaus, ge
ografinio ar ekonominio statuso”.

Siūlydamas įvairias ir toli sie
kiančias specifines galimybes, pre
zidentas davė pirmenybę ligoninių 
draudimo programai seno amžiaus 
asmenims, finansuota socialinės 
apsaugos. Bendrai žinoma vardu 
“medicare”, tokia programa su
teiktų draudimą ligoninės ir poli
goninės priežiūros Išlaidoms vi
siems asmenims virš 15 metų 
amžiaus,,. galintiems gauti sociali
nį draudimą, ir tiems, virš 65 
metų amžiaus, kurie neturi socia
linės apsaugos ir neturi galimybės 
mokėti. f'Tuo būdu”, jis pasakė”, 
katastrofinių ligoninių sąskaitų 
vaiduoklė bus nuimta nuo mūsų 
senųjų piliečių pečių.

Prezidentas taip pat pasiūlė į- 
vesti regijoninius medicinos “kom
pleksus”'.’ Tokie centrai, susidarą 
iš metįięinos mokyklų, mokinan
čių ligoninių ir gydymo centrų, 
sujungti su bendruomenės diag- 
nostiškomis ir gydomosiomis gali
mybėmis, būtų nauja organizaci
jos rūšis, paskirta padaryti priei-

giausia pabrango dėl keliamų 
atlyginimų statybos darbinin
kams. Nuo 1960 metų statybos 
darbininkų atlyginimas pakilo 
nuo 16.6 iki 25.6 procento.

namais paprastiems piliečiams vė
liausią specializuotą žinojimą ir 
techniką, kovojant su širdies li
gomis, vėžiu, apopleksija ir kito 
mis didžiosiomis ligomis.

Į kitas prezidento Johnson pa
siūlytas priemones įeina geresnės 
sveikatos tarnybos vaikams ir jau
nimui, pagerintos bendruomenės 
proto ligų tarnybos, daugiau re- 
habilitacinių galimybių sveikatos 
nustojusiems, padidėjusių sveika
tos tyrimų, didesnio skaičiaus kva
lifikuotų gydytojų,, dantistų, slau
gių, geresnės publikos protekcijos 
prieš galimus maisto, vaistų ir 
kosmetikos industrijų išnaudoji
mus. Medicinos mokyklos ir moks
linių tyrimų centrams turėtų bū
ti suteiktos galimybės pagerinti 
esančias galimybes ir duoti dau
giau darbuotojų. Gabiems jaunuo
liams, norintiems pasidaryti dak
tarais, slaugėmis, medicinos tech
nikais ir dantistais, bet neturin
tiems šaltinių finansuoti šioms 
studijoms ir pasiruošimui, bus 
duotos stipendijos.

Diskutuodamas atitinkamo pro
fesinio personalo programą, pre
zidentas kalbėjo apie užsienyje 
gimusių daktarų kontribuciją: 
“šiandien,” pasakė jis, “mes dau
giausia galime atsilaikyti lenkty
nėse su mūsų būtinumais dėl di
delio skaičiaus užsienyje baigusių 
mokslus daktarų. Pereitais metais 
1.600 atvyko į JAV-es, kas sudaro 
tą patį daktarų skaičių, kurį duo
da 16 medicinos mokyklų arba 
21% mūsų medicinos mokyklas 
baigusių”. Kitame paragrafe pre
zidentas kalbėjo apie reikiamybę 
duoti šeimoms sveikatos priežiū
rą ir klinikas agrikultūros mig
rantams darbininkams ir jų vai
kams.

JAV-ės stovi užpakaly daugelio 
Europos kraštų tautinės sveikatos 
tarnybos atžvilgiu. Prezidento 
programa yra mėginimas reali
zuoti potencialumą ir sugebėjimą 
šioje svarbioje srityje ir užtikrin
ti, jo žodžiais, geriausią įmanomą 
gauti sveikatos priežiūrą visiems 
amerikiečiams, nežiūrint jų am
žiaus, geografinio ar ekonominio 
stovio. A.C.N.S.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezlstns 

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

(Arch Supports) ir t. t. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29. III. 

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 lr 6-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63 r d Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Res. telef. WAlbrook 5-5076

Res. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpubUe 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ nt VIDAUS ligos 

2801 West 6Srd Street 
Kampas 63-člos lr Callfornia

Vai.: kasdien nuo 6-8 vaL vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street,

Ronte 25, Elgin, Illinois
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. lr šešt tik 
susitarus.

TeL ofiso HE 4-5758; rez. HT 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9, 
vai., penktad. 10 v. r. Iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet Li
gonius priima pagal susitarime

Tel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU ER 

EMOCINES LIGOS
CRAWPORD, MEDICAL BLDG.

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą
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Bez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
6132 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RP. 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 lr 6—S vai. vak. 

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

WA 5-2017
DR. A. GARUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2737 IVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos.

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą.

Ofiso teI. PR 8-2220 
Namų —i rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ Lidos

2656 Wegt 63rd Street 
Pirm-, antrad.. ketvirt. ir penkt.

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
iki 8 vai. Trečiad ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehiU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVest Marąuette Road
Valandos: 9—12 ir 7~'~9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso lr buto tel. OLympie 2-138*

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus. '

Ofiso PR 6-1795 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 VVest 51st Street
Oakley Medical Arts

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 lr 6—9 ir pagal susitarimą

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:30—8:30 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso lr buto Olymple 2-415S

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ lr VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South IVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tel. 239-2919.

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 

antrad., penkt. 1—4.
Priiminėja tik susitarus.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmloch 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
gydytoja ir chirurge

i-j-ų VIDAUS LIGOS
1074$ S. Michigan, Chicago 28, III. 

Tėl.ef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3D46 

PriSm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-8 p. p. Ir treč uždaryta. >

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

Diagnostika ir Vidaus Ligos
Monroe Building. Suite 709

104 South Michigan Avenue
Valandos susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1—9 p. p.
_________Išskyrus trečiadieni

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAįč: įtasdlen nuo 2 iki 8 vai. vai. 
x?rėc.‘ ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

VAUA Pirmad.. antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiifdieniais lr 
kitu laiku, susitarus telefonu:
_____  Telef. REpublie 7-2290.

DR. ANT. Rudokas, Opt.
Tikrina akis lr pritaiko akinius 

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Ave., YA 7-7381

v.al; p' p' 8 v- v- kasdien; 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 y, r, iki 1 v. popiet.

R®z. tel. PR 9-6730.

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūslės lr šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wes« 
71st. St. (71-os lr Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.
______Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas; 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos: 1-8 p. p. ir 6-8 p. d.

Penkt. tik 1-3 p. p.
Trečiad. Ir šeštad, pagal sutarti

Offiso telef. CLiffside 4-2896 
Resid. telef. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr specialiai 
chirurgija

4644 So. Ashland Avenne
Valandos kiekvieną dieną 2—4 lr 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v 
iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th Str 
TeL PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt.. nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt 2—4 v. popiet lr kitu lSfc 
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 
Treč. lr šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 v. v. 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečlaldlenlals uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
‘ (VASKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 So. Kedzie Avenue f

Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 
šeštad. nuo 2 ik 4 v. Treč. ir sekm. 

tik skubiais atvejais lr susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. lr 7 iki 8 v. v 

Trėč. lr šeštad. pagal sutarti



Mirties palaužtas

DIDYSIS LIETUVIŲ ĄŽUOLAS
Šiandien lydime į šv. Kazi

miero kapines taurų, žymų 
Amerikos lietuvių veikėją, uo
lų kunigą vienuolį, bažnyčių, 
mokyklų ir vienuolynų statyto
ją, taip pat ir didelį lietuvių 
katalikų spaudos šulą kunigą 
Joną J. Jakaitį, MIC. Ypatingu 
supuolimu kunigas Jakaitis mi
to dieną to šventojo, kurį jis 
visą savo gyvenimą garbino, 
kurio garbę kėlė kiekviena pro
ga, kurio vardu pavadintoje 
(Šv. Kazimiero parapijoje, 
Worcester, Mass.) daug metų 
klebonavo, o iš tos parapijos 
atsistatydinęs, įstojo į tėvų 
marijonų šv. Kazimiero pro
vinciją Amerikoje ir jai iki 
mirties dideliu pasiaukojimu 
darbavosi, kaip provincijolas, 
misionerius, redaktorius (“Lai
vo”). Be to, jis savo aukomis 
ir darbais remdavo Šv. Kazi
miero seseris, pavedusias save 
ir savo įstaigas Šv. Kazimiero 
globai. Kai šios seserys steigė 
savo skyrių Lietuvoje, Pažais
lyje, velionis laikinai buvo nu
vykęs ten padėti joms įsikur
ti. Jis vertino visus tuos, ku
rie ypatingu būdu buvo pasi
rinkę garbinti šv. Kazimierą. 
Be to, besidarbuodamas Ar
gentinoje, beveik vien savo pa
ties sutelktomis iš JAV lietu
vių aukomis Rosario mieste 
pastatė bažnyčią, pavadinda-
thas ją šv. Kazimiero vardu. 

♦ * ♦
Pirmą kartą su velioniu te

ko susitikti 1914 metų rudenį 
Politiniame Amerikos Lietuvių 
Seime Chicagoje. Teko girdėti 
jį kalbant seime apie I-jo Pa
saulinio karo ištiktų Lietuvos 
Žhionių vargus, nes jis tik ką 
buvo grįžęs iš Lietuvos ir Ru
sijos (per Vladivostoką ir Ja
poniją). Ir šiandien ausyse te
beskamba jo patriotiški žo
džiai, skatiną seimo dalyvius 
dėti visas galimas pastangas 
organizuoti nuo karo nukentė
jusiems Lietuvos žmonėms pa
šalpą ir rimtai planuoti akciją, 
kad laimėtų Lietuvos žmonės 
laisvesnį, geresnį ir žmoniškes
ni gyvenimą, nes tokiam laimė
jimui karo metas gali sudaryti 
sąlygas. Ir tuoj po šio istoriš
kojo seimo kun. Jakaitis pats 
gyvai ir labai veiksmingai įsi
jungė į seime sukurtas organi
zacijas, besirūpinančias Lietu
vos žmonių šalpa ir jos politi
ne ateitimi. Tokios organizaci
jos buvo Tautos Fondas ir 
Amerikos Lietuvių Tautos Ta
ryba. Netrukus po seimo ve
lionis buvo išrinktas Tautos 
Fondo pirmininku ir taip pat 
Lietuvių Tautos Tarybos na
riu. Tautos Fondui vadovavo 
1916—1917 metais, o tarybo
je veikė iki jos likvidavimo, 
kai Lietuva jau buvo laisva ir 
nepriklausoma.

• # •
Jo didelis rūpestis buvo pa

dėti telkti, kiek galima, dau
giau lėšų Tautos Fondui, finan 
gavusiam šalpos ir laisvinimo 
darbus. Jo vadovaujama Šv. Ka 
zimiero parapija lėšų telkime 
pirmavo. Ji per vienerius me
tus surinko kelioliką tūkstan
čių dolerių. To galima buvo pa
siekti, nes klebonas kun. Ja
kaitis panaudojo visas priemo
nes žmones į salę sutraukti, pa 
raginti būti dosniais, o parapi
ja buvo puikiai suorganizuota 
ir paruošta bet kokiam svar
biam tautos ir Bažnyčios dar
bui.

* * *
Kai 1920 m. jau iš nepri

klausomos Lietuvos atvyko fi- 
e nansinė misija (Jonas Vileišis, 

kun. Jonas Žilius ir majoras 
Paulius Žadeikis), netrukus 
buvo nutarta išleisti Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus ir juos 
pardavinėti Amerikos lietuvių 
tarpe. Kun. J. Jakaitis buvo 
pakviestas į šiam tikslui suda
rytą komitetą, kuriame jis tik
rai daug dirbo. Savo gi para
pijoje jis išpardavė Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų už 
$190,000.00. Tai buvo rekordi

nė pinigų suma. Kaip žinoma, 
šis komitetas iš viso pardavė 
bonų už du milijonus dolerių, 
kuriais žymiai buvo sustiprin
tas nepriklausomos Lietuvos 
pinigų valiutos pagrindas.

Susiorganizavo Amerikoje 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
rėmėjų draugija, kurion jo pa
raginti Worcesteriečiai gausiai 
aukojo. Atvyksta iš Lietuvos 
veikėjai rinkti aukas įvairiems 
kultūriniams ir šalpos reika
lams, ir jie neišleidžiami iš jo 
parapijos tuščiomis. Taip pat 
paremia ir Lietuvos katalikų 
politinę veiklą. Gal nebūtų su
klysta pasakius, jog iš kun. 
Jakaičio vadovaujamos para
pijos (1913—1929 m.) Lietu
vos išlaisvinimui, šalpai ir Lie
tuvos ekonominiam ir kultūri
niam stiprinimui buvo gauta 
virš poros šimtų tūkstančių do
lerių. Šiandienine dolerio verte 
apskaičiavus, būtų visas mili
jonas dolerių.

* * *
Lietuvos išlaisvinimo reika

lais velionis yra atlikęs reikš
mingų žygių. 1918 metais jis 
buvo Amerikos Lietuvių Tau
tos Tarybos suorganizuotoj de
legacijoj pas prezidentą Wo- 
odrow Wilsoną (gegužės 3 d.) 
Baltuose rūmuose prašyti JAV 
padėti Lietuvai atstatyti lais
vę. Delegacijos vardu kun. Ja
kaitis pasakė apeliacinę kalbą 
į prezidentą. 1921 m. gegužės 
mėn. pabaigoje velionis buvo 
delegacijoje pas prezidentą 
Warren Hardingą prašyti, kad 
Jungtinės Valstybės pripažintų 
Lietuvą de facto ir de jure. 
Tuo pačiu reikalu jis yrą pa
sakęs kalbą Massachusetts 
valstybės legislatūros plenumo 
posėdyje. Be to, palaikė arti
mą kontaktą su Mass. valsty
bės kongresmanais ir senato
riais, kuriems nuolat primin
davo Lietuvos laisvės reikalus. 
Tikrai nėra įmanoma suminė
ti visų darbų bei žygių, ku
riuos velionis yra atlikęs, besi
darbuojant ir bekovojant už 
Lietuvos laisvę.

* * *
A. a. kun. Jakaitis uoliai ir 

energingai darbavosi ir tarp- 
parapinėse bei bendrinėse mū
sų orgnizacijose. Jis buvo Lie
tuvių Katalikų Susivienijimo 
dvasios vadas (1914—1916 
m.), daug metų darbavosi 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
federacijos ir Lietuvių Blaivi
ninkų sąjungos centrinėse val
dybose. Buvo veiklus Lietuvių 
Darbininkų sąjungoj, Lietuvos 
Vyčiuose ir daugely j kitų or
ganizacijų. Savo lėšomis leido 
blaivybei platinti žurnalą “Tau
tos Rytas”.

Reikia tik stebėtis velionies 
darbštumu ir neišsemiama 
energija. Jis puikiai tvarkė pa- 
parapijos administracinius, fi
nansinius reikalus, pastatė 
erdvę mokyklą, kurią aukštai 
iškėlė bendrojo mokslo ir lie
tuviškumo atžvilgiu, išmokėjo 
skolas, vienuolijoms, ypač Šv. 
Kazimiero seserims davė daug 
kandidačių, parėmė visą eilę 
jaunų vyrų, kurie išėjo kuni
gais. Savo lėšomis paremdavo 
ir kitas mokslo sritis pasirin
kusius jaunuolius.

* * *
1929 m. kun. Jakaitis iš pa

rapijos pasitraukė ir 1930 m. 
įstojo į tėvų marijonų vieuno- 
liją, kurioje jau iš seniau tu
rėjo savo gerų draugų: vysku
pą P. Bučį, kun. Joną Navic
ką, kun. Feliksą Kudirką, kun.
K. Česaitį ir kitus. Dar prieš 
įstodamas į vienuoliją, jis jai 
jau nemažai buvo pasitarna
vęs. Atrodė, kad po tiekos 
stambių darbų parapijose ir 
visoje lietuvių visuomenėje, 
kun. Jakaitis nuėjo pas ma
rijonus poilsiui. Anaiptol! Jis 
ir čia dirbo išsijuosęs.

A. a. kun. Jono Jeronimo 
Jakaičio asmenyje netekome 
didelio lietuvio, tauraus patrio
to, nepailstamo veikėjo ir uo
laus marijono vienuolio.

Butai ir namų statyba Europoj
Kokios butų nuomos kainos Paryžiuje, Milane, Anglijo
je, Austrijoje, Danijoje, Belgijoje — Visur gyventojai

norėtų įsigyti nuosavus namus

DRAUGAS, pirmadienis, 1965 m. kovo mėn. 8 d. 5

V. ALSEIKA, Vokietija

ka per mėn. išleisti 60,000 lirų 
arba 100 dol. Jei butas centre, 
už jį tenka mokėti žymiai bran
giau. Tokiame Milane kainos 
kyla požeminį traukinių susisie
kimą įvedus, jas sąlygoja ir na
mų padėtis, pvz. kitokia kaina, 
jei butas yra svarbioje gatvėje, 
jei yra balkonas ar jis yra že
mutiniame ar aukštutiniame 
aukšte. Butų kainos labai svy
ruoja, tačiau šiaip ryški tenden 
cija kilti. Už nuosavą butą Mila
no centre tenka mokėti iki 400,- 
000 lirų už kv. ploto (660 dol.). 
Kiek pigesnės kainos toliau nuo 
miesto, pvz. trys km. atstu — 
čia už vieną kv. metrą tenka su
mokėti iki 280,000 lirų (arba 
apie 500 dol.). Italijoje vieno 
buto namų statyba leidžiama tik 
provincijoje ,tuo tarpu dideliuo
se miestuose, dėl pakilusių skly
pų kainų, tokia statyba telei- 
džiama tik tam tikrose zonose. 
Vidutinių pajamų italui didmies
tyje telieka išeitis — išsinuomo
ti butelį dideliuose, daugelio 
aukštų namuose ar įsikurti kur 
nors toliau nuo miesto centro.

Butų kainos Anglijoje ir 
Austrijoje

Klaidos butų nuomoms Ang
lijoje nežemos ir jos ypatingai 
pakilo pastaruosius šešerius me
tus. Jei norima Londone, gyve
namųjų namų bloke, išsinuomo
ti butą iš dviejų miegamųjų ir 
vieno “living room”, tai viduti
nis tarnautojas tokio buto nuo
mai išleis tarp 12—33% mėne
sinių brutto pajamų (jo metinis 
uždarbis turėtų siekti 1200 sva
rų) . Jei toks tarnautojas numa
tys įsigyti “bungalową” už Lon
dono miesto ribų, tai už tokį 
dviejų miegamųjų butelį jam 
teks sumokėti tarp 5.500—11.- 
000 dol. Be to, tie butai par
duodami “leasehold”, o tai reiš
kia, kad neįsigyjama nuosavy
bė žemei, sklypui. O “freehold” 
namai, kur į namų kainą įeina 
ir sklypas, žemės plotas, yra 
žymiai brangesni. Anglijoje ypa 
tingai brangūs sklypai — už 
kvadr. metrą tenka mokėti nuo 
1 dol. iki 35 dol.

Austrijoje jau kitokia padė
tis. Jei kas iš piliečių gyvena dar 
pirmojo pas. karo laikų staty
bos namuose, už trijų kambarių 
buto nuomą Vienoje moka 8— 
15 dol. mėn. Tačiau jei toks bu
tas nėra “paveldėtas” ar pan. 
ir jis norima įsigyti, tai buvu
siam savininkui tenka sumokėti 
nemažą 100,000—200,000 šilin
gų (tarp 4,000—7,500 dol.) su
mą. Tai jau didelė finansinė 
našta vidutiniam tarnautojui, 
kurio uždarbis ketvirtadaliu ma 
žesnis kaip jo kolegos Vak. Vo
kietijoje (apie 5,000 šilingų

Europos kraštuose gyventojai 
moka palyginti aukštas butų 
nuomas, o namų statybos kaštai 
auga kiekvieneriais metais. La
bai kyla ir sklypų kainos. Tie
sa, JAV-se butų ir namų kainos 
yra aukštesnės kaip Vak. Vo
kietijoje, tačiau, kaip taisyklė, 
Amerikoje žymiai lengviau su
sirasti įbutą, žymiai lengviau įsi 
gyti namus ir butai patogesni 
kaip Vokietijoje. Pažvelkime, ko 
kia šiuo metu butų ir namų kai
nų padėtis paskiruose Europos 
kraštuose ir kokią mėnesinių 
pajamų dalį gyventojas turi 
skirti butui ir kaip jis atrodo,

Prancūzijoje butų kainos yra 
aukštos. Jei paryžietis norės įsi 
gyti 3—4 kambarių butą bloges
nėje miesto dalyje, jam teks su
mokėti nemažiau kaip 600 fran
kų (apie 150 dol.). Geresnėje 
sostinės dalyje už tokį butą mo
kama jau 1000 Fr. per mėn., o 
vad. “rezidencinėje” dalyje 2000 
—3000 Fr. Jei paryžietis nuo
moja senos statybos namų bu
tą, kur neleidžiamas kainų kėli
mas, tai už tokius butus jis mo
kės penkis ligi dešimts kartų 
pigiau.

Už butą — daugiau kaip pusė 
mėnesio pajamų

Taigi, paryžietis, kurio mėne
sio pajamos siekia apie 1500 
Fr. (arba apie 300 dol.) ir jei jis 
turi šeimą, už butą sumoka ma
žiausiai pusę savo mėnesinių 
pajamų. Jei tas pilietis — vien
gungis ar bevaikis, jam teks bu 
to ieškoti už Paryžiaus ribų ir 
sumokėti per mėn. 300—600 Fr. 
Paryžiuje ypatingai pabrangu- 
sios namų kainos. Pagal šių me
tų pradžios duomenis, jei nori
ma įsigyti nuosavybėn 3—4 kam 
barių butą, viename iš priemies 
čių ir blogai įrengtą, tai teks 
sumokėti mažiausiai 75,000 Fr. 
(arba apie 17,000 dol.). Prieš 
porą metų toks pats butas kaš
tavo 45,000 Fr. Net jei pilietis 
sutiks gyventi senuose namuo
se, pastogėje, be šildymo ir van 
dens, tai už tokį butą šiandien 
jam teks sumokėti tarp 15,000 
—20,000 Fr. Paryžiečiui belieka 
kraustytis į provinciją, kur kai
nos žymiai žemesnės kaip Pary
žiuje.

Aukštos butų nuomos Ir 
Italijoje

Jei pažvelgti į Italijos šiaurės 
miestus, į Milaną, paaiškės, kad 
ten kainos nežemesnės kaip Pa
ryžiuje. Milano miesto dalyje, 
maždaug 20 min. atstu nuo cen
tro, eilinio piliečio namuose už 
butą tenka mokėti po 7,000— 
8,000 lirų už kvadratinį metrą. 
Jei butas turi 3 kambarius, tai 
vidutiniai 80 kv. mtr. butui ten-

GENOCIDAS LIETUVOJE
, DR. DOMAS JASAITIS

Ar “nesuliberalėjęs” Chruščiovas įvykdė (1956) 
Budapešto skerdynes? Ar ne jis pastatė Berlyno sie
ną, perplėšiančią vokiečių tautos sostinę? Sovietuose 
sumažėjo ir sušvelnėjo biologinis genocidas, bet tau
tinis, religinis, kultūrinis genocidas nesibaigia. Go- 
mulka įsiręžęs vagia laisves iš lenkų tautos. Mao 
Tse-tungas vis skelbia: “Politinė galia auga iš pa
trankų vamzdžių... Visas pasaulis gali būti suformuo
tas tik su pabūklų pagalba”.

Sovietinio komunistinio režimo genocidiniai pra
dai apvilkti teisiniais nuostatais, išdėstytais RSFSR 
(1927) kodekso skyriuje: “SSSR Baudžiamojo įsta
tymo politika” ir vykdomi vadovaujantis §58. Visi 
§58 įvardinti nusikaltimai, išskyrus punktus 58/11 ir 
58/12, baudžiami mirtimi, švelninančių aplinkybių nu
sikaltimai baudžiami laisvės atėmimu nemažiau 3 
metams.

Kas yra genocidas?
JT organizacijos generalinė asamblėja formula

vo 1946.12.11 tokį aptarimą: genocidas yra “a crime 
under international law, countrary to the spirit and 
aims of the UN and condemned by the civilized 
World”. Bet po dvejų metų 1948.12.9 genocidiniais 
veiksmais laikomi:

mėn.). Tokie įmokė jimai laiky
tini prarastais pinigais, nes juos 
pasidalina namų savininkas ir 
buvęs to “seno buto” savinin
kas — o trečiuoju laimėtoju lai 
kytinas “butų tarpininkas”, šiuo 
metu viešpataująs austrų butų 
ar namų rinkoje.

Buto ieškotojas Austrijoje 
dažniausiai stengiasi įsigyti bu
tą naujuose namuose, nors tai 
kaštuoja apie 5,000 dol. daugiau 
negu minėtu atveju. Čia tik pliu 
sas, kad įsigyjama nuosavybė ir 
mokėjimai išdėstomi dalimis. O 
jei austras panorės įsigyti 3 
kambarių namuką, jam teks su
mokėti apie 10,000 dol.

Visur polinkis įsigyti nuosavą 
“gūžtą”

Nors Danijoje karo metu na
mai nebuvo sugriauti, tačiau 
šiuo metu krašte jaučiamas di
delis butų badas. Butų trūku
mas jau laikomas rimta vidaus 
gyvenimo problema. Panašiai 
kaip Austrijoje ir kitur, ir Da
nijoje pigiausios butų nuomos— 
senuose namuose. Jei danas tar
nautojas, kurio mėnesinis už
darbis siekia 2,100 danų krornj 
(arba 300 dol.) išsinuomoja bu
tą naujesniuose namuose, jam 
tenka sumokėti “depozitą” 4,000 
—8,000 kronų sumoje ir kas mė 
nesį mokėti nuomą tarp 500— 
900 kronų. Kaina svyruoja, žiū
rint, kokia buto padėtis ir koks 
jo apstatymas. Netenka stebė
tis ,kad ir Danijoje piliečiai sten 
giasi įsigyti nuosavą namą, ta
čiau... namų statybos kaštai 
kasmet auga, tik pernai sklypų 
kainos pakilo 10%. Jei statoma- 
si namus, savininkui tenka su
mokėti 15% visos statybos iš
laidų. Belgijoje nesiskundžiama 
butų trūkumu. Laikraščių skel-

(Nukelta į 5 psl.)

Lietuvos atstovas ir ponia O. Kajeckienė kalbasi su Illinois kongres- 
manu ir ponia William T. Murphy bei jų dukra, Vasario 16 d. mi
nėjime.

a) tautinės grupės žudymas,
b) didelės fizinės ar dvasinės žalos grupės na

riams padarymas,
c) sąmoningas sudarymas grupės nariams to

kių gyvenimo sąlygų, kurios veda į dalinį ar visišką 
grupės sunaikinimą,

d) panaudojimas priemonių, turinčių tikslą gru
pės nariams gimdymus sutrukdyti,

e) priverstinis perdavimas vienos grupės vaikų 
kitai grupei.

Tai tik tiek. Geriau šis tas už nieką. Bet ar rebus 
sic stantibus ta konvencija sustabdo tautų naikini
mą? Nuo jos ratifikavimo jau praėjo 15 metų. Nė 
viena valstybė nepanaudojo jos gyvenime. Taip pat 
nebuvo panaudota Žmogaus teisių deklaracija, pri
krauta nuostatų apsaugojančių žmogų ir jo teises. 
Bet ta apsauga yra tik žodinė. Genocidiniai veiksmai 
vykdomi ir toliau. Ar nėra keista, kad konvencija pa
tikėjo atskiroms valstybėms įvesti į savo teisynus įs
tatymus užkardančius genocidinius veiksmus ir jų 
vykdytojus. Bet genocidą gali vykdyti tik šalies vy
riausybė, o ne piliečiai. Tai ar galima prileisti, kad 
totalitarinė vyriausybė leis atsirasti įstatymui nu
kreiptam prieš jos veiklą? Be to, jos suvereninės tei
sės nepaliečiamos. Genocidinė konvencija gali būti tik 
su dideliais sunkumais formaliai taikoma totalitari
nėms valstybėms, nes jos nedaro tos žodinės klaidos, 
kurią papildė Hitleris, paskelbęs kartotinai žydų su
naikinimą. Jos respektuoja formaliai rasės ir tau
tybės “tabu”.

Bet kas Hitleriui buvo rasė, tai Leninui-Stalinui-

YRA LIETUVIŲ IR 

BIRMINGHAME
A. P. BAGDONAS

Mano pastangos, nuvykus 
Alabamon, buvo kreipiamos ta 
linkme, kad galėčiau surasti 
daugiau lietuvių. Galvojau, bus 
ne taip ilgu tarp svetimų atsidū
rus. Bandžiau per Tarptautinį 
klubą, per savo pažįstamus mo
kytojus, bet vis buvo be pasek
mių. Surasti nesisekė. Vieną die 
ną, paėmęs telefono knygą, nu
tariau išbandyti savo laimę kitu 
keliu: bandyti rasti lietuviškų 
pavardžių ir paskambinti.

Taip pagaliau užtikau labai 
jau lietuviškai skambančią pa
vardę Edw. Aimutis, neabejo
jau, kad bus lietuvis, tik abejo
jau, ar kalbės lietuviškai. Man 
paskambinus, atsiliepė moteriš
kas balsas, ir aš paprašiau po
no Aimučio, žinoma, angliškai. 
Po minutės pasigirdo miegūstas 
balsas, ir pradėjom kalbą. Po 
kelių angliškų sakinių aš jį pa
klausiau jau lietuviškai: “Ar 
moki kalbėti lietuviškai?” 
“Taip, moku, tik užmiršau”. 
Buvo labai nustebęs išgirdęs 
lietuvišką kalbą. Pakvietė atsi
lankyti. Tai buvo šeštadienio 
rytas, ir aš po piet 1 vai. sė
dau į mokyklos autobusą, pasie
kėm Birminghamą per 40 min. 
Iš ten vėl jam paskambinau, ir 
jis atvyko pasitikti manęs ant 
kampo. Pažino greit iš mano 
akinių ir juodos skrybėlės. Tą 
dieną mažai kas buvo su skry
bėlėmis, nes buvo šiltoka. Taip 
ir nuvežė pas savo šeimą į Fair
field, beveik Birminghamo prie 
mieštis, geležies industrijos 
centras. Pristatė savo žmonai, 
žinoma, ji ne lietuvė, ir dukte
riai. Abi tamsiaveidės, gal ita
liškos kilmės, bet labai simpa
tingos, ir taip greit susidrau
gavom. Kalbų buvo daug. Jis 
ėjo vertėjo pareigas, jei man 
pritrūkdavo angliškų žodžių.

Jis yra trečios kartos lietu

Chruščiovui yra klasė. Lietuvių daugumą sudaro 
smulkūs žemdirbiai — ūkininkai. Komunistinė termi
nologija padaro juos buožėmis ar pusbuožėmis. Lie
tuvių absoliutinė dauguma yra katalikai, tuo pačiu 
komunistinio ateizmo priešai. Visi lietuviai lietuviš
kai galvoja ir jaučia. Tuo pačiu jie yra priešai maši
ninio roboto — homo sovieticus. Tautos tapatybę le
mia ne tik odos spalva, nes visų rasių kraujas rau
donas, anatomija nėra esminiai skirtinga, fiziologija 
vienoda. Ją apsprendžia kalba, istorija, kultūra, ti
kyba, civilizacija, žemė, kurioje ji gyvena. Tai tokie 
svarbieji tautinės tapatybės elementai. Kas juos 
smurtiškai naikina, tas vykdo genocidą. Tik juos ne
sužeistus turėdama, tauta įsigalina kurti savitas ver
tybes ir didinti jai neaprėpiamą žmogaus kultūros 
istoriją.

Tą patį galima pasakyti apie visas tautas, kurios 
yra smurtu paguldytos į komunistinio Prokrusto vars
totą. §58 duoda galimybę visus komunistus atskalū
nus, visus galvojančius ne pagal generalinę partijos 
liniją, kiekvieną aktyvų ir potencialų priešininką pa
skelbti pavojingais valstybės saugumui ar trukdan
čiais komunizmo statybą arba liaudies priešais arba 
asocialiniais elementais arba buržuaziniais naciona
listais... Visi suimtieji “prisipažįsta” ir nepadarytus 
nusikaltimus. Jei kurio nors patekusio į KGB ir ku- 
nomechanikų apyvartą nėra prisipažinimo bylose, tai 
tik reiškia, kad tardomasis nepakėlė pavartotų kan
čių ir mirė nuo širdies smūgio.

(Bus daugiau)

vis, gimęs Gary, Ind. Abu tėvai 
gimę Pensilvanijoj, bet seneliai 
atvykę Amerikon, vienas nuo 
Kauno, kitas iš Vilniaus. Lan
kęs Gary lietuvišką mokyklą, 
pramokęs skaityti ir rašyti lie
tuviškai, bet čia gyvenąs nuo 
1937 metų, kai buvo iš Gary 
prikomandiruotas laikinam dar 
bui. Suradęs antrąją pusę, liko
si gyventi nuolatos. Tėvas bu
vęs griežtas šeimoje ir draudęs 
kalbėti “žydiškai”, buvusi gau
si šeima, auklėjama lietuviškoj 
dvasioj.

Iš ten jo duktė paskkmbino 
kitam jos pažįstamam lietuviui, 
kurio pavardė Knizel. Aš su juo 
kalbėjausi lietuviškai; užaugęs 
Telšiuose, bet 1939 m. atvykęs 
į JAV. Dabar vedęs čia, turįs 
darbą ir su lietuviais nesusiti
kęs. Nutariau vėliau ir jį ap
lankyti, nes iš kalbos atrodo, 
kad dar lietuviškai neužmiršęs.

Tai tiek apie Birminghamo 
lietuvius. Dar tenka priminti, 
kad buvau kalbėtoju vieno reli
ginio klubo vakarienėje, kur 
teko kalbėti tema “Komunistų 
invazija į Lietuvą. Tai buvo va
sario 24 d. Buvo duota 30 min. 
kalbai ir vėliau atsakymams į 
klausimus. Nors mano anglų 
kalba ir šlubavo, bet, man kal
bant, niekas neužmigo. Jie taip 
įtemptai klausėsi, kad tuo pa
čiu ir kalbančiam davė daugiau 
įkvėpimo. Mano pergyvenimai 
komunistų okupuotoj Lietuvoj 
jiems padarė gilaus įspūdžio, ir 
diskusijų metu viena moteris 
paklausė, kaip sustabdyti ko
munistų infiltraciją į šį kraštą. 
Tai buvo toks sunkus klausimas, 
į kurį atsakyti atvirai, kaip aš 
galvoju, negalėjau.

Po kalbos daugybė žmonių ap
spito mane sveikindami ir dėko
dami. Viena gal 90 metų moteris 
atėjo man padėkoti. Sako: “Jūs 
gerai kalbėjot, aš viską supra
tau”. Buvau atsivežęs lietuviš
kų žurnalų, laikraščių ir knygų, 
juostą, iš medžio išpiaustytą 
Vytį, viską ant stalo išdėliojau 
žmonėms susipažinti, lietuviškų 
plokštelių, kurios buvo groja
mos laike vakarienės. Pabaigai 
turėjau iš Chicagos atsivežęs 
rūtų sėklų ir dalinau moterims, 
kurios mėgsta gėles, aiškinda
mas, kad tai lietuvių tautinė gė
lė, kuri simbolizuoja mergaičių 
skaistybę. O jie buvo patenkinti. 
Dabar Alabamoj sužaliuos lie
tuviškos rūtos, kurios primins 
visiems apie tolimą šalį prie 
Baltijos jūros, kuri trokšta lais 
vės ir nuolat kovoja už ją ne- 
pailsdama, kol kova bus laimė
ta.

Ar jau įsijungei į “Lituanus” rė
mėjų bei prenumeratorių eiles?

J



DRAUGAS, pirmadienis, 1965 m. kovo mėn. 8 d.
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PAGERBTAS 
PULK. KAZYS ŠKIRPA 
SULAUKĘS 70 METŲ

Pulk. Kazys Škirpa šiomis die 
nomis sulaukęs 70 metų ir atsa
kingose pareigose išdirbęs Kon
greso bibliotekoje Washingtone 
15 metų, išėjo į pensiją. Ta pro
ga lietuviai, dirbantieji Kongre
so bibliotekoje ir jų šeimos, su
ruošė ponų Kačinskų namuose 
K. Škirpai pagerbimą - vaišes. 
Miela buvo drauge matyti ir jo 
ištikimąją gyvenimo draugę po
nią Škirpienę, sūnų ir marčią. 
“Ceremonmeisteriu” buvo jo ben 
dramintis Balys Paramskas, jis 
taip pat perskaitė ir visą eilę 
gautų sveikinimų. Daug sąmo
jaus ir gilios prasmės savo žo
džiuose išreiškė prof. V. Stan- 
ka, dr. J. Pajaujis ir kiti. Vi
siems padėkodamas pulk. Škir
pa pateikė keletą epizodų iš sa
vo gyvenimo praeities kuriant 
Lietuvos nepriklausomybę.

Iš tikrųjų, pulk. Kazio Škir
pos pirmojo Lietuvos kariuome
nės savanorio, kario, diplomato 
gyvenimas buvo įvairus, kovin
gas ir prasmingas. Jis ir dabar, 
pasitraukęs iš tarnybos, žada, 
rašydamas prisiminimus, nupa
sakoti savo nueitą gyvenimo ke
lią. Kad “nebūtų tam techniškų 
kliūčių”, solonizantui buvo įteik 
tas parkeris ir stopas popierio, 
o be to užpirktas televizijos apa
ratas.

Kazys Škirpa gimė 1895 m. 
vasario 18 d. Namajų kaime, 
Biržų apskr. Gimnaziją baigė 
Mintaujoje, karo mokyklą Pe- 
tershofe, tarnavo rusų kariuo
menės daliniuose Sibire. Prasi
dėjus rusų revoliucijai, nuo 1917 
m. Škirpa pradeda organizuoti 
lietuvių kariuomenės dalinius 
Rusijoje, o grįžęs Lietuvon, 
1918 m. patsai užsirašo pirmuo
ju Lietuvos kariuomenės sava
noriu ir aktyviai dalyvauja su 
ginklu rankoje kuriant jauną 
Lietuvos Respubliką.

Nuo 1920 m. vienus metus 
išbuvo Steigiamojo seimo nariu, 
paskui lankė aukštuosius kari
ninkų kursus Šveicarijoje, Kau
ne ir Belgijoje. Buvo generali
nio štabo viršininku ir pravedė 
eilę Lietuvos kariuomenės geri
nimo reformų.

Po 1926 metų perversmo Škir 
pa dirba diplomatinėje Lietuvos 
tarnyboje, eidamas aukštas pa
reigas : Lietuvos atstovas prie 
Tautų Sąjungos Ženevoje, pir
masis Lietuvos pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris Varšuvoje, 
vėliau tokiom pat pareigom pa
skirtas Berlyne.

Už pasižymėjimus ginant Lie
tuvos laisvę yra apdovanotas 
aukščiausiu Vyties Kryžiaus or- 
denu.

Lietuvą okupavus komunis
tams 1940 m., vokiečiams 1941 
m., Kazys Škirpa nesėdi rankų 
sudėjęs, bet stengiasi dirbti Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo srityje ,tačiau vokiečių jis 
buvo internuotas, o karui pasi
baigus, 1946 m. persikėlė į Airi
ją, kur dėstė rusų kalbą Dubli
no universitete. 1940 metais i- 
migravo į JAV ir ligi šiol dirbo 
Kongreso bibliotekoje Washing- 
tone.

Atrodo, kad su daugeliu lūžių 
praėję metai, užgrūdino pulki
ninką ir septyni desėtkai metų 
neslegia tvirtų kario pečių. Lauk 
sime jo atsiminimų.

G. KrivickienS

New York, N. Y.
Lietuvių vyrų choras

Praeitieji metai parodė, jog 
New Yorkas įsigijo naują, gra
žų ir vertingą kultūrinį vienetą, 
tai New Yorko Lietuvių vyrų 
choras, praeitais metais baigęs 
susiorganizuoti ir turėjęs savo 
pirmąjį koncertą. Tai buvo cho
ro egzaminas ir jis išlaikytas 
puikiai.

Choras jau ir pirmąsias savo 
gastroles turėjo. Baltimorėje 
gyv. prekybininkas J. Jakubaus
kas praeitų metų spalio 24 d. 
pakvietė išpildyti programą jo 
ruoštajame koncerte, dalyvau
jant pianistei A. Kepalaitei ir 
akt. V. Žukauskui. Salė buvo 
pilnutėlė žmonių. Pasibaigus kon 
certui, rengėjai įteikė chorui 
gražų adresą.

Šis choras tai nuopelnas muz. 
VI. Baltrušaičio. Jis šį chorą su
organizavo ir jam vadovauja. 
Apie 30 dainą mylinčių vyrų 
kelis vakarus savaitėje skuba 
į Lietuvių Atletų klubą Ridge- 
woode repeticijoms. 30 vyrų — 
tai lyg ir mažoka New Yorkui, 
kur lietuvių priskaitoma dešimti 
mis tūkstančių. Daug kas tei
sinasi nuotoliu ir pan. Tačiau 
aš tikrai buvau nustebęs chore 
dainuojančio vilniečio daktaro 
B. Svogūno pasiryžimu, kai jis 
po ilgo budėjimo ligoninėje at
važiuoja į repeticiją ir vėl ruo
šiasi po kelių valandų skubėti 
į tarnybą. Panašių atsitikimų 
ir daugiau yra. Tiesa, choro ei
lėse yra čia gimusių, atvykusių 
anksčiau ir net neseniai iš Lie
tuvos atvykusių. Dabar cho
ras ruošiasi savo antrajam kon
certui su nauja programa. Be 
to, kovo 7 d. choras dalyvuja 
Kazio Viktoro Banaičio kūrinių 
koncerte Carnegie salėje, Man- 
hattan’e.

Linkėtina chorui augti, tobu
lėti ir skiepyti dainos meilę lie
tuvių širdyse. Sakalas

Petkus
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
TAIPGI MAISTO PRODUKTAI
Licenzijuota lietuvių įmone regis

truota U.S. Depart. of Justice
COSMOS PARCELS EXPR. CO. 
MARQUETTE GIFT PAR. SER. 
2608 ir 2439 W. 69 St., Chic., III.

WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chic., III. 

CA 5-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS me

džiagų ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių labai prieina
momis. žemomis kainomis. Laiko 
3—4 savaičių pristatome Lietuvoje 
automobilius, šaldytuvus, dviračius, 
akordeonus ir kitus stambesnes 
prekes. Kreipkitės į mūsų lietuvių 
bendrovę, kuri turi teisę siunti
nius siųsti be tarpininkų, tiesiog 
iš Chicagos į Lietuvą.

Vedėjai Edv. ir Vyt. Žukauskai

| IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOMOJAMAS BUTAS še
šių kambarių Cicero, Illinois.

Telefonas OLympic 2-9551

CONTR ACTO RS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 YVest 69th Street 
HE 4-7482 436-5151

JI E L P W A N T E D 

STEADY, PERMANENT WORK
FOR MEN

WITH SOME TECHNICAL 
ABILITY TO ASSEMBLE 

OFFICE MACHINES. 
English speaking not necessary. 

Call Mr. Sherman: RA 6-9480
‘PRINT-O-MATIC

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago DL 60632 Tel. YA 7-5980

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II s. PK 6-1063

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street

Telefonas PRospect 8-9533

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimmiiiiimiiiii
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. KEDENĄS
4448 S. VVestern Avė.

Tel. 847-4829
čia pat galite gauti Briedžio dažų.
lilllllllllllllllllilllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

TINKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERĄ SAVIJAUTĄ

Tokius rūbus vyrams Ir moterims 
parūpins geriausiose

"Simpson Clothes” siuvyklose
JONAS H. AKŠYS

2551 W. 71 St., Chicago, III., 60629 
tel. 625-5179. Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v„ šešt. nuo 9 v. ryto lkl 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad. už
daryta.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgę metę patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, IU.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Jeigu jums reikia 

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai Ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 YV. 63 St, Chicago, m. 60629 
illllllllllllllllllllllllllilllimillllllllllllliiii

ĮSIGYKITE DABAR!

ailllllllllilIlIlIlIllIlIHIlilinitlIlIlIlIIlIllr

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengtas 

pavyzdžių Ir gražiųjų minčių
rinkiny

čia galima susipažinti su daugy 
be asmenų ir pasigerėti jų charak 
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Tmmaculata 
Press, Putman, Connecticut. 26C 
pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: — 
“Draugas”, 4545 West 6Srd Street

Chicago 29. IIL
Platintojams duodame nuolaidai
Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Excellent Opportunity Į 
Immediate Opening —

COOK
FOR RECTORY

5 PRIESTS
Good Plain Cooking 
Room, Board and Good Salary

Near North Side
Call — BR 8-2418

SALES o MORTGAGES ® MANAGEMENT

Š-ZLTJLS REALTY’

4936 West 15th Street, Cicero 50, Illinois 
Phone: Office: 0L 6-2233 Residence: 0L 2-8907

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside ir kituose 
vakariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums 
patinkamą nuosavybę iš katalogo.

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S.

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEĘT METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 8, III.

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertlškai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8776

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

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

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

lllllllllilJItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIHIIIIIIilII

A. ABALL ROOFIMG C0.
Įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome męrą— 
“tuckpointing". Pilnai apsidraudę. 
Visas darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778.

Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai.

Illlllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllliuili"

STANKŲ S
CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir statybos 
arbus, gydytojų ofisų, gyvena

mųjų ir prekybos pastatų. Jū- 
ų pasirinkimui turime virš 300
vairių standartinių projektų. 

Ofiso ir namų telefonas
PRospect 8-2013 

7105 S. Artesian Avė. 
Chicago, Illinois 60629

ĮSIGYKITE DABAR!

ŠVENTAS DIEVE

ši maldaknygė, stambiomis rai
dėmis, tinkama ypač vyresnio am
žiaus žmonėms. Daug maldų pri
taikintų įvairioms progoms, kal
ba paprasta, lengvai suprantama 
ir taisyklinga.

656 pusi. Kaina $3.50
Paauksuotais kraštais $4.00
Užsakymus su piniagis siųsti:

DRAUGAS 
4545 YVest OSrd St. 
CHICAGO 29, ĖLL.

PARDAVIMUI >» ♦ ♦♦♦»♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free Delivery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Barine 
Tel. 224-4362 * 434-1113

REAL ESTATE

Marąuette Parke med. 2-jų butų 
5 Jį Ir 5 kamb. $16,200.

Marą. pke mur. 4 butai. Garažas. 
Geros pajamos. $30,900.

Meti. 5 apartmentų. 50 p. sklypas. 
Geras investavimas. Tik $17,900.

VAINA REALTY
2517 YV. 71st St. RE 7-9515

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX
Apdraudų Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2283

PROGOS_— OPPORTUNITIES

63 ir Western. Krautuvė ir 3 bu
tai. Tinka bet kokiam bizniui. Sa
vininkas duos paskolą gerom są
lygom Kreiptis j Vilkelį 737-4694 
arba 434-0680.

D E M E S I O i

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:80 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmiock 4-2418 
7156 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, HI.

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDA 
W E D O

Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties 

Mckeesport, Pennsylvania 
Kas sekmadienį nuo 1:35 ibi 

2:00 valandos popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adre

su: Lithnanian Catholic Hour
W E D O. MoKeesport, Pa.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
RADIO PROGRAMA

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

I IIIllllIIIIIIIIIII111IIIII11II11IIIlllllllll111IIIIii
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
iiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiimiiiimini

Perskaitę "Draugą', duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

2 butų mimas. 2 po G k., centr. 
gazu šildymas. $21,500.

7 kamb. mūras. Gazu šildymas, 
platus lotas. 55 ir Kedzie. $14,200.

Naujas 5 Jį kamb. niūras. Arti 
mūsų. $17,000.

4 kamb. mūras. Gazu šildymas. 
Garažas. 55 ir Pulaski. $17,000.

(Modernus 6 kamb. mūras, 2 vo
nios, 60 p. lotas, 2 mūro garaž. 64 
ir Pulaski. $35,000.

6 kamb. minias. Naujas gazu šil
dymas. Garažas. 65 ir California. 
$14,900.

1 Jį aukšto. Du butai — 5 ir 4 
kamb., 45 p. lotas. 66 — ir Kedzie. 
$15.200.

2 butų niūras. 2 po 6 kamb. Sausos 
rūsys. Garažas. Arti mūsų. $27,900.

4 butų mūras. Naujus gazu šildy
mas. Apie $5,000 nuomos. 55 ir Ca
lifornia. $39,500.

2 aukštų, 6 kamb. mūro reziden
cija. Gazo šildymas. 1 Jį vonios. Arti 
M. parko. $24,400.

3 lotai, šalia Marą. pko. tinka 
apartmentiniui namui statyti. $16,000.

Nauja taverna ir butas, M. pke. 
$43.000.

VISADA TURIME GERU NAMU

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th Si.. RE 7-7200 arba RE 7-8534

65 Ir Campbell. Modernizuotas 6 
kamb. bungalow. Nauji plasteriai, 
nauja elektra. Dideli kamb. $19,000, 
arba pasiūlymas.

Netoli Nabisco. 10 metų senumo 
mūras. 2 gražūs miegamieji, valgo
masis, didelis salionas. Garažas. 36 
p. sklypas. Tik $18,700

61 Ir Sawyer. apyl. 6 kamb. "oc- 
tagon" bung. Modern. virtuvė, nau
ja karšto vandens šilima. Teirauki
tės.

3 metų senumo modernus apart- 
mentinis. Metinių pajamų apie $14,- 
000. "Built-in” virtuvės, šaldytuvai, 
įmokėti $22,000.

Netoli mūsų Įstaigos. 6 metu se
numo, 5 Jį kamb. mūr. Alum. lan
gai. Apsauga nuo potvynio. Garažas. 
Pirksite nebrangiai.

Pusė bloko nuo M. pko. 10 me
tų. 2 butų mūr. Savininkui 5 Jį 
kamb. butas ir $125 mėn. pajamų. 
Atskiri šildymai. $39,000.

Brighton pke. 12 butų apartmen- 
tinls. Naujas šildymas, nauja elekt

ra. Kaina tik 5 kartus metinių pa
jamų.

10 apartmentų, 8 metų. Į pietus 
nuo Marą. pko. Didelis sklypaa 
Automobiliams pastatyti vieta. Pui
kus pirkinys už 6 Jį kartus metinių 
pajamų

Pulaski Ir Archer apyl. 8 metų, 
4 butų mūras. Savininkui 6 dideli 
kamb. Ir labai geros pajamos, šoni
nis įvažiavimas. Garažas. $53,000.

2 gražūs butai Ir biznis. Tik ke
lių metų mūras pačiam M. pko 
centre. Geras pirkinya

Gražus 5 Jį kamb., 7 metų mūras. 
Dideli, šviesūs kambariai. Kilimai. 
40 p. sklypas. Į pietus nuo M. p-ko. 
Tik $22,100.

2 po 6 kamb. mūras. Naujos vir
tuvės, nauja atskira šilima gazu. 2 
auto. mūr. garaž. M. ūke. $32,000.

Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū
ras. Netoli mūsų įstaigos. Tik 
$17,900.

Taverna ir butas. Mūrinis. Marų. 
pke. Nebrangiai.

NERIS REAL
6924 So. Western Avė. Tel. 471-0321

2x4 ir 1x3 mūras Brighton Park 
centre. Gazo pečiais šildomas. Geros 
pajamos. Kaina tik $20,000.

2x4 ir 1x3 medinis. Nauji sidings, 
gazo šiluma, garažas, $13,7000.

1 Jį aukšto mūras 5 ir 4 kamb. 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota. $21,000.

2x5 mūras 3 mieg. ir 3 kamb. 
butas rūsy. Naujas C. šildymas ga

zu, alum. langai, garažas. Arti viso 
kių mokyklų ir lietuvių bažnyčios. 
$25,000.

1 Jį aukšto 9 m. mūras, 60 bl. j 
vak., arti Archer. 47 p. skl. Viskas 
modern. 2 a. neįrengtas. $20,000.

2x4 mūras, viskas atnaujinta-mo- 
dernu. 30 p. skl., garažas. Turi greit 
parduoti dėl mirties šeimoj. Pama
tykite.

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public
4259 S. Mapleuood Avė. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Likerių Ir maisto krautuvė. Gra
žus namas su 4 kamb. butu. Didelis 
gražiai aptvertas sklypas. Didelė 
krautuvės patalpa. Daug galimumų 
praplėsti. Ramioje lietuvių kolonijo
je Brighton Parke. Didelė proga 
darbštiems lietuviams. Skambinti 
šiandien.

Mūr. Bungalovv. 14 metų senumo.

Kampinis. 2 auto. mūr. garažas. Gra
žiai įrengtas vidus. Dideli 8 miega
mi. Galima įrengti kambarius pasto
gėje. Marąuette pko centre.

Mūrinis. 3 butai po 6 kamb. Ge
ras sklypas. Tvirtas mūras. Savinin
kas nusipirko biznį Ir nori skubiai 
parduoti. Brighton pke., arti Western 
susisiekimo.

ŠIMAITIS REALTY & INCOME TAX SERVICE 
2737 West 43rd Street CL 4-2390

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES, INCOME TAX.

A. KATILIUS R. E.
2456 YV. 69tb St. RE 7-8399

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 7lst St. YVAlbrook 5-6015

44

Med. 4 butai. Tik $18,800.
Mūr. 68 ir Maplevvood. $18,800. 
Mur. 2x5. Garažas. $26,500.
8 butai mūr. Bargenas. $75,000. 
Lotas 30x125. Zone R 3. $8,800.. . 

Visi namai Marąuette Parke
KAIRYS REAL ESTATE

2501 YV. 69th St. HE 6-5151

Didelis ir geras jvairių namų, 
sklypų, biznių ir žemės ūkių 
pasirinkimas

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av.. Cicero 652-4343

DĖMESIO!

PASINAUDOKITE
DRAUGO”SPAUSTUVES 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaustu

vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street
CHICAGO, ILL. 60629 TEL. LU 5-9500

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge. 

Skaitykite ir platinkite dienr. Dranga.



A.A. JONĄ SIDZIKAUSKĄ PALAIDOJUS

Jonas Sidzikauskas mirė okup. 
Lietuvoje pr. metų gruodžio 28 
d. Buvo gimęs 1887 m. Šakių 
apskrity. Jis iš pat mažens pa
sižymėjo gabumais, tarnavo ca
ro laikais teisme, rašė žmonėms 
laiškus ir prašymus į teismą, 
padėjo tėvams prekyboje.

Jonui j° seseriai Bronei te
ko globoti, auginti ir į mokslus 
leisti jaunesnius už save bro
lius ir seseris. Vaclovas baigė 
Veiverių mokytojų seminariją, 
vėliau baigė aukštus mokslus, 
iškilo į pirmos eilės diplomatus, 
kuris ir dabar vadovauja Vil
kui. Pranas baigė universitetą, 
tarnavo diplomatinėje tarnybo
je, ėjo atstovybės patarėjo pa
reigas Lietuvos atstovybėj Pra- 
goj, Vladas baigė aukštus karo 
mokslus, gavo pulkininko laipsnį 
ir buvo artilerijos pulko vadas. 
Juozas baigė Berlyne universi
tetą, įgijo diplomuoto inžinie
riaus vardą, ėjo ąukštas parei
gas Lietuvos susisiekimo mi
nisterijoje. Sesuo mokytoja O- 
na Kaunienė baigė Saulės moky 
tojų seminariją, studijavo hu
manitarinius mokslus Vytauto 
Didžiojo universitete. Antosė 
baigė vidurinę mokyklą, buvo 
ūkininkė ir dalyvavo vaidyboje.

Jonui ir Bronei daug reikėjo 
padėti rūpesčio, darbo ir pastan 
gų tokią gausią šeimą išlaikyti 
ir tęsti tėvų pradėtą mokslinin-

mo darbą. Pirmo Pasaulinio ka
ro metu Joną karo bangos nu
bloškė į Rusijos gilumą. Po ka
ro grįžo į Lietuvą ir griebėsi 
tvarkyti karo nualintą tėviškę. 
Sutvarkė tėvų pradėtą krautu
vę, tvarkė per Nemuną keltą.

Prekybos verslas jam sekėsi, 
iškilo į pirmaeilius prekybinin
kus. Jis vertėsi ne tik detale 
prekyba, bet varė ir urmo pre
kybą. Cementas, druska, gele
žis ir trąšos urmu buvo prista
tomos nuo Jurbarko iki Kau
no veik į visus Nemuno pakran 
tėse esančius miestelius.

Pirmoji bolševikų okupacija 
jo sėkmingai vedamą prekybą 
visiškai sunaikino.

Antrą kartą bolševikams grį
žus j Lietuvą Jonas buvo suim
tas, keletą metų be teismo ka
lintas, bet galų gale su palauž
ta sveikata buvo paleistas.

Į tėviškę negrįžo, susirado 
darbą prie Kauno Sargėnų ply
tinėje, kur visą laiką dirbo. 
Ruošėsi išeiti į pensiją ir apsi
gyventi Šiaudinės miestely prie 
giminių.

Velionis sausio 3d. su baž
nytinėmis apeigomis buvo palai 
dotas gimtinės kaimelio parapi
jos kapuose. Lietuvoj liko žmo
na, brolis ir seserys Ona ir Bro
nė. Kiti broliai ir seserys Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

—šiaudiniškis

........

Rochester, Minn., ištvinus Zumbro upei, apsemta nemaža namų. Vanduo pakilo beveik dešimt pėdų įpras
tinio lygio.

DRAUGAS, pirmadienis, 1965 m. kovo mėn. 8 d.

Konstantas Balkus (Balakavicius)

RIŠARDO SABONIO PIANINO 
REČITALIS

Ričardo Sabonio pianino reči
talis įvyko vasario 21 d. Music 
Room, Fine Arts patalpose, su
sirinko gausiai svečių.

Programą pradėjo su G. Ni- 
nor Ballade Nr. 3, Brahmso, ku
rią sekė rhapsodija Nr. 2, irgi 
Brahmso. Ričardas parodė, kad 
jis rimtai studijuoja muziką, tu 
rėdamas techniką ir gerai inter
pretavo visus kūrinius. Jis bai- 
ėg pirmąją programos dalį su 
Alabieff-Lišto La Rossignol ir 
Lišto Hungarian Rhapsodija 
Nr. 10. Antrojoje programos 
dalyje irgi skambino Lišto Hun 
gariant Fantasy su Barbara 
Bowen prie antrojo piano. Visa 
programa buvo tikrai gražiai iš 
pildyta. Publika priėmė Ričar
dą šiltai ir palydėjo jo skambi
nimą karštais aplodismentais.

Mes lietuviai turime džiaug
tis turėdami tokį rimtą, talen
tingą menininką kaip Ričardą 
Sabonį.

Publikoj buvo keletas muzi
kos veikėjų, Kazys Steponavi
čius su žmona, Jonas Byanskas, 
Gauibas, Nora Gugienė ir kiti. 
Visi nuoširdžiai stebėjosi Ričar 
do pažanga, sveikino jį, lainkė- 
dami dar didesnio progreso.

Vertai sakoma, kad velionio 
Kosto ir Leokadijos Sabonių šei

ma yra muzikų šeima, nes visi 
nariai yra muzikai. Koncertas 
turėjo suteikti Sabonienei daug 
džiaugsmo. N. Gugis

COSA NOSTRA GENGSTE- 
R1AI CHICAGOJE

Senato investigacijos pako- 
misija paskelbė, kad Chicaga 
yra Cosa Nostra gengsterių žu
dynių ir teroro tvirtovė. Sti
priausia tos rūšies rūšies orga
nizacija yra New Yorke, bet ir 
Chicagoje labai stipri, veikianti 
tais pat metodais. Tai Mafią

padalinys. Jie veikia keliomis 
kryptimis: gembliavimu, nar
kotikų spekuliacija, plėšimu au 
kštų palūkanų, sukčiavimu dar
bo unijose ir infiltravimu į tei
sėtąjį verslą. Visas veikimas 
yra kontroliuojamas chuliganiš 
kų plėšikų, kurie savo tikslų šie 
kia teroru ir žudynėmis. Cosa 
Nostra turi bilijonus dolerių me 
tinių pajamų ir išvysčiusi tokią 
jėgą, kad tai lyg privati vyriau
sybė krašte. Jie yra tiek išsi- 
specializavę žudyme, kad nuo 
1919 m. yra nužudę 976 žmones 
ir tik dvi žmogžudystės buvo iš 
aiškintos. Tai yra pareiškęs ir 
Chicagos policijos superinten- 
tas Wilson.

Tyrimus pravedęs ~ komitetas 
siūlo priimti nuostatus, pagal 
kuriuos būtų atleidžiami nuo 
bausmės tie iš jų tarpo, kurie 
praneša apie gengsterių piktus 
darbus; turi būti leista sekti 
telefoninius jų pasikalbėjimus; 
paskelbti baudžiamu nusikalti
mu priklausyti tokiai organiza
cijai kaip Cosa Nostra.

Vyriausias Chicagos Cosa No
stra vadas esąs Sam Gianca-
na.

$55,000 UŽ KOJĄ 
James Lamar, 24 m. amžiaus, 

gyvenąs 1220 S. Throop, Chica-

A. -J- A.
VLADUI VISKANTUI mirus, 

žmonų Kazę ir sūnų stud. Anatolijų nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

L. P. Lapinskai 
R. B. Pakalniškiai

A. f A. JULIA MEŠKAUSKAS
PO TĖVAIS MOSKELAITE

goję, gauna $55,000 už praras- sprendimo. Lamar ir keli kiti 
tą koją, kurios jis neteko trau- berniukai 1951 m. buvo užsika- 
kinio nelaimėje būdamas 11 m. ibinę traukinio ir važiavo, kol 
amžiaus. Susitarimas pasiektas tą berniuką numetė, traukiniui 
nelaukiant galutinio teismo lendant pro siarą viaduktą.

Ė K A
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Gyveno 10158 Clifton Park Avė., Evergreen Parke.
Mirė kovo 6 d., 1965, 6:00 v. r., sulaukęs 79 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskr., Pupėnių kaimo, 

Vydžių parap. Amerikoje išgyveno 54 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Paspir

gę lyte), sūnus Bernardas, 3 dukterys: Sesuo M. Konstancija, 
Sesuo M. Eucharistina — Šv. Kazimiero kongreg. Seserys, ir 
Liliana, brolienė Julia Balakavicius ir šeima, pusbrolis My
kolas Bolack ir šeima, brolienė Johanna Alkimavičius ir šei
ma, brolienė Fanny Alkimavičius, pusbrolio sūnus Alphonse 
Alkim ir šeima, pusseserės vaikai Stella ir Alphonse Pe
trauskai, pusbrolio sūnus Edvardas Balakavicius' ir šeima, 
švogerka Kotryna Kamarauskienė ir šeima: Kun. Vincentas 
ir dukterys Patricia ir Sesuo Patrice — šv. Kazimiero kon
gregacijos Sesuo, švogerka Ona ir jos vyras Antanas Paulson 
ir šeima: Ann ir John, švogerka Ann Nowick ir šeima, ir 
brolis Ignacas ir šeima (Lietuvoje).

Kūnas pašarvotas Beverly Ridge koplyčioje, 10415 So. 
Kedzie Avė., Evergreen Parke. Laidotuvės įvyks antradienį, 
kovo mėn. 9 dieną. Iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į Holy Redeemer bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnus, dukterys ir visi kiti gi
minės ir pažįstami.

Laid. direkt.; James Melka, Telęf. PRescott 9-4411.

A. -f- A.
VLADUI VISKANTUI

mirus, jo žmonų Kazimierų ir sūnų Anatoli 
jų nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Butų ir namų statyba 
Europoje

(Atkelta iš 3 psl.). 
bimuose galima pasirinkti butus 
ir už 25 dol. ir už 125 dol. Ta
čiau jei tarnautojas Belgijoje už 
dirba 300 dol. jis laikomas aukš 
čiau pakilusiu socialiniu atžvil
giu, tad jam tenka išsinuomoti 
gražesnį butą Briuselio vilų 
kvartale ir per mėn. už nuomą 
sumokėti apie 60 dol.

Visi belgai svajoja turėti sa
vus namus. Jų tūkstančiai sta
toma už Briuselio miesto ribų. 
Jei nuotolis nuo sostinės siekia 
8 km., tai už kvadr. metrą ten
ka sumokėti apie 12 dol. Jei 
norima išsinuomoti vienos šei
mos butą, mokama apie 125 dol. 
per mėn., o jei belgas pasieks 
savo svajonę ir pasistatys nuo
savus namus, statybos išlaidos 
sieks mažiausiai 20,000 dol. Pa 
naši padėtis ir kituose kraštuo
se ir visur būdingas bruožas — 
kyla butų nuomos kainos.

Gyveno 5959 South Kilbourn Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė kovo 7 d., 1965 m., 7:25 v. ryte, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskr., Šiaulių kaimo.
Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Martin; duktė Julia 

Marin, žentas Frank; 2 anūkės — Judy ir Gloria; brolio vaikai 
— Pearl Sedlacek, Mary Metrikas, Frances Lauren ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lackawicz kopi., 2424 W. 69th St. Lai
dotuvės įvyks antrad., kovo 9 d. Iš kopi. 9 vai. ryto bus atly
dėta į Gimimo Panelės Švč. parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnus, duktė, žentas ir kiti giminės.
Laid. direkt. Steponas Lackawicz, Telef. RE 7-1213.

— A. A.

STANISLOVAS J.
RASTENIS

Mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis 1965 m. vasario 5 d. 
Buvo palaidotas vasario 9 d.

Dabar ilsisi šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalėdamas 
padėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jj į 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailestaudami mūsų mylinio vyro ir tėvelio pa
sitraukimą iš mūsų tarpo dėkojame už atnašautas gedulo šv. Mišias mūsų 
dvasiškiems tėveliams: gerb. kun. J. Griniui, kun. J. Velučiui, kun. E. 
Cimicga, kun. P. Cinikui M.I.C. ir kun. Nockiūnui M.I.C.

Dėkui gerb. prci. D. Mozeriui, kun. J. Kužinskiui, kun. J. Velučiui, 
kun. J. Griniui, kun. V. Bagdanavičiui, M.I.C., kun. P. Cinikui M.I.C., 
kun. J Vaškui M.I.C., kun. S. Adominui, kun. P. Paurazui, kun. Augus
tinui Sabui, kun. J. Skrypkui Pgh., Pa., kun. Pr. Kclpšui, broliui Vincui 
M.I.C. ir broliui Tadui, M.I.C. už šv. Mišių aukas, maldas, užuojautos 
laiškus, atvykimą į .koplyčią ir dalyvavimą šermenyse. Taipogi dėkojame 
seselėnis Kazimierietėms: sės. M. Anastasia, sės. M. Anitai, sės. M. Ge
rardai, _ sės. M. Augustai, sės. * M. demencijai ir Vilios gyventojams. 
Dėkingi esame seselėms Pranciškietėms: Motinai M. Gertrūdai, sės. M. 
Leonai, sės. M. Laurai, sės. M. Agnės, sės. M. Angelica, sės. M. Assumptai, 
sės. M. Martinai, sės. M. Almai ir sės. M. Pascal už atvykimą į koplyčią, 
šv. Mišių aukas, maldas ir užuojautos laiškus.

Dėkojame kuoširdingiausiai visom organizacijom: šv. Pranciškaus rė
mėjų Chicagos Apskr., I skyr. (Bridgeporte), II skyr. (Brighton Parke), 
IV skyr. (West Pullman), V skyr. (Marąuette Parke), šv. Kazimiero 
rėmėjų VI skyr. (Brighton Parke), Marijonų Apskr. ir 35 skyr. (Brighton 
Parke), seselėms J. Nukryžiuotojo Brighton Pk. skyr.; A.L.R.K. Moterų 
Sąjungos Centro Valdybai, Chicagos Apskr., 20-tai kuopai, 75-tai kuo
pai (Mt. Greenwood)ir Piliečių klubui už maldas, šv. Mišias, vainikus, 
dalyvavimą šermenyse ir užuojautą, pareikštą skaudžioj mūsų valandoj.

Prašome priimti mūsų nuoširdžiausią padėką. Dėkojame gerb. kuni
gams, giminėms, draugams ir prieteiiams, kurie paaukojo ir prisiuntė dau
gybę šv. Mišių, bei įrašė velionį į Amžinus Garbės narius. Ačiū už pri
siųstas gėles, vainikus, pareikštas užuojautas žodžiu, per spaudą, laiškais 
bei telegramomis prisiųstomis iš Floridos, Californjios ir kitur.

Dėkojame Piliečių Klubo grabnešiams ir laidotuvių direktoriams 
Juozapui ir Onai. Dolikams už mandagų ir malonų patarnavimą bei tė
višką globą, garbingai nulydint velionį į amžinastį, o mums palengvinu
siems pergyventi nuliūdimą ir rūpesčius.

Dar kartą nuoširdų ačiū tariame visiems, visoms paguodusiems mus 
nuliūdimo valandoje bei dalyvjtvusiems šermenyse ir laidotuvėse.

O tau, mylimam mūsų vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui a.a. Stanis
lovui, lai gailestingas Dievas suteikia amžiną atilsį danguje.

Nuliūdę lieka: ŽMONA URŠULE, DUKTERYS ELINOR KARPUS, 
DONNA ŽILIS, SŪNUS DANIEL RASTENIS, ŽEN
TAI, MARTI, ANŪKAI IR VISI KITI GIMINES.

J. Gaubienė ir duktė Nijolė, V. ir Z. Gaubai 
N. ir B, Abromai ir Jolanta Gamziukaitė

EUDEIKIS
U1ID0TUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 
433G-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG RUO 
M R. HELSOM

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET

Telef.PR 8-0833 PR 8-0884

A. -Į- A.
WALTER JAUKŠTIS

(JACKSTIS)
Gyveno adr. 2137 West 23rd Street, Chicago, Illinois.
Mirė kovo 5 d., 1965 m., 4:10 vai. popiet, sulaukęs 71 m.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary, 2 sūnūs — 

Raymond ir Edvvard ir marti Helen; 2 dukterys — Florence 
Stankus, žentas Anthony, ir Irene Parker, žentas Robert; 
5 anūkai — Anthony Stankus Jr., Pamela Jackstis, Patricia, 
Thomas ir Richard Parker; Sesuo Anna Dorolek ir jos vyras 
John; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė Šv. Vardo Dr-jai ir Lietuvos Ūkininko Dr-jai.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 

Place. Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 9 dieną. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, Sūnūs, marti, dukterys, žentai 
ir visi kiti giimnės.

Laid. direkt. Steponas Lackawicz, Telef. VI 7-6672.

KAZIMIERAS GUDAITIS
Gyveno Antioch, Illinois. Anksčiau gyveno 3242 No. Natchez Avė., 

Chicago jie.
Mirė kovo 6 d., 1965 in. 1 vai. popiet, sulaukęs 69 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Konstancija, po pirmu vyru 

Kosaitienė, sesuo Julija Gųrinskienė ir jos vyras Pranciškus, sesers vai
kai, mirusio brolio vaikai ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje brolis ir 2 seserys ir jų šeimos.

Kūnas pašarvotas Lackavriez koplyčioje. Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, kovo 10 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sesuo ir jos vyras ir visi kiti giminės.
Laid. direkt. Steponas Lackavriez, tel. RE 7-1213.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

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

8367 LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-3401

Tel. YArds 7-1911

' GRAŽIAUSI POEZ (JOS RINKINIAI '
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė  ...................$2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošalia taku, lyrika  ......................... $2.00
Jurgis Šlekaitis: Vardai vandenims ir dienoms...................$1.50

DRAUGAS
4545 Wesi 63rd Street, Chicago 29, Illinois^

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

3319 S. LITUANICA AVĖ.
JURGIS F. RUDMIN

Tek YArds 7-1138 — 1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOtb AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003



DRAUGAS, pirmadienis, 1965 m. kovo mėn. 8 d.

X Kapitonas M. Stevens, dau
giau mėnesio atostogavo pas na 
miškius Chicagoje, ir kovo 5 d. 
išvyko su šeima į Okinawą. Jis 
yra apie metus laiko išbuvęs 
Vietname ir gyveno viešbutyje, 
kurį raudonieji išsprogdino, dau 
gelį amerikiečių sužeisdami. Ka- 
pit. Stevens išliko gyvas, nes 
buvo išvykęs tarnybos reikalais. 
Kapit. Stevens yra 26 m. am
žiaus čikagietis, baigęs JAV 
Laivyno akademiją, vėliau ta
pęs aviatoriumi. Būdamas Chi
cagoje, dalyvavo laidotuvėse 
vieno Vietname žuvusio ameri
kiečio.

X JAV Lietuvių bendruome
nės centro valdyba rūpinasi, 
kad spaudos mėnesis (gegužės) 
būtų atitinkamai pravestas. Da 
bar ruošia bendrą visų leidyklų 
išleistų knygų katalogą, kurį 
paskleis per JAV LB apylinkes. 
Leidyklos, kurios dar savo lei
dinių katalogų neprisiuntė JAV 
LB Centro valdybai, prašomos 
tai greičiau padaryti. Katalo
gus siųsti LB Centro valdybos 
pirmininko adresu: Jonas Jasai
tis, 7252 So. Whipple St., Chi
cago, UI., 60629.

X Chicagos Lietuvių preky
bos rūmų susirinkimas įvyks 
kovo 10 d. 8:30 v. v. Dariaus 
Girėno posto salėje. Apie mo
kesčių įstatymus kalbės T. E. 
Brennan iš miesto mokesčių įs- 
staigos. Po to pasivaišinimas.

X Kęstutis Žemaitis, studi
juojąs Gregorianum universite
te Romoje, vasario 21 d. gavo 
diakono šventinimus, kunigys
tės šventinimai numatomi š. m. 
balandžio 3 d.

X Stasė Paškienė dalyvaus 
programoj balandžio 3 d. 7 v. 
v. Jaunimo centre rengiamoje 
Dainavos stovyklai remti komi
teto vakarienėj.

X Petras Niedvaras, Balfo 
vicepirm. ir kitų org. Roselan- 
de aktyvus veikėjas, Billings li
goninėje mėnesio laikotarpyje 
turėjo net tris operacijas. Šiuo 
metu jau sveiksta, namuose.

X Emilija Navickienė, 5836 
So. Artesian Ave., nors liūdesio 
prislėgta, bet nepamiršta gerų 
ir kilnių darbų. Emilija Navic
kienė savo gerų dukrelių pagal
ba Josephine Perry ir Anna Jav 
son Jesulaitienė aplankė seseles 
kazimierietes ir tėvus marijo
nus ir ten paliko aukas vienuo
lynų reikalams.

X Dan ir Leonora Lapinski 
ir jų sūnus Jonas buvo išvykę 
atostogų į Floridą ir aplankė 
daug gražių vietų. D: ir L. La- 
pinskiai yra žinomi biznieriai, 
turį didelę krautuvę Melrose 
Parke, UI. Lapinskiai gyvena 
savo puošnioj rezidencijoj Tum- 
bertrail. Leonora Lapinskienė 
yra dukra žinomos gerų darbų 
rėmėjos M. Janušauskienės.

X Neatsitikime: įsigykit ge
rą FM radiją ,tokį kaip Tele- 
funken — “Margutis” bus gir
dimas tik FM bangomis. Gra
dinsko TV, radijų ir Hi Fi ste
reo krautuvė, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.)

X Artinasi ta diena: nuo ko
vo 15-tos “Margutis” bus gir
dimas iš stiprios FM radijo sto
ties. Tuoj įsigykit gerą FM radi
ją Telefunken pas Gradinską, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(sk.)
X Mečys Šimkus, teisininkas, 

kaip ir kasmet per daugelį me
tų, tvarkingai, tiksliai ir grei
tai užpildo įvairius INCOME 
TAX. 4259 S. Maplevvood Ave., 
tel. CL 4-7450. (sk.)

X Dr. VI. šunaitis jau 11 me 
tų padeda lietuviams apskai
čiuoti income tax, 2737 W. 43 
St., tel. CL 4-2390; vai. 10—1
3—8. (Bk.1

X Elzbieta Samienė vadovau
ja saleziečių gimnazijos rėmėjų 
10-tam būreliui.

X Vandos ir Algirdo Žemai
čių naujagimį vasario 28 d. 
kun. K. Trimakas, SJ, pakrikš
tijo Pauliaus Algirdo Igno Ta
do vardais. Krikšto tėvai Bud- 
tys ir Avižienė. Dabar A. ir V. 
Žemaičiai augina du sūnus ir 
dvi dukteris.

X Akademinis skautų sąjūdis 
suruošė prof. I. Končiaus kny
gos pristatymą. Akademikai už 
talką dėkingi A. Trinkūnui, Z. 
Sodeikienei, V. Ramonui, M. 
Drangai, V. Reivyčiui.

X Petras Maldeikis, pedago
ginio instituto lektorius, nuo su 
žeidimo jau visai pasveiko ir 
kovo 21 d. skaitys paskaitą tau 
tinių šokių mokytojų kursuose.

X Namų savininkų organi
zacija Marąuette Parke vasario 
28 d. surengė parapijos salėje 
viešą programą su laimės šuli
niu ir linksma muzika. Tuo rū
pinosi visa valdyba ir VI. Kon- 
stantinavičius su žmona, kurie 
tą reikalą iškėlė ir įvykdė. Pel
nas paskirtas seselių namų sta
tybai, kuri bus vykdoma Mar
ąuette Parke, netoli naujosios 
ligoninės.

X Livija Kasperavičiūtė, Jo
lita Kavaliūnaitė, Rūta Macke
vičiūtė ir Mindaugas Leknickas, 
visi iš Clevelando, II-sios LR 
apylinkės, pirimeji užsiregistra
vo į lietuvių tautinių šokių ra
telių mokytojų-vadovų kursus, 
kurie prasidės birželio 14 d. Dai
navos stovykloje. Norintieji kur 
sus lankyti registruojasi LB 
Centro valdybos sekr. adresu: 
Kostas Januška, 2646 W. 71st 
St., Chicago, III., 60629.

X Kun. B. Sugintas atsilan
kė sekmadienį į šaulių šventę 
Jaunimo centre, kur jam buvo 
sukeltos ovacijos, kaip grįžu
siam iš ligoninės. Jisai dalyva
vo ir steigiamajame Latvių-Lie
tuvių vienybės susirinkime. Da
bar jisai prašo jam siųsti aukas 
Vasario 16 gimnazijai ir salezie 
čiams remti, adresu: 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, UI., 
60636, nes jis negalės aplanky
ti savo geradarių visą kovo mė
nesį.

X Jurgis Janušaitis ir Jurgis 
Mažeika, Paramos krautuvės 
savininkai, per metus išleidžia 
didelę sumą pinigų 'beaukodami 
įvairioms mūsų organizacijoms 
ir specialiems tautinės reprezen 
tacijos reikalams. Tai viena iš 
priežasčių .kodėl plačioji lietu
vių visuomenė juos mėgsta. Be 
to, J. Janušaitis dažnai rašo 
mūsų spaudoje spalvingas lietu
viško gyvenimo apybraižas, ne
vengdamas ir korespondencijų. 
Neseniai jie abu įteikė mūsų 
operai savo Paramos vardu Lie
tuvos partizanų pagerbimo šven 
tės kantatos “Vilniaus varpai” 
išlaidoms sumažinti 100 dol.

TSVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ SEIMAS

Tėvų marijonų seimas įvyks
ta Kančios sekmadienį, balan
džio 4 d. t. marijonų vienuoly
ne. Organizacijoms kvietimų lai 
škai jau dalinami. Organizaci
jas prašome išrinkti atstovus ir 
paskirti auką t. marijonų dar
bams paremti.

Jei dėl kokių priežasčių kai 
kurių organizacijų laiškai ne
pasiektų, tai maloniai prašome 
priimti šį kvietimą ir taip pat 
išrinkti atstovus. Jei kurių or

VL Putvinskio minėjimo dalyviai vasario 28 d. Jaunimo centrą, Nuotr. A Gulbinsko

Vis naujų laimėjimų atsiekianti sol. Lilija šukytė duos naujų kūrinių 
rečitalį “Draugo” dailiojo žodžio koncerte šį sekmadienį, kovo 14 d., 
3 v. p.p. Jaunimo centre.

CHICAGOS ŽINIOS
KAS DABAR VALDO 

DIECEZIJĄ
Kardinolui Meyer sergant, 

Chicagos arkivyskupijos reika
lus tvarko jo generalinis vika
ras vysk. Cletus O’Donnell. Ge
neralinis vikaras turi valdžią 
tol, kol vyskupijai vadovauja jj 
paskyręs vyskupas, ar mūsų at
veju, kardinolas. Jeigu kard. 
Meyer būtų perkeltas kitur, ar 
iš pareigų pasitrauktų ar mir
tų, tai tuo pačiu metu Chicagos 
arkidiecezijoj baigtųsi valdžia ir 
vysk. O’Donnell. Tada vyskupi
ją perimtų administratorius, 
kurį išrenka patarėjų taryba. 
Chicagos arkivyskupijos patarė 
jų tarybą sudaro vysk. O’Don
nell, vysk. Wycislo, vysk. Hil- 
linger, katalikų labdaros tvar
kytojas prel. V. Cooks, mokyk
lų superintendentas prel. W. E. 
MdManus ir devyni kiti parink
ti kunigai, daugumoj — klebo
nai, jų tarpe ir prel. D. Moze
ris.

MIRĖ OSCAR MAYER
Širdies liga nuo anksčiau sir

gęs Oscar Mayer, 76 m. am
žiaus, mirė Evanstone. Jis jau 
buvo gavęs dvi širdies atakas 
1952 m. Velionis buvo sūnus į- 
kūrėjo Oscar Mayer dešrų ga
minimo bendrovės ir paskutiniu 
metu jai pats vadovavo.

RŪMAI STUDENTAMS
Chicagos katalikų arkidiece- 

zija nupirko 32,775 kv. pė
dų sklypą ties Vemon Park

ganizacijų susirinkimai neįvyk
tų, maloniai prašome valdybas 
atkreipti dėmesį į šį kvietimą 
ir seime dalyvauti.

Seimas pradedamas šv. mišio- 
mis 11 v. r., kurias atnašaus ir 
pamokslą pasakys t. m. vice- 
provinciolas kun. J. Dambraus
kas, MIC, Pietūs bus 12 vai., po 
to seimo posėdžiai. Visus kvie
čia —

Tėvai marijonai ir 
Apskrities valdyba.

Iš arti ir toli
I. A. VALSTYBĖSE

ir Morgan, čia bus pastatyta 
katalikų studentų būstinė — 
Nevvman klubas.

SUŽEIDĖ 33 ŽMONES
Chicagos miesto susisiekimo 

autobusas penktadienį susidau
žė su sunkvežimiu. Buvo sužei
sta 33 žmonės.
KOVAI SU VĖŽIU KLINIKA

Šv. Kryžiaus ligoninėje esan
ti kovai su vėžiu klinika ir ty
rimų laboratorija yra atnaujin
ta; bus galima publikai pama
tyti kovo 12 d. v. c., kada bus 
jos atidarymas po atnaujinimo. 
Dabar šią laboratoriją veda dr. 
H. Szujevvski.

SLAUGIŲ PARENGIMAS
šv. Kryžiaus ligoninėje nuo 

vasario 23 d. atlieka praktikos 
darbus 15 studenčių, besiruo
šiančių slaugių (practical nur- 
se) pareigoms pagal Chicago 
Public Schoool Licensed Practi- 
cas Nurses Program kursą. Jos 
visų pirma aptarnauja palatose 
esančius ligonis.
DISKUSIJOS APIE SEKSUA

LINĮ AUKLĖJIMĄ
Du gydytojai, kunigas ir mie

sto sveikatingumo pareigūnas 
Lojolos universiteto patalpose 
Lewis Tovver, 820 N. Michigan, 
Chicagoje, kovo 11 d. 8 v. v. 15 
min. v. diskutuos seksualinio au 
klėjimo klausimus.
TERRELL — BOKSO ČEM

PIONAS
Sunkiojo svorio bokso šempio 

natą Chicagoje penktadienį lai
mėjo Emie.Terrell, kuris Amfi
teatre kovėsi su Eddie Machen. 
Vienuoliktame raunde Terrellis 
buvo parblokštas, bet teisėjai 
jam vistiek pripažino čempiona
tą, daugeliui iš publikos protes
tuojant.

KR A N USI ŲS GAZOLINAS
Teisinių studijų komisija me

tiniame vieškelių inžinierių su
važiavime Urbanoje pareiškė 
nuomonę, jog reikią pramatyti, 
kad mokesčiai už gazoliną bū
sią pakelti 2 centais už galio
ną.

— Los Angeles ir apylinkės 
lietuviai Vasario 16-sios proga 
per Alto vietos skyrių nukreipė 
virš $150 Rezoliucijoms remti 
komitetui. Visos aukos Rezoliu
cijoms remti komitetui siųsti- 
nos tiesiog šios organizacijos 
kasininkui: Mr. G. A. Petraus
kas, 3442 Madera Ave., Los An
geles, Calif., 90039.

— Dr. Marija Stancikienė Lie 
tuvių moterų klube, Philadelphi 
joje, vasario 7 d. kalbėjo apie 
akių higieną ir akių ligas; taip 
pat iškėlė laimėjimus sveikatin
gumo srity Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpy. Vėliau, va
sario 20 d. jos paskaita buvo 
pakartota per Philadelphijos 
WTIL radijo stotį, lietuviškoje 
radijo valandėlėje. Savo paskai 
tose dr. Staneikienė iškelia ir 
religinę mintį; pvz. ankstybes- 
nėje paskaitoje Lietuvių mote
rų klube ji supažindino su kny
ga “Metai su Dievu”.

DIDŽ. BRITANIJOJE
- Londone nepriklausomybės

šventę pradėta minėti vasario 
14 d. Tai dienai min. B. K. Ba
lutis užprašė pamaldas už Lie
tuvą ir jas atlaikė kun. J. Bud- 
zeika. Pamaldų metu visą laiką 
skambėjo Londono bažnytinio 
choro naujai išmoktos ir šven
tei pritaikintos giesmės.

Vasario 16 d. vakare minėji
mas vyko Lietuvių namuose. 
Dalyvavo vien tiktai kviesti sve 
čiai. Tai buvo specialus supa
žindinimas mums palankių ki
tataučių, su dabartine Lietuvos 
padėtimi. Ta proga buvo nemo
kamai dalinama anglų kalba pa 
ruošta literatūra, liečianti Lie
tuvos reikalus.

(Vasario 20 d. LB Anglijos 
krašto valdyba parapijos sa
lėje suruošė bendrą visuomeni
nį šventės minėjimą. Atidaro
mąjį žodį tarė valdybos pirm. 
J. Alkis. Paskaitą skaitė pasiun 
tinybės patarėjas V. Babickas. 
Kalbėtojas palietė sunkią oku
puotos Lietuvos padėtį ir jos iš 
laisvinimui daromus žygius.

Minėjimo metu, Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo tautų išlaisvini
mo reikalu buvo priimta rezo
liucija. Ji pasiųsta Jungtinių 
Tautų komisijai.

Parapijos klebonas kun. S. 
Matulis pasidalino įspūdžiais, 
kuriuos jam teko patirti lankan 
tis Vatikane. Jam teko susitik
ti su Sv. Tėvu ir atkreipti dėme 
sį į Anglijos lietuvių reikalus. 
Tolimesniame pasikalbėjime pa
lietus Lietuvos išlaisvinimo 
klausimą, Popiežius pareiškė — 
“Aš Lietuvos reikalus labai ge
rai žinau ir darau visus žygius, 
kad jie būtų palankiausiai iš
spręsti”. Klebonas perdavė nau 
jojo vyskupo P. Brazio Angli
jos lietuviams pareikštus linkė
jimus ir padėką. Naujasis vys
kupas yra numatęs gegužės 
mėn. pradžioje atvykti į Angli
ją ir čia ilgesnį laiką pabūti.

Meninėje dalyje pasirodė B. 
Valterienė, kuri padainavo so
lo 9 dainas. Jaunimo grupė, va
dovaujama G. Petrauskaitės, pa 
šoko 4 tautinius šokius. Pabai
gai Londono lietuvių choras, va 
dovaujamas J. Černiaus, sutar
tinai išpildė 5 tautines dainas. 
Programa buvo įvairi ir nenuo
bodi.

— Londone, vasario 28 d. lie 
tuvių bažnyčioje kun. S. Matu
lis perdavė parapiečiams popie
žiaus kalbą, kuri buvo pasaky
ta audiencijoje, priimant lietu
vius vasario 13 d. Vatikane. Ta 
proga ir suteikė Aukščiauiojo 
ganytojo palaiminimą, skirtą 
Anglijos lietuviams.

— “Darbininko Balso” šių
metų pirmam numery didesnė 
pusė jame talpintų straipsnių 
yra skirta a. a. prof. S. Kairiui 

' paminėti.
— Coventrio lietuviai suruo

šė Zavaliams išleistuvines vai- 
. Jie išvyko apsigyventi į

Į Australiją.

OKUP. LIETUVOJ
— Kodėl Kuzmų vaikai atsi

sako vykti į Kanadą? “Tiesa” 
kaip tyčia vasario 16 dienos n- 
ryje (38) įsidėjo platų Algiman 
to Kuzmos laišką jo tėvams Ka 
nadoje. Tėvai 1944 m. pasitrau
kė į Vakaras, Lietuvoje palik
dami vaikus: 6 m. amž. Algi
mantą, 2 m. amž. Eleonorą ir 
8 mėn. Vytautą. Vėliau Kana
doje įsikūrę Kuzmai savo vai
kams išrūpino leidimus išvykti 
į užsienį. Vaikai tariamai atsi
sako vykti ir vieno jų — Algi
manto laiškas — aiškiai propa
gandinio atspalvio, turįs tikslą 
atbaidyti kitus, jei kas būtų 
kviečiamas vykti į Vakarus. Tai 
laiškas, kur nepaprastai išliaup 
sinta sovietinė santvarka, kol
chozai, kalbama apie visokerio
pą globą ir tėvams daromas 
priekaištas, kad jie kvietę vai
kus, su jais net nepasitarę ... 
Anot Alg. Kuzmos, “dabar iš 
Tarybų Lietuvos niekas nebė
ga. Reikalo nėra. Savo ranko
mis žmonės kala sau ir vaikams 
laimę”. Algimantas, vieno kol
chozo Zarazų rajone vairuoto
jas, sakosi su seserimi Eleono
ra tėvams parašę, kad tėvynė 
jiems brangesnė už tėvus.

Jaunimo, sovietinėje santvar
koje išauklėto, jausmus pavaiz
duoja tokie Algimanto sampro
tavimai: “Kanada, ar bet kuri

FRANK’S T. V. 8C RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena
sąskaita
ligi
$10.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

August Saldukas, 
Prezidentas

4040 Archer Ave. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

PIDPI II“T T V * RADIO (LIETUVIAI) UlrlUUI I l.v. Sav. DAN LIUTIKAS

TAISYMAS yra mflmj SPECLALYB«. VISU GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

5%
current dividend on Investment bonus

4W% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 mdų investavimo bonus mokama 4^ % dividendų kas pusmetį lr 

dar išmokame po % % už kiekvienus metus, 4 metams praCJus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. lr Šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p. 
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

Jr

Kas tik turi gerą skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
•

FURNITURE CENTER, INC
MARQUETTE PK„ 6211 S. Westem, PRosp. 8-5876

Vedėja® J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. SekmadieniaiB atdara nuo 12 vai. Ud 5 vaL p. p.

kita kapitalistinė valstybė 
mums — slogi praeitis, kurioje 
žmogus žmogui — vilkas”. Iš 
Kanados gavęs tėvų laišką su 
nuotrauka, kurioje dviaukštis 
namas ir automobilis, dabar jis 
aiškina: “Ką gi, į sveikatą. Tik 
manęs nevilioja nei svetimi li
muzinai, nei mūreliai. Vargu ar 
juose laimė, kai aplink — sve
tima gamta, svetimas oras, sve 
tima, išnaudojimu paremta san
tvarka”. Toliau primenami JAV 
bedarbiai negrai ir teigiama, 
kad, esą, “gyvenam šiltai, so
čiai ir laimingai”. Laiške vis 
kalbama apie sovietinę tėvynę, 
berželius ir laiškus pavadintas 
“Tėvynė už viską brangesnė”. 
Laiške neminimas antras sūnus 
Vytautas, atrodo, vyksiąs pas 
Kanadoje gyevnančius tėvus. 
(E.)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiniiiiiii
10%, 20%, 30% pigiau mok&site 
už apdrauda nuo ugnies lr auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208% Weet OBth Street 

Chicago 42, Illinois 
Tel. OA 4-8654 lr OR 6-4332
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MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
8415 S. Lituaniea Ave. 

Tek FRontier 6-188?


