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Grius sovietinis tautu kalėjimas išrinktas liaudies 
teismo tarėju

VILNIUS, okup. Lietuva. —
Lietuva vėl bus nepriklausoma ir laisva

NEW YORKAS — Vaclovas Sidzikauskas, Lietuvos delega
cijos Pavergtųjų Europos Tautų seime ir paties Pavergtųjų sei- Vilniaus vieno rajono liaudies 
mo pirmininkas, pasakė kalbą pa vergta jai Lietuvai, kuri Nau- teismo tarėju išrinktas ir rašy- 
jų Metų išvakarėse transliuota į kraštą per Voice of America, 
Madrido, Romos ir Vatikano radijo programas.

Lietuvos delegacija Pavergtų
jų Europos Tautų seime Naujų
jų Metų angoje taria jums svei
kinimo, broliškumo ir giedres
nių bei viltingesnių metų linkė
jimo žodį.

Istorijos girnos lėtai mala.
Antrojo Pasaulinio karo sukrės
tas ir sujauktas pasaulis dar ir 
šiandien nėra užgydęs savo žaiz
dų. To karo politiniai padari
niai Centro ir Rytų Eurouoje 
dar nėra likviduoti. Maskvos su 
tryptoji Lietuvos nepriklausomy 
bė ir laisvė dar nėra atstatyta.

Sovietų Sąjunga praeitais me
tais buvo labai išplėtusi pastan
gas savo užgrobimams įtvirtin
ti ir savo įtakai Afrikos ir Ame
rikos žemynuose sustiprinti. Ga
lima sakyti, praėjusieji metai 
buvo sovietinio veržlumo metai.

i

Žlugo fašistinė ir hitlerinė ti
ronija. Žlugs ir sovietinė. Grius 
sovietinis tautų kalėjimas ir Lie 
tuva vėl bus nepriklausoma ir 
laisva.

tojas Augustinas Gricius. Per 
pirmąją sovietinę okupaciją Gri 
cius buvo ištremtas j Sibirą, bet 
po karo jam leista vėl dirbti 
rašytojo profesijoje. (E.)

Vengrijos paskola 
Kubai

Dr. A. Geru-

Mirė Lietuvos ilgametis 
konsulas Suomijoje
ŠVEICARIJA

tis iš Šveicarijos, Berne, prane
ša, kad A. Marganavičiaus pra
nešimu, gruodžio 24 d. Helsin
ki, Suomijoj, gruodžio 24 d. mi
rė daktaras Ragnar OeJler, il
gametis Lietuvos garbės gene
ralinis konsulas Suomijoje, ne
paprastai daug nusipelnęs Lie
tuvos valstybei ir lietuvių tau
tai. Dr. Oelleris buvo 67 metų 
amžiaus.

VIENA, Austrija — Vengrija 
suteikė Kubai 15 milijonų dole
rių paskolą, įgaliodama dikta
torių Fidel Castro pirkti moder
niškų susisiekimo priemonių iš 
Vengrijos. Tai pranešė Budapeš
to radijas.

Sudegė Discoverer
XVII

Robert S- McNamara (viduryje), buvęs Ford Motor Co. pirminin
kas, busimasis gynybos sekretorius, kalbasi su atstovų rūmų ka
rinių dalinių komiteto pirmininku Carl Vinson iš Georgia. Jų kon
ferencija Washingtone truko 40 minučių. McNamara pareiškė, jog 
jis nesiskubins perorganizuoti departamentų. Paul J. Kilday (kai
rėje), (D., Tex.), komiteto narys, irgi dalyvavo posėdyje. (UPI)

Nauji paskyrimai

Tačiau laisvojo pasaulio lietu
vių ta sovietinė ofenzyva nenu
gąsdino ir nepakrykdė. Atvirk
ščiai, tik tvirčiau suglaudė jų 
kovos jėgas dėl Lietuvos laisvės. 
Laisvųjų lietuvių pastangų ir 
rūpesčio dėka turėjome praėju
siais metais ir gražių prošvais
čių?" Visame laisvajame pasauly
je, kur tik lietuvių gyvenimas, ir 
net ten, kur jų nėra, kaip kad 
Artimuose Rytuose, ar Indijoje, 
buvo prisimintas Lietuvos paver 
girnas. Vyko protesto manifesta 
cijos. Buvo reiškiamas pritari
mas lietuvių tautos išsilaisvini
mo pastangoms. O Jungtinėms 
Tautoms svarstant kolonizmo 
likvidavimą, trisdešimt septynių 
valstybių atstovai iškėlė taip pat 
Centro ir Rytų Europos valsty
bių, tarp jų ir Lietuvos, padėtį, 
reikalaudami likviduoti ir sovie
tinį kolonizmą.

Jungtinių Tautų priimtoji re
zoliucija reikalauja nepriklauso
mybės ir laisvės visoms tau
toms.

Ką atneš 1961 metai?
Yra ženklų, kad 1961 metai 

laisvojo ir sovietinio pasaulio 
santykiuose bus griežtesnių po
sūkių ir sprendimų metai. Iš jū
sų ir iš mūsų jie pareikalaus dar 
didesnio susikaupimo, ištver
mės, apdairumo bei ryžto.

Lygiai kaip mūsų tautinio at
gimimo metais „Karpatų kal
nais” ėjęs tautų pavasaris pas
katino lietuvių tautos prisikėli
mą, taip ir dabar spalvotųjų tau 
tų gaivalingai išgyvenama nepri 
klausoniybės ir laisvės idėja ne 
sustos ties geležine uždanga.

Būkite tikri, kad, veikdami 
drauge su kitomis sovietų pa
vergtomis Centro ir Rytų Euro
pos valstybėmis Pavergtųjų Eu
ropos Tautų organizacijoje, lais
vojo pasaulio valstybių remiami, 
mes, laisvieji lietuviai, savo pa
reigą atliksime.

PALM BEACH, Fla. — Pre
zidentas elektas John F. Ken- 

i nedy šeštadienį nominavo Ro- j 
bert C. Weaver, 51 metų, New

HANSC0M Field, Mass. — York City, bilijono dolerių fede- 
JAV erdvės stebėjimo centras ralių namų statybos ir finansa- 
pranešė, jog aviacijos satelitas 
Discoverer XVII trečiadienį su
degė atmosferoje.

Discoverer XVII buvo paleis
tas lapkričio 12 dieną.Policija sveikina

B0NNA — Bonnos policija 
gruodžio 31 d. paliko Naujųjų 
Metų sveikinimo korteles prie 
automobilių langų už ne vietoj 
pastatymo automobilių vieton j 
apmokėti pabaudas. Kortelėse atsisakyti arklų vartojimo, nes 
buvo prašoma vairuotojų labiau jie jau atvyveno savo amžių, 
paisyti kelių taisyklių ir palin- Į 
kėjo jiems laimingų ir be nelai
mių naujų metų.

Prieš arklus
NEW DELHI — Premjeras 

Neh^TJ ragina Indijos ūkininkus

• Vakarini Pakistaną ištiko 
didelė sausra.

Arthur J. Goldberg (kairėje) tariasi su darbo sekretorium James 
P. Mitchelliu Washingtone pastarojo įstaigoje. Pasikalbėjimo te
ma: kaip darbas bus perduotas Goldbergui. (UPI)

vimo įstaigos direktorium.
Tai yra aukščiausias JAV pos

tas betkada suteiktas negrui. 
Jis yra New York City Housing 

| Redevelopment tarybos narys, 
i Jo metinė alga bus $21,000 — 
mažesnė $1,500 per metus nei 
dabar jis gauna.

Kennedy taipgi pranešė, jog 
McGeorge Bundy, 41 metų, Har- 
wardo kolegijcs'dekaną ir res
publikoną, paskyrė savo specia
liu pagalbininku saugumo reika
lams ir bus įjungtas į Saugumo 
tarybos štabą.

Massachusetts gubernatorius 
Foster Furcolo kritikavo Ken- 
nedį už paskyrimą McGeorge 
Bundy, nes, girdi, jis „visai ne
tinkamas.”

Naujas statistikos val
dybos viršininkas 

— nelietuvis

Gi Kennedy atsakė: „Manau, 
jog gubernatorius yra priešin
gas paskyrimui, nes Bundy bu
vo prieš jį rinkimuose 1958 me
teis.”

Jugoslavijoje suimti 
šnipai

BELGRADAS, Jugoslavija — 
Jugoslavų teismai įkalino dvide
šimt devynis asmenis — tarp 
jų du albanų armijos karininkus 
ir dvidešimt jugoslavų piliečių 
— už šnipinėjimą Albanijos vy
riausybei. Tai užvakar paskelbė 
oficialūs šaltiniai.

Vizitas
NEW DELHI, Indija — Ceilo- 

no ministerė pirmininkė Sirima- 
vo Bandaranaike užvakar atvy
ko į New Delhi, kur viešės sep- 

Į tynias dienas. Indijos vyriausy
bė ją iškilmingai priėmė.

Karo laivai plaukia
JAV griebiasi atsargumo priemonių

1VASHINGTONAS — Jungti- kar posėdžiavo. Taryba susitiko 
nės Amerikos Valstybės vakar 
atsargiai pasistūmė link galimos 
sąjungininkų karinės interven
cijos prieš komunistų karinius 
dalinius Laose. Bet aukšti Jung 
tinių Amerikos Valstybių parei
gūnai tikisi besiplečiantį pilieti
nį karą pašalinti diplomatine 
veikla.

Prezidentas Eisenhoweris pa
laikė artimus ryšius su valsty
bės ir gynybos departamentų 
vadais per Neujų Metų šventę ir 
ateinančios Kennedžio adminis
tracijos pareigūnai buvo infor
muoti apie įvykius.

Eisenhoweris vėlino galutinį 
nutarimą intervencijos klausi
mu, nes laukė daugiau informa
cijų apie komunistų karinių da
linių iš šiaurės Vietnamo inva
ziją į Laosą.

Pareigūnai Washingtone įsi
tikinę, jog tų dalinių tikslas e- 
sąs sustiprinti vietos kairiųjų 
ir komunistų jėgas, kad jos su- Tautų Saugumo tarybą, kaltin- 
triuškintų provakarietišką vy
riausybę Vientiane.

Valstybės sekretorius Herte- 
ris vakar kalbėjosi su savo bu
simuoju įpėdiniu Dean Rusk.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės pasiruošusios įsikišti į Lao
są, jei bus reikalas.

1. Lėktuvnešis Lexington plau 
kiąs iš Hong Kongo, kur jis pra
ėjusią savaitę vizitavo, į Pietry
čių Azijos krizės apylinkę.

2. Du kariuomenės transpor
tai Paul Revere ir Monticello su 
1,000 jūrų kareivių (marinų) 
plaukia link Laoso.

Pietryčių Azijos Sutarties or
ganizacijos (Seato) taryba va-

Bangkok, Thailande ir aptarė 
Laoso krizę.

Prezidentas Eisenhoweris, jo 
patarėjai ir žymūs JAV kariniai 
vadai Baltuose Rūmuose vakar 
turėjo konferenciją Laoso reika
lu.

Gynybos departamentas va
kar pareiškė, jog JAV griebiasi 
atsargumo priemonių Pacifike 
prieš netikėtus įvykius.

—Prezidentas Eisenhoweris, 
pasitaręs su kariniais ir diplo
matiniais patarėjais, vakar pri
tarė padidinti Jungtinių Ameri
kos Valstybių karinius dalinius 
Laoso apylinkėje.

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

—Kubos užsienio reikalų, mi
nisteris Raut Roa užvakar pap
rašė tuojau sukviesti Jungtinių

• • •

KALENDORIUS
Sausio 3 d.: šv. Genovaitė, šv. 

Danielius; Rustė.
Sausio 4 d.: šv. Titas; Ariman 

tas, Švitrė.
ORAS

■ 0KUP. LIETUVA. — Lietu
vos Aukšč. tarybos prezidiumo 
įsaku centrinės statistikos val
dybos prie ministerių tarybos 
viršininku paskirtas Borisas Du 
basovas. Viršininko pavaduoto
ju paskirtas Jonas Pocius. (E.)

prancūzams
De Gaulle gali atsistatydinti, jei nebus daugumos 

referendume
PARYŽIUS — Prezidentas Charles de Gaulle dramatinia

me perspėjime tautai šeštadienį davė suprasti, jog jis pasitrauk
siąs iš valdžios, jei nebus aiškios daugumos sausio 8 dieną re
ferendume dėl jo Alžirijos politikos.

De Gaulle pareiškė, jog neigia 
mas ar „neaiškus” balsavimas, 
duodąs mažą daugumą arba di
delis susilaikymas nuo balsavi
mo „priverstų mane atsisakyti 
savo uždavinio.”

Kalbėdamas j tautą per radiją 
ir televiziją Naujųjų Metų išva
karėse, de Gaulle išryškino tokio 
balsavimo pasekmes: „Tai būtų 
smūgis man pačiam ir nebeleis
tų man atlikti savo uždavinio.”

„Prancūzės moterys, prancū
zai vyrai, — pabrėžė jis, — „pra 
šau jūsų patvirtinti mano pro
jektą.’’, De Gaulle nori, kad al-

Fosteriui numatytas 
svarbus postas

NEW YORKAS — William 
Foster 63 metų, Olin Mothieson 
Chemical korporacijos vicepre
zidentas, respublikonas, numa
tytas valstybės departamente 
postas ekonominiams reikalams. 
Jam tektų rūpintis ekonominė
mis problemomis, turinčioms 
ryšių su užsienio politika, taip 
pvz. aukso plaukimo į užsienį 
sulaikymas, muitai, pagalba už
sieniui ir kiti klausimai.

BONNA — Vakarų Vokietija 
ir Rusija gruodžio 31 dieną pasi
rašė trims metams prekybos su
tartį. Atrodo, jog į sutartį yra 
įjungtas ir Berlynas.

Naują sutartį, kurioje numa
toma padidinti prekybą tarp 
dviejų kraštų sekantiems tre
jiems metams, pasirašė rusų 
ambasadorius Andrei Smimov 
ir Hilger von Scherpenberg, va
karų Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos valstybės sekreto
rius.

Smirnov, šypsodamasis po pa

TRUMPAI IŠ VISUR

De Gaulle metė visą savo pres 
tižą ir galią už referendumą. 
Prancūzai dabar žino, jog nei
giamas ar net drungnas balsavi
mas, privertęs de Gaullį atsis
tatydinti, kraštą panertų į są
myšį arba atiduotų į ambicingų 
politikų rankas.

Jis pabrėžė, jog niekada ne
buvo reikalinga vienybės kaip 
dabar.

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, galimas snie 
gas, aukšč. temper. apie 20 1.; 
rytoj — dalinai apsiniaukę, šal
ta, galimas sniegas. _ _ _

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:32. žiriečiai turėtų savo vyriausybę. pasak Kanados spaudos.

Chou atvyko j 
Burmę

PEIPINGAS — Raudonosios 
Kinijos premjeras Chou En-lai 
užvakar išskrido lėktuvu į Ran- 
gooną dalyvauti Burmos nepri
klausomybės minėjimo iškilmė
se sausio 4 d. Viešėdamas Bur- 
moje, premjeras Chou taipgi pa
sikeis dokumentais ratifikuoti 
kiniečių ir burmiečių pasienio 
sutartį, pasirašytą Peipinge 
spalio 1 d., Burmos premjerui 
Nu vizituojant komunistinę Ki
niją.

• Trečias didžiausias kinie
čių miestas. Philadelphijoje “ki 
niečių miestas” yra trečias di
džiausias Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Pirmieji du yra San 
Francisco ir New Yorke.

• Gamhia išveža riešutus. 
Britų kolonijos Gambia Afriko
je viso eksporto 90 procentų 
sudaro riešutai.

• Nepalio karalius Deva su
darė naują ministerių kabine
to tarybą ir jis pats jai vado
vaus.

• “Romeo ir Julija”. Pirma-1
sis Šekspyro “Romeo ir Julija” • Sovietų Sąjungos pirmasis 

I vaidinimas buvo 1597 metais, ambasadorius Pavel Jermošin 
i jau atvyko į Kiprą.

sirašymo apeigų užsienio minis
terijoje, pasakė: „Šį kartą vis
kas sklandžiai ėjo.” •

Prieš dvi savaites derybos nu
trūko, galbūt dėl vakarinio Ber
lyno klausimo, sutarties pasira
šymo valandą.

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė remia keturių valstybių sta
tusą Berlyne, įtikinėdama, jog 
vakarinis sektorius ekonominiai 
yra vakarų Vokietijos dalis.

Nauja Bonnos-Maskvos pasi- į 
rašyta prekybos sutartis tarp 
abiejų kraštų bus apie 20 pro
centų didesnė sekančiais trejais 
metais nei pagal senąjį paktą.

Informuoti šaltiniai pareiškė, 
jog nauja sutartis padidins pre
kybą iki i apie 225 milijonus do
lerių kasmet iš abiejų pusių.

damas Jungtines Amerikos Val
stybes, jog jos „pasiruošusios 
per kelias valandas tiesiogiai 
kariniai agresijai” prieš Kubą. 
JT Saugumo tarybos nepapras
tas posėdis bus rytoj. Posėdžiui 
pirmininkaus Jungtinės Arabų 
Respublikos (Egipto-Sirijos u- 
nijos) atstovas.

I
—Belgų vyriausybė, vargina

ma padidėjusio sabotažo ir kai
riųjų grasinimų visuotiniu strei
ku ir žygiavimu šiandien į par
lamentą, pareiškė, jog 40 strei- 

; kininkų areštuoti. Šiandien Bel
gijos parlamentas Briuselyje 
svarstys premjero Eyskens pla
ną suvaržyti ekonominį gyveni
mą. Prieš tą planą socialistų u- 
nijos ir paskelbė streiką.

—Belgijos socialistų vadai 
ragina šiandien ruošti visame 
belgų krašte demonstracijas, su
sirinkus šiandien parlamentui.

—Kongo armijos vado J. Mo- 
butos parašiutininkai siunčia
mi į neramią Kivu provinciją 

. sutvarkyti Lumumbos šalinin
kus.

—Sovietų diktatorius Chruš- 
čevas vakar Maskvoje kubiečių 
ambasadoje pareiškė, jog JAV 
monopolistei ruošiasi invazijai į 
Kubą.

Daugiau sergančių 
skrandžio žaizdomis

Dabar skrandžio žaizdas JAV 
•se turi keturis kartus daugiau 
žmonių, negu jų turėjo prieš du 
dešimtmečiu. JAV Sveikatingu
mo Institutas randa, kad skran
džio žaizdas žmonės daugiausia 
turi 45—54 metų amžiaus gru
pėje.

Nesidraugauki, kaip tik su 
tais, kurie gali su tavimi bend
rauti geruose dalykuose; kuo 
bus kilnesnės dorybės, kuriose 
pasireiškia jūsų bendravimas, 
tuo tokia draugystė bus tobu
lesnė.

— Šv. Pranciškus Salezietis

TAIPEI, Formoza — Preziden 
tas Chiang Kai-shek perspėjo 
busimąją Kennedžio administra
ciją, jog atidavimas nacionalis
tinės Kinijos pajūrio salų su
silpnintų Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir viso laisvojo pasau
lio poziciją.

Chiang Naujųjų Metų kalbo
je pabrėžė, jog raudonoji Kinija 
yra „daug pavojingesnė laisva
jam pasauliui nei rusai komunis 
tei.”

Nacionalistinės Kinijos va
das pasakė, jog Formoza, kaip 
Quemoy ir Matsu, „užima svar
biausią poziciją antikomunisti
nėje rikiuotėje Azijoje” ir pri
dėjo:

„Betkuris kraštas, siekiąs su
mažinti teises ir susilpninti Ki
nijos respublikos statusą, suma-' 
žins ir susilpnins savo teises ir 
statusą ir pagaliau tai pažeis vįJ 
so laisvojo pasaulio teises ir stM 
tušą.”
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DAKTARO ATSAKYMAI 
KLAUSIMUS

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vidaus ligos 
6317 South VVestern Avenue 
Tel. ofiso — KEpubUc 7-4900 

namu ■— GRovehlll 6-8161 
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., šeš- 
tad. 1-5 vai. p. p., trečiadieniais už
daryta.

Dčl tikslaus priėmimo laiko (ap- 
polntment) malonėkite susitarti te
lefonu ar asmenUkat kad nereikti] 
ilgai laukti

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avė.
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

Ofiso HE 4-1818, Rezid. PR 9-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus Ugos 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Camppeu Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 8-11 ryto Ir 4-8 ▼. V. 
šeštad.: 9 v. r. — iki 3 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJACHIRURGB 

Vidaus ligos
19748 S. Michigan, Chicago 28,11L 

Telef. offiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. šešt.
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta.

Rašo DR Al

SVI1K,VfA BRANGUS TURTAS

Kai žmogus nervinasi, tai ne
gali užmigti, o kai neužmiega, 
tai dar labiau nervinasi. Ir taip 
sukasi baisusis ratas. O žmo
gus žino, kad be miego nega
lės ilgai ištverti, kad nuo ne
migo sveikata pakriks, jėgos 
išseks. Tad nelaimingasis ieš
ko priemonių nemigui nugalėti.

Milijonai žmonių kamuojasi i 
todėį kad negali normaliai pa
miegoti ir padoriai pailsėti. Tad | 
vieni jų šnapsinasi, o kiti var- i 
toja migdomas piliules (slee-' 
ping pilis), kad galėtų užmigti. 
Ir vieni ir kiti naikina savo 
sveikatą ir ardo savo gyveni
mą,

Nemigas yra viena iš kasdie 
ainių problemų Amerikoje. Kai 
kam gal tai atrodo nesvarbu, 
o visgi tuo klausimu yra susi
rūpinę visuomenininkai, socio
logai, gydytojai, mokslininkai 
ir visokių sluogsnių veikėjai. 
Ir kaipgi nesirūpinti, jei per 
vienus metus Amerikos labora
torijose pagaminama ne vienas 
tonas, bet daugiau 300 tonų mig 
demųjų piliulių, žalingų ir mir
tinai pavojingų tablečių. Ame
rikoje kasdien žmonės nuryja 
daugiau 8 milijonų “sleeping” 
piliulių. 0 tų migdomųjų piliulių 
vartojimo pasekmės yra bai
sios.

Medicinos mokslo žurnalai pa 
brėžia tokius pavojus:

1. Nuo perdažno migdomųjų 
tablečių vatrojimo gaunamas 
įprotis, kuris yra daug aršesnis 
ir pavojingesnis negu alkoholiz
mas ar tabako rūkymas.

2. Vaistinėse yra daugiau 65 
rūšių įvairiais pavadinimais vi
sokiausių miegui tablečių bei 
kapsulių, kas eilinį žmogų daž
nai suklaidina. Tačiau gydyto
jai ir farmakologai puikiai ži
no, kad barbitūratas yra tik 
barbitūratas, nepaisant kaip jis 
būtų pakvėpintas, ar paspalvin- 
tas, ar paskanintas. Barbitūra
tas yra pavojingas nuodas ir 
perdidi doza žmogų užmuša.

3. Migdomos piliulės (barbi
tūratai) yra lengviau gaunami 
negu kitokie narkotikai. Todėl 
savižudžiai panaudoja tas piliu
les labiau negu bet kuriuos ki
tus nuodus ar priemones savęs 
sunaikinimui. Dabar savižudy
bių yra dešimteriopai daugiau 
negu kad seniau būdavo, kol 
dar migdomų 
buvo išrasta.

4. Gavusieji 
protį patampa
moraliai ir fiziniai nusilpsta la
biau negu alkoholikai. Tokie tai 
patampa visuomenei našta, ne
produktyvūs parazitai.

5. Kaikurie kriminalistai daž 
nai pavartoja migdomąsias pi- 
liules kapsules žmonėms apiplėš 
ti ar išprievartauti. Taigi tų 
barbitūratų gaminimas ir varto 
jimas privalėtų būti griežtoje 
valdžios kontrolėje.

6. Barbitūratai blogai veikia 
į centrinę nervų sistemą. Nuo-. 
latiniai barbituratinių piliulių 
vartotojai ilgainiui patampa vė-1 
peliais arba bepročiais.

Be to, dar barbitūratai daž
nai sukrikdo kepenis, inkstus, 
ausis, lytinius organus ir t.t. 
Įvairios odos ligos taipgi gan 
dažnai ats. randa nuo migdomų
jų piliulių.

Gydytojai, prirašydami barbi- 
turatinius (migdomuosius) vais 
tus yra labai atsargūs, jei ligo
nis turi arterioskleriozę, augš- 
tą kraujospūdį, 
kardinę) ligą, blogai veikian- Į 
čius kepenis, 
plaučių ligą, ar genitourinarinę 
ligą, ar bLgai veikiančius vi
durius, ar kai turi kokią septi
nę toksemfją, arba jei bendrai 
žmogus yra apysilpnis.

Apysilpnį žmogų migdomieji 
vaistai dar labiau silpnina, tad 
nėra jokios prasmės silpną žmo 

^gų dar labiau “dopais” silpnin- 
Gi senesnio amžiaus žmogui 

lodomosios piliulės ypatingai 
pavoiinrog.

4342 Archer Avė.. Chicaao 32 '
i *

Oi reikia saugotis barbitūra
tų! Be daktaro priežiūros yra 
pavojinga vartoti miegui 
kokius vaistus.

bet

Klausia E. B. — Prašau 
sakyti į mano klausimus: 
Ar sviestas tukina, ar ne? 
Ar sviestas priskaitomas prie 
gyvulinių riebalų? 3) Kas svei
kiau kūdikiui duoti gerti, ar 
pienas iš bonkų, kurį mes visi 
suaugę vartojame, ar konser
vuotas pienas ? ,

Atsakymas E. B. — 1) Svies
tas mažiau tukina negu lašiniai 
ar gyvuliniai riebalai. Lašinių 
vienas šaukštas turi savyje 150 
kalorijų, o sviesto šaukštas tik
tai 50 kalorijų. 2) Sviestas skai 
tosi augaliniu riebalu, nes tai 
yra žolės ir šieno produktas, 
nors per karvutės mašineriją 
išplaukęs. 3) Šviežias pienas y- 
ra sveikiau, negu konservuotas.

Klausia L. J. — Ar yra čie- 
pai nuo slogų ?

Atsakymas L. J. — Yra, bet 
neefektingi ir neilgam. Visko 
Amerikoje yra, ir pinigų kar
tais yra daugiau negu razumo.

Kavoą puoduke telpa šuniukas, kuris dabar sveria 11 uncijų, gi 
Chicagos gyventojas Richard Holton sako, kad tik gimęs šuniu
kas svėręs 2 uncijas. Savininkas sakosi, kad šuo labai gudrus, 
tačiau kuo pasižymi tas gudrumas nepaaiškina- (UPI)

yra nedidele. Tik apsidairyki- | 
me. Ir piktų kaimynų apkarpy-! 
ta, ne visose etnografinėse že
mėse Lietuvos gyventojų skai- ' 
čius siekia 3,000,000. Gi 1918 
m. atkurta Lietuva siekė ketu- j 
ris milijonus gyventojų. O su 
Mažąja Lietuva (pilnai) siektų 
virš penkių milijonų. Be to, kai 
bant apie lietuvių tautos didu
mą, reikia neužmiršti apie vie
ną milijoną lietuvių emigrantų 
Amerikoje, o dar kiek visoje i 
Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijo
je, Latvi joję (nuo seniau) ir ki
tuose kraštuose. Gi Čekoslova
kijos ir Jugoslavijos pavyzdžiu 
Lietuva su'Latvija galėjo su
daryti federacinę valstybę su 
6—7 milijonais gyventojų, 
dėjus Estiją — galėjo būti

(Nukelta į 5 psl.)

MAŽA AR NEDIDELĖ
EDVARDAS KARNĖNAS, Cleveland, Ohio

carai.
Bet ir didelėse demokratinėse 

valstybėse matome tos egoisti
nės didybės pradų. Žiūrėkime, 
de Gaulle siekia atstatyti Pran
cūzijos garbę ir didybę. Gi JAV,

Didumo, didybės ar stiprybės kiais yra raudonieji Kremliaus 
siekimas yra būdingas atski
riems individams, tautoms ir 
valstybėms. Tai įgimtas egois
tinis reiškinys. Kartu ir tobu
lybės siekimas. Juk kiekvienas 
žmogus nori būti pranašesnis
už kitą, tas pat ir su tautomis Didžioji Britanija ir kitos di- 
bei valstybėmis. Iš to seka do
minavimas kitiems ir, to pasiek 
ti negalint taikiu būdu, — ky
la nesutikimai, peštynės, karai. 
Štai Vokietijos kaizeris Wil- 
helm II sakydavo: “Nur ich 
auf der Erde und Gott in dem 
Himmel” (Tik aš ant žemės ir 
Dievas danguje). Gi Ado’f Hit- 
ler tarėsi esąs Dievo paskirtas

“viršžmogių” tautai pa
jungti Europą. O kiek gi kitų

viršžmogių”

pn-
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Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAPą

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Akušerija ir moterų ligos 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: nuo *-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. Šeštadieniais, nuo 2-4 v. popiet. 

Trečiadienis.-s pagal sutartį. 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
Rez. GI 8-0873 Rez. HE 6-1670 
Dr. Eisin. I>r. Balukas
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais 
uždaryta.

Tel. Ofis. VI 2-1484. Rez. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

3259 South Halsted Street
Vai. kasdien: 3-7 p. p.; šeštad. 2-4 
vai. Trečiad. uždaryta.

Atostogose nuo gruodžio 23-čio 
iki 3-čio sausio.

Į
barbitūratų ne-

barbituratinį į- 
nedarbingi. Jie

širdies (myo-

ar įsigalėjusią 1

Mėnulis netinkama bazė
Amerikiečių mokslininkų in

stituto direktorius neseniai yra 
pareiškęs, kad mėnulis nebus 
tinkama karinė bazė nei ru
sams, nei amerikiečiams ir ne- savo 
atstos tų bazių, kurios yra Si
bire ar Atlante. Iš mėnulio per didybės manija sirgusių valdo- 
ilgas laikas būtų pasiekti že- vų buvo anksčiau (Napoleonas 
mę. Bonaparte ir k.), šiandien to-

desnės valstybės į mažesnius' 
sąjungininkus mažiau dėmesio 
bekreipia. O ką jau kalbėti apie ’ 
didesnių kaimynų pavergtas 
tautas, jų tarpe ir Lietuvą.

Mes dažnai apgailestaujame, 
kad mūsų tauta yra maža, nors 
didžiuojamės jos istorija. Ir 
skaitome, kad tik dėl Lietuvos 
reliatyvaus didumo ji randasi 
tokioje žiaurioje būklėje. Ma
žiau susipratę lietuviai dėl to ir 
nusiminiman puola, mažiau do
misi mūsų rikiuojančių veiks
nių darbais, 
darbą 
tinėse 
tuvai

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWTNAS, Prez. 
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CĮUFURGAS 

Vidaus ir vaikų lig<x, 
2737 West 71st St

Vai. kasdien nuo 6-8 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 12:39 — 2:30 vai. p. p. 

Treč. ir kitu laiku tik susitarus. 
Tel ofiso ir rez. WA 5-2017

Ligonius priima pagal susitarimą.

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rezid. tel. PRospect 8-9081
DR. 1ANINA JAKŠEVIAIUS

( JOK.SA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:30 
4:30: antr. ir penkt. nuo 5 iki 
šešt. nuo 1 iki 4. Kitu laiku

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak.

Treč.- ir sekmad. tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
CHTROPRACTOR

! Headaches, Arthiritis, Rheumatism
i Spine & Nerve, Ailments

1428 Broadway, Gary. Indiana
Vai. pirm. 3—6 v. v., šešt. 9—11 
vai. prieš piet. Kitu laiku pagal su
sitarimą. Tel. Office Gary TVrner 
5-8638. Res. Ch-go BIshop 7-5833

J

iki
8; 

tik
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P. ŠILEIKIS, 0. P,

Orthopcdas. Proteztatak 
Aparatai-Proteząl. Med. bau. 
dažai Spec. pagalba kojom* 

(Arch Supports) ir 1.1.
Vai 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais »• ■ 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS T,AR 
2850 W. 63 r d St., Chicago 29, D1

Tel. PRospect 6-5084

dargi skaito tą 
beprasmiu, girdi, dabar- 
sąlygose nesą vilties Lie- 
nepriklausomybę atgauti.

aš ir noriu atkreipti dė-Čia 
mesį į vieną mūsų visuomenės 
ydą. Dažnai spaudoje, paskai
tose, prakalbose ir tarpusaviam 
pasikalbėjime girdime Lietuvą 
minint maža valstybe. Tai ne
susipratimas. Lietuvą maža va
dinti gali tik svetimieji, bet ne 
mes patys. Ji nėra maža, — ji

DR. j, IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą 

J>01 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v p. p. 

asdien, išskyrus trečiad. Ir šeštad.
j

Philippe Kunstenaar & Co
53 PfiBK PUČE • NEW YORK 7, N. Y.

Tel.: COrtlandt 7-0585

GERIAUSIOS RŪŠIES
BAŽNYT. RŪBAI

IMPORTUOTI Iš PRANCŪZIJOS 
NEAPMUITUOTI

BAŽNYTINIAI
Sidabriniai Išdirbiniai

GRAŽIAUSI MENO KŪRINIAI

RINKTINIAI RANKŲ DARBO

MEZGINIAI
KAMŽOS IR ALBOS

IMPORTUOTI IŠ BELGIJOS 
IR PRANCŪZIJOS

L I N I N I A I
Liturginiai Užtiesalai

ATITINKA VISUS JŪSŲ 
REIKALAVIMUS

VILNONIAI IŠDIRBINIAI IR ŠYDAI
PARYŽIUS — LYON — NEW YORKAS — BRUSELIS — BRUGES 

Man bus didžiausia garbė susisiekti su Jumis asmeniškai be jokių 
įsipareigojimų. Prašau skambinti ar rašyti dėl susitarimo.

PHILIPPE KUNSTENAAR, Savininkas

metinį dividendą už visas 
taupytojii sąskaitas!

I

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS. • •

%

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines depre
sijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo taupyto- 
jams išmokėjom kiekvieną sutaupytą dolerį.

Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite savo 
banko knygutę.

Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti 
paštu, nes mes apmokame visas pašto persiuntimo 
išlaidas.

DR. ANKA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKEIES LIGOS 
Pritaiko akinius

6322 South VVestern Avenue 
Vai., kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef. WAlbrook 5-5079

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street

Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas: GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 W. Marąnette Road 
Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagai 
susitarimą, išskyrus trečiadienius.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę

VAL.: Pirma., antr., ketv., penktad. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 

j Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.
 Telef. REpubUc 7-2290

i DR. ANT. RUDOKAS. 00.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. Califomia Avė. YA 7-7381

, Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta. šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

(

I

v.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šešt. 2—4 vai. vak.
rrečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. UAIbrook 5-3048 ----------------------------------------------------

Avė 
vak.

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VV’est 59th Street

Vai.: Pirma.'.., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:10-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 
REz. tel. GRovehlll 8-0617

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 
Penkt. tik 1—3 p. m. 

Trečiad. ir šeštad- pagal sutarti

Ofiso telef. CEiffside 4-2890 
Rezid. telef. VVAIbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VV'est 47th Street 
(Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija ) 
(Kamp. 47th ir S. Hermitage) 

Vai.: nuo 2 iki 4 vai. ir 6 iki 8 v. v 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai. išskyr. sek

(

Tel. ofiso TO 3-0959 
Res. tel. GA 3-6046

DR. FL. TALLAT-KELKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
5002 West 1«th Street, Cicero, rn 

Vai.: kasdien 5-8 p. m., šeštadien. 
1-4 p. p. Kitu laiku ir trečdiad su
sitarus.

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

Tel. PRospect 6-1795
2300 W. 51st St., Chicago, m. 

Oakley Bledical Arte Bldg. 
arba

434 Algona Avė., Elgin, IUInoia 
Tel. OW(us 5-0533

Valandos pagal susitarimą

TeL ofiso HE 4-5849. rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

VaJ. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-3 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Ree. HI 5-3335
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
(Bendra praktika ir Alergija.) 

2709 West 51st Street
Valandos; pirm., antr.. ketvirt., penk. 
2-9 vai. vak.; šeštad. 10-’2 vai 
Ligonius priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA - BYLAITI3
Nervų-Smegenų LAgoa. Chlrurg.

OAKLEI MEDICAL BLOG.
2300 West 51st Street

Valandos šeštad. susitarus.
GRovehlll 6-3409.

Neatsiliepus skambinti
PRospect 6-1795.

I

Tel. ofb-o ir buto OLympic 3-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Str^ Cicero

Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

BR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 3. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 13—3 vai. 
valu, pirm., aatr., ketvlr. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTU 

7156 South VVestern Avenue 
MEDICAL BUILDING 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
• *• — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

____ Rea tel. VVAIbrook 5-8764
TeL ofiso HE 4-1262, rez. PR 4-4783

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st ir So. CampbeU Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v. p..

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

DRAUGAS
the LITHUANIAN DAHjY friend

4545 West GSrd St, Chicago 29, Ulinoi, Tei. LEdlow 5-9500
Entered as Second-Class Matter Marcb 31. 1 tKTMChiSįolliiįįiį-----

Under the Act of March 3, 1879

I

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 

Tel. PRospect 8-1223 ar TR 3-5577 
Ofiso vai.: Pirm 7-9 v. v. , Antrad.. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

TeL ofiso HE 4-2128, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VV’est 71st Street 

(71st ir So. CampbeU Ava) 
Val.: pirm, antr., ketv. ir penkt 
nuo 2 iki 4 Ir nuo $ 11d 8. Treč. h 
šešt. uždaryta.

Telefonas — GRovehlll 6-2838
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Rezid. 6«00 So. Artoian Avė. 
Vai. 11 v. ryto iki s v. p. p., ▼.
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MINTIS ATEITIES KŪRĖJA
Štai, va, ir pradėjome gyven

ti Naujuosius Metus. Senieji 
metai praėjo lyg viena diena, 
taip greitai, taip staiga. Šian
dien atrodo lyg jų būtų nebuvę. 
Sapnas o sapnas liko jie mūsų 
gyvenimo istorijoje. Tik užva
kar norėjome, rodos, laiką su
stabdyti, kad bent atmintyje 
liktų atžymėti skubiai bežengę 
senieji metai. Vieni buvo pasi
ruošę sutikti Naujuosius Me
tus, keldami taures į aukštį ir 
linkėdami sau ir draugams kaž
ko gero, naujo ir nežinomo, ki
ti gi jų laukė, dėkodami savo 
Kūrėjui už visą gerą, kuriuo 
galėjo naudotis, ir giedojo Jam 
Te Deum laudamus (Tave, Die
ve. garbiname). Vienu ir kitu 
atveju visų sieloje buvo kaž
koks džiaugsmas, kurio aptar
ti šiandieną nė vienas negalėtų, 
nes tą džiaugsmą dengė praei
ties šešėlis. Šiandien su nauju 
lūkesčiu žvelgiame 
klausdami, ką atneš mums Nau
jieji Metai.
Naujieji Metai panašūs minčiai

Ateitis visada žada šį tą nau
jo dažnai visai netikėto. Susi
darys naujos aplinkybės, ir 
įvyks mums kas nors gyveni
me, ko mes nepramatėme. Bet
gi didžiąja dalimi laukiame 
įvykstant tų dalykų, apie ku
riuos savo gyvenime esame sva
joje ar planavę.

Visas žmogaus gyvenimas 
prasideda nuo jo minties. Iš 
minties gimsta noras veikimui, 
atsiranda ryžtas taip, kad toji 
mintis tampa tikrove. Kiekvie
na mintis nepraeina be pasek-i 
mių. Sako, žmogaus mintys for
muoja jo veidą, nusako jo akių 
žvilgsnį ir turi palinkimą tapti 
gyvenimu. Taigi ateitis yra ran
kose tų. kurie pajėgia kurti į 
tikrovę panašias mintis, jas pa
tys myli ir kitus pajėgia jomis
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PEIPINGO DIVERSINĖ VEIKLA
J. KARUTIS, mūsų bendradarbis Europoj

Japonų policijai neseniai pa
sisekė demaskuoti platų narko
tikų prekybos tinklą, Peipingo 
vadovaujamą. Buvo išaiškinta 
daug smulkmenų, liečiančių sla
ptą eksportą iš raudonųjų kinų 
didelių kiekių opiumo, heroino 
bei morfino, kurių pardavimo 
pa išmos buvo skiriamos komu
nistų diversinei veiklai užsie
niuose.

3

Abraham lt 
bilijono aci . 
Ribicoff buvo Couneeticut valstybės gubernatorius.

Dar praeitais metais japonų 
saugumo organai sulaikė senai 
paieškomą kinietį Vang-Seng, 
jau nuo seniau žinomą “kaip 
karalių prekybos narkotikais

Sečuan,
bei Yunnan provinci-

už elektrizuotų vielų
Japonų valdžios orga- 
gana smulkius duome- 
darbą tokioje planta-

ypač ten kur yra tinkamas kli
matas ir dirva, pirmon eilėn 
Kinijos centre bei jos šiaurės ir 
pietvakarių provincijose. Di
džiausios opiumo aguonų plan
tacijos šiandien yra 
Ningsia 
jose.

Darbas
Dabar 

nai turi 
nis apie
cijoje, esančioje kalnuotoje apy 
linkėję Lingvuan (Džekol pro
vincijoje, seniau priskirtoje prie 
išorinės Mongolijos, gi vėliau 
prie Mandžiūrijos), nes kaip tik 
tos plantacijos vedėjas gavo 
pabėgti į laisvą pasaulį. Toji 
plantacija apima apie 2,700 ha. 
Ji yra ne tik apšviesta naktį, 
bet ir aptverta vielomis, su
jungtomis su aukšto įtempimo 
elektros laidais. Ji taip pat yra 
saugoma specialės ginkluotos 
milicijos, parinktos iš labai pa
tikimų partiečių bei reguliari- 
nės kariuomenės. Per tai negali 
būti jokios kalbas, kad nors 
mažiausias aguonos grūdelis, 
bet kieno ten būtų panaudotas 
“vidaus rinkai’.

Narkotikų gamyboje, lygiąi 
kaip ir visose kitose srityse, 
Kinų komunistinė partija tu
rinti absoliutinį monopolį, pra
dedant aguonos auginimu ir per 
josios perdirbimą į opiumą, net 
iki jojo rafinacijos, kurios dė
ka gaunama heroinas ir morfi
nas. Pastaroji perdirbimo fazė 
realizuojama specialiniame che
miniame fabrike Vuši vietovė
je (netoli Šangajaus), o taip 
pat Kvang-Šov, Komming ir 
Šiaohsien vietovėse (Šantungo 
teritorijoje), vis stambiose įmo 
nėse.

ŽODŽIAI IR DARBAI KOMUNISTINĖJE FJažnai laimi veržlesnis. Sovie- 
pDCAD A į''1 A INmCMT? tai garsiai kalba tik apie kolo-

nijas Azijoj ir Afrikoj, bet tyli1 Japonijoje”. Paaiškėjo, jog jis 
apie sovietines kolonijas Euro
poje. Anuomet Hitleris kalbėjo 
apie Vokietijos kolonijas Euro
poje. Hitlerio planus pasisavino 
ir įgyvendino sovietai.

Sovietai tiki propagandos ir 
melo jėga, nes gerai žino, kad 
į propagandos rėmus įpintas me 
las greičiau plinta už tiesą. Va
karų didžioji klaida glūdi tame, 
kad jie neįvertina sovietinės 
propagandos galios. Apžvelgda
mas ateinančio dešimtmečio 
svarbesniuosius uždavinius, An- 

i tanas Maceina teisingai pastebi, 
jeg atėjo laikas ryžtingai ko
voti prieš melą, kuris skleidžia- 
mąg visur ir visokiais būdais.

STASYS DAUNYS

I I

apsispręstų geram. Taigi žmo
gus taip sukurtas, kad jam pri
klausytų ateitis ir kad kurtų 
žmogaus gyvenimo vertą isto
riją.
Kai mintis nepasiekia tikrovės

Vis dėlto rasime gyvenime 
žmonių, kuriems kažkaip nie-

’ kas nesiplanuoja. Gal jie kai ką 
ir planuoja, bet vis pervėlai. Jie 
yra gudrūs atrasti po laiko tai, 
kas reikėjo padaryti. Ateitis to
kiems nepriklauso, nes jie ap- 

jlinkos yra apsprendžiami. Jie 
gyvenimo vandenyse plaukia vi
sada pavandeniui. Jie gyvena 
be plano. Todėl tokie niekam 
nepareis į kelią, jie bus geri, 
nes nebus už ką juos peikti, ne- 

j bent kad jie neveiklūs ir nepa
judinami iš vietos, nelyginant 
akmuo nuo kelio, kurio nei pa
kelsi, nei parisi.

Tokie visada gyvena senųjų 
metų gyvenimu ir nepajėgia su-

ateitin, • vokti, kad Naujieji Metai rei
kalauja kai kur reformos. Gal 
gi reikia troboje, kaip anuomet, 
kokio šviesesnio lango ar ant 
stogo dūmams išleisti kamino.

, Kai kurie nepajėgia iš min
ties prasilaužti veikimui. Jie vis 
galvoja ir vis su tuo pačiu gy- 

į venimo šūkiu “pažiūrėsime, pa
svarstysime”. Jų mintis nepa
jėgia pasiekti tikrovės. O lai
kas nelaukia. Jis eina drauge 
su mumis didžiąja srove, neš- 

į damas naujus reikalavimus, kel- 
1 damas gyvenime naujus klau
simus.

Neieškant gilesnės žmogaus 
sielos analizės, anie, kuriems 
nepriklauso ateitis, ir kurie sa
vo mintimis nepajėgia kurti 
žmogaus gyvenimo istorijos, 
yra, kaip pastebėsi, gudrūs sau 
ir tam tikra prasme savimylos, 

j Jie bijo išeiti iš savo minties į
veikimą, kad kas nepasakytų, lio komunistai. Skelbiama, jog 

į kad. va, jis padarė klaidą. Bet- i “socializmui karas nereikalin
gi žmogiškasis veikimas negali 

sužavėti. Negali tikėtis, kad, va, apseiti be klaidos. Kai pradėsi 
kas nors ateis ir tau viską pa- ‘ kokį planą vykdyti, tai turėsi 
darys ir dar geriau, kaip pat- imtis atsakomybę ir už jo klai- 
sai galėjai suvokti. Jeigu taip 
ir atsitiktų, tai. reikale nesusi
vokdamas, tą progą tikrai pra
leisi, gal dar pasipriešinsi, nes, 
nedarydamas mintyse planų, 
nesuprasi momento svarbumo.

Mintis yra taip pat šviesa 
žmogaus gyvenimo tikrovėje. Ją 
gali vadinti savosios ateities 
tiksiu arba, jeigu ją labai my
li, — savojo gyvenimo idealu. 
Tokia būdama, ji kurs naują 
gyvenimą. Taigi Naujieji Metai 
su visais savo gražiais pažadais

Minint kruvinosios sovietinės 
revoliucijos 43 metų sukaktį į 
Maskvą buvo sukviesti komu
nistiniai vadai iš visų pasaulio 
kontinentų. Laisvasis pasaulis 
nedarė trukdymų raudoniesiems 
vorams laisvai išvykti ir be bai- zes Rytų ir vidurio Europoje, 
m ės atgal grįžti. Kremliuje su
sirinkę patys ištikimiausi Mask 
vos patikėtiniai paskelbė kreipi 
mąsį į visas pasaulio tautas ir 
visus žmones, raginantį stiprin- ‘ 
ti kovą už visuotinę taiką ir 
visų" tautų laisvę. Vilniaus "Tie 
sa” g’uodžio 11 d. paskelbė at
sišaukimo tekstą, kuriame pa
berta daug gražių žodžių, betgi 
kurie visiškai nesiderina su dar
bais ir faktais.

J
Kas atsišaukime pasakyta? j
Kreipimasis skirtas ne sovie

tiniams piliečiams, kurių šimta
procentinis paklusnumas užtik
rinamas policinėm priemonėm, 
bet laisvojo pasaulio žmonėms, 
kad jie ateitų sovietams į pa
galbą greitesniam pasaulio pa
vergimui. Atsišaukime išdidžiai 
sakoma, jog už taiką kovojo 
tik Sovietų Sąjunga, kiti komu
nistiniai kraštai ir viso pasau-

pasiųstas teisingu adresu. Pa
saulio taiką griauna ne laisva
sis pasaulis, bet Maskva. Sovie
tai šaukia kovoti prieš Ameri
kos karines bazes užjūriuose, 
bet tyli apie sovietų karines ba-

vadovavo visai virtinei tos rū
šies organizacijų, kurių pelnas 
siekė šimtus milijonų dolerių. 
Taip pat paaiškėjo, jog tos rū
šies “prekyba” vyksta ne tik 
Azijos kontinente, nors kaip 
tik ten. dėl žemo pragyvenimo 
lygio, ypač fabrikų darbininkų 
bei studijuojančio jaunimo tar
pe, tąja “priemone” labai daug 
galima pasiekti. Neabejotina, i 
jog š. m. riaušės Japonijoje, 
Pietų Korėjoje bei Singapūre 
kaip tik rišosi su tuo. Tai įrodo 
daug rąstų duomenų bei gautų 
parodymų.

Kinų narkotikų eksportas ir 
drauge persiuntimas pinigų ko
munistinėms agentūroms, vei- j 
kiančioms daugelyje Azijos bei 
Afrikos kraštų, vyksta ketu--* 
riais keliais. Pirmas, “Šiaurės 
kelias”, eina iš kiniškų uostų: 
Tsintao, 
kaip tik 
Korėją, 
“kelias”

Didžiuojamasi, jog "socializmui 
karas nereikalingas”, betgi nu
tylima, kieno ginklai žudė Ven
grijos žmones, sukilusius laisvę 
ginti. Šaukiama už visų tautų 
laisvę, bet nė žodeliu neužsime
nama apie sovietų pavergtas 
tautas, kurios buvo laisvos ir 
laisvės tebesiekia. Nurodoma, 
jog kapitalizmas skriaudžia tau 
tu laisvę, betgi bijoma prisipa
žinti, kokias skriaudas tautoms 
daro sovietinis ginklas. Išdidus 
laisvės vardas skardenamas tik 
Azijos ir Afrikos tautoms, bet 
ne Europai, kur daugeliui tau
tų sovietinė vergija laisvę atė
mė.

Atsišauk’me itin pabrėžiamas 
kolonializmo vardas ir jo pra
gaištingumas. Visiškai tylima 
apie sovietinį kolonializmą, ku
ris daug kartų baisesnis ir pra
gaištingesnis. Vakarų kolonia
lizmas nyksta, buvusios kolonia- 
linės tautos Azijoje ir Afrikoje 
atgauna laisvę, tuo tarpu sovie
tinis kolonializmas plečiasi. An
glijos atstovas Jungtinėse Tau
tose atvirai pasakė, jog Anglija 
daugiau kaip 500 milijonų žmo 
nių suteikė laisvę ir nepriklau
somybę. Buvusiom kolonijom
laisvę suteikė Olandija, Pran- ( 
cūzija, Belgija. Sovietai niekam 
laisvės nesuteikė. Sovietai pa
vergė didelę dalį Europos ir lie
ka vienintelė komunistinio ko
lonializmo tvirtovė ir skleidėja.

Pagal Lenino pianą
Sovietinės revoliucijos metu 

Leninas skelbė, kad jei Vakarų 
Europos negalima sunaikinti tie 
sioginju puolimu, reikia į ją a- 
teiti per Aziją ir Afriką, kad 
geltonosios ir juodosios rasės 
minios sutriuškintų Europą ir

I

Sesuo Liucija nenorinti 
pranašauti

Portugalijos Katalikų Akci
jos vadovybė išspausdino 100 
puslapių knygą, kurioje vieną 
skyrių pavadino “Fatimos Pa
slaptis”. Rašo apie 1941-42 me
tais sesers Lucijos dos Santos, 

; kuriai buvo apsireiškusi Fati- 
moje 1917 m. švč. M. Marija, 
raštą.

S. M. Lucija savo raštą ati
davė vyskupui Jose Alves Corr 
čia da Silva iš Leiria. Jo vys
kupijoje yra Fatimos vietovė. 
Ji nurodė, kad jos trečioji pra
nešimo dalis nebūtų atidaryta 
iki jos mirties, ar iki 1960 me
tų, žiūrint, kas pirmiausia į- 
vyks.

Nėra žinios, kad būtų viešai * 
skelbiama S. Lucijos praneši
mas 1960 m. Vyskupą Silvą 
1958 m. pakeitė vyskupas Joao 
Pereira Venancio.

Iš paskelbtos knygos aiškė
ja, jog S. M. Lucija nenorinti 
būti pranašu, ar skelbti 
mus įvykius, bet ji nori 
žmones, kad nuodėmė 
daug žalos žmonijai ir 
žmonės imtųsi maldos ir atgai
los.

bei Pietų 
Sanghajaus 
narkotikais 
bei Afrikos

Veihavei bei Tientsino
į Japoniją 
Kitas — 
aprūpina

Artimuosius Rytus 
kraštus, kur Bagdadas, gana

1 stipriai komunizuota Irako sos
tinė, yra ir savotiškas “paskirs 
tymo punktas”. Toliau yra 
“Kvang-Šov kelias” einantis iš 
Honkongu į Makao. Vienok 
svarbiausias būsiąs “kelias” ei
nantis iš kinų provincijos Yun
nan į Burmą bei Siamą ir. kaip 
paaiškėjo iš parodymų suimtų 
komunistinių kontrabandinin
kų, per Nippon bei Okinava sa
las siekiantis net Amerikos kon 
tinentą.

Pačioje Kinijoje Amerikos 
vartojimas opiumo bei jojo per 
dirbinu yra baudžiamas labai 
griežtomis bausmėmis. Tuo tar Mao-Tse-Tungo vyriausybės už 
pu aguonų, plantacijų pavir- sienio 
šius, t. y. pagrindinės žaliavos, šiuo metu kinų komunistų par- 
nuo 1950 metų padidėjo plotu tijos užjūrio skyriaus vedėjas, 
virš 8 tūkstančių hektarų, kas turįs savo žinioje dar tolimes- 
opiumo produkciją padidino nius kinų kompartijos pareigū- 
virš 7 tūkstanč. tonų, nekal
bant jau apie opiumo perdirbi
mo gaminius: heroiną bei mor
finą. Visa tai yra skirta eks
portui. gi pajamos finansavi
mui komunistinės veiklos sve
tur. Pagal Japonų surinktas ži
nias, Peipingo komunistinė vy
riausybė jau senai rūpinosi stei 
girnų specialių opiumo farmų.

Nuodijimo politika
Tai nuodijimo politikai, rau

donosios Kinijos sistematiškai 
vykdomai, vadovauja “drau
gas” šen-Yun, komunistų par
tijos aukštas pareigūnas. Jojo 
bendroje priežiūroje, “išorinė
mis operacijomis” (t. y. kontra 
banda, paskirstymu, pardavi
mu, kontrole bei atitinkamo 
pelno išskyrimu tokiems ar ki
tokiems pasaulinio komunizmo 
reikalams), vadovauja “drau
gas” Van-šia-hsiang, buvęs

gas”. Komunistų vadovaujamos 
taikos jėgos pasaulyje tvirtė
jančios. bet karo pavojus esąs 
dar labai didelis. Taikos pas
tangoms priešinančios Jungtinių 
Amerikos Valstybių diriguoja
mos kapitalistinės vyriausybės. 
Taikai didelį pavojų sudaran
čios Amerikos karinės bazės už. 
jūriuose, Amerikos karinės su
tartys su Japonija. Pakistanu 
ir kitais kraštais, taipgi Ame
rikos pastangos apginkluoti Na- i 
to narius atominiais ginklais. 
Tokios pavojingos padėties ženk 
le komunistinis atsišaukimas ir 
šaukia laisvojo pasaulio žmones 
kovoti, kad Amerika panaikin
tų savo karines bazes, sunaikin 
tų atominius ginklus, priimtų 

liau prieinama tikslo. V ašarą k]astinguosius sovietų nusigink 
dažnai pamatysi, kaip maža įavįmo pianus pasitrauktų iš va . -
skruzdė stengiasi užlipti į pa- karinio Beriyno ir Azijos jos kultūrą. Sovietų žengimas 
čią smilgos viršūnę. Ji nukren- ------"-------- .
ta ir vėl bando ir pagaliau pa
siekia pačią viršūnę. Koks jai 
reikalas buvo ten užlipti, čia 
sunku bus pasakyti, betgi ji 
užlipo.

Šv. Augustinas, svarstyda
mas. kaip kiti žmonės tapo 
šventaisiais, pradėjo save klaus 

iti, kodėl jis negalįs būti šventu, 
jeigu tiek daug kitų yra šven- 

gvventi taip, 
kaip Kristaus mokslas reikala-

das. Ta atsakomybė, klaidos ga
limybė sulaiko mintį egoistinė
je sieloje nuo veikimo.

Šitą dvasios nuotaiką, išeida
mi iš krikščioniškosios sielos 
sampratos, turėtume pavadin- 

• ti puikybe. Jeigu bijosime, kad 
kas ko nors neprikištų, tai nie
kad nieko negalėsime nė pra
dėti.

Iš aukštos minties per 
nusižeminimą

Gamtoje kartais gali paste- 
i bėti, kaip iš vieno nepasiseki- 

bus panašūs tikrovės vyksme į mo einama prie kito ir paga- 
mūsų mintis, kurias mes šian
dieną labai mylime ir dėl kurių 
mes ryžtamės dirbti ir kentėti.

būsi- 
įspėti 
daro 
kad

reikalų ministeris, gi

»■ Ateities Kūrėjas
Kiekvienas žmogaus kuria 

savo ateitį. Jis kovoja su gyve
nimo pramatytais ir nepramaty- 
tais veiksniais. Likimas kai ka
da pakreipia mūsų gyvenimo 
vyksmą visai netikėta linkme. 
Kasgi. sakysim, šiandieną gali 
pasakyti, kad prieš dvidešimt 
mėtų buvo pramatęs įsikurti
kur nors Australijoje, ar, bū- J tų. Jis pradėjo 
damas Kauno universiteto pro
fesorium, yra svajojęs viename vo. Ir jis šiandien žinomas kaip 
Chicagos fabrike
kiemsargiu? Betgi ir tuose li
kimo sūkuriuose žmogus pla
nuoja savo ateitį.

Krikščioniškoji mintis nepri
pažįsta aklojo likimo lemties.
Ji mato toje lemtyje dievišką, 
Apvaizdą ir, žiūrėdama tikro- Į 
vės kelio, skatina žmogaus sie
loje viltį. Krikščionybė, išpažin
dama Dievą mūsų gyvenimo vy- į 
riausluoju planuotoju, anaiptol 
neskelbia žmogaus veikimui pa- ' 
syvumo ir stagnacijos.

ir Afrikos kraštai atgautų lais 
vę.

Kas atsišaukime nutylėta?

Jei paskelbtasis atsišaukimas 
būtų buvęs adresuotas Krem
liaus vadams, jis būtų buvęs

pirmyn Europoje sulaikytas. Ka 
ro sovietai bijo, tad, kalbėdami 
apie taiką ir laisvę, stengiasi 
įsitvirtinti Azijoj ir Afrikoj. 
Dirva palanki. Laisvę atgaunan 
čios tautos nėra pajėgios atskir 

i ti, kur draugas ir kur priešas.

— Juo mažiau mes žinom, 
juo labiau imame įtarinėti ki
tus. H. Shaw

—o—
— Kiekvieno žmogaus gyve

nimas yra pasaka.
—H. C. Anderson.

nūs, kaip paskirų to darbo sek
cijų vadovus. Apskritai, 
me tame tinkle dirba tik 
patikimi kinų kompartijos 
tesni pareigūnai.

Vienok tos pavojingos 
kės šmugeliavimu, kontrabanda 
partija jau neužsima. Tik rizi
kingą darbą kinų kompartija 

(Nukelta j 8 psl.)

visa- 
labai 
aukš

pre-

ALBERTO M C) R AVI A

pasidaryti 'Bažnyčios didysis Tėvas, o dan- 
! guje gerbiamas kaip didis 
, šventasis. Ar tik nebus čia ga
lima pasakyti, kad didieji dar
bai kyla iš aukštų minčių, bet 
ateina į gyvenimą iš didelio nu
sižeminimo.

Šiuo laiku lietuvių visuome
nėje yra kilusios dvi didelės 
mintys: sudaryti milijono dole
rių fondą ir sukurti lietuvišką 
gimnaziją. Kai kam šitai atrodo 
fantastiška. Bet šios mintys pa
tiko daug kam. Girdėtis, kad 

1 ieškoma galimybių duoti toms 
Kiekviena prigimtis sukurta.1 mintims tinkamą eigą. Iš visa 

kad ji veiktų. Žmogus turi pro- 'ko atrodo, kad jos yra pana- 
fą, kad mąstytų, pramatytų ir Šios į tikrovę, nors sunkiai 
planuoją. — turi valią, kad ge-, įvykdomos. Jeigu lietuviškoji 
ro trokštų, kad mylėtų, kad vi- j visuomenė pajėgtų šias mintis 
są prigimtį veikimui pajudintų, < išvesti į tikrovę, tai ateitis jai 
— turi laisvę, kad be prievartos priklausytų. V. Rim,

Aš įžengiau į vidų ir stipriai suėmiau ją už ran- Giannina buvo užsiėmusi su klientu. Ji paspaudė 
kos. Bet aš paleidau ją tuoj vėl, nes ji į mane žiūrėjo registerį, ištraukė sąskaitą, paskelbė be balso pakėli- 
beveik pilna vilčių.

— Tai buvai tu; — aš paklausiau.
— Ne, tai ne aš. Aš tik pakartojau, ką buvau i 

girdėjusi.
— O iš kur tu girdėjai ?
— Iš Gianninos.
Nieko nesakęs, apsisukau ir išėjau lauk. Bet ji 

sutarę vestis prieš tai, kai aš sutikau Filomeną. Ji laikė mane ir> beveik provokuojančiai, pridūrė:
— Ir jūs nevadinkite manęs Pikų Dama.
— Kodėl, ar tu neturi smakro panašaus į pikus?

— aš atkirtau, išsitraukiau ir nubėgau laiptais.
— Geriau smakras panašus į pikus, negu pora 

ragų. — ji šūktelėjo man, pasilenkusi per turėklus.
Aš pradėjau labai blogai jaustis. Man neatrodė 

galima, kad Filomena apgaudinėtų, ypač, kad per tris 
j mūsų vedybų metus ji buvo labai visuose reikaluose 
‘prisirišus prie manęs. Bet kas per daiktas yra pavy
das? r

mo: „Dvi kavos” ir tada paklausė mane tyliai.
— Ką tu sakei man. Gino?
aš pakartojau klausimą. Ji atidavė klientui grą

žą ir tada atsakė:
— Tikrai tu galvoji. Gino, kad aš galėjau išgal

voti tokius dalykus apie Filomeną... mano geriausią 
draugę ?

— Tada gal Adalgisa sapnavo.
— Ne, — pataisė ji mane. — ne, ji nesapnavo... 

Aš neišgalvojau, bet aš pakartojau.
— Štai kokie draugai! — aš negalėjau nesušuktl.
— Bet aš sakau, kad netikiu tai... Žinoma, Adal

gisa to nepasakė tau.
— Gerai, bet kas tau sakė?
— Vincenzina... Ji atėjo iš skalbyklos specialiai 

man pasakyti.
Aš išskubėjau nepasakęs nė sudiev ir nuėjau tie- 

Tie prisirišimo ženklai dabar man atrodė po šiai į skalbyklą. Jau iš gatvės mačiau, kaip Vincenzina
Fedes ir Adalgisa pastabų nepatikimumo laipsnis. Ge- stovėjo prie stalo ir laidydama abiem rankom spaudė 
rai. gerai... Giannina buvo baro kasininkė toje pačioje prosą. Vincenzina yra maža, plona mergaitė su su- 

Tu, Pikų Dama, esi ta, kuri pradėjo pasakoti gatvėje. Ji buvo išglebusi blondinė, su švelniais plau- spaustai atrodančiu veidu kaip katės, labai tamsiu ir 
gyvu. Aš žinojau, kad jai truputį patinku ir iš tikrųjų, 
kai aš pamojau pirštu, ji tuojau paliko laidytuvą ir 
išėjus lauk, vilties pilna, tarė:

— Gino, kaip malonu tave matyti.
Bus daugiau

MARIJUS
Tęsinys

Aš nutariau tuo metu negrįžti į savo dirbtuvę, 
apsisukau ir nuėjau ieškoti Adalgisos. Ji, laimė, gy
vena taip pat Via dei C°ronari. Adalgisa ir aš buvom

I

dabar buvo senmergė, ir aš maniau, kad ji išgalvojo1 
tą istoriją apie mano Filomeną. Aš užlipau keturis 
aukštus, daužiau stipriai kumštimis duris ir vos neuž- 
daviau jai per veidą, kai ji taip skubiai jas atidarė. 
Jos rankovės buvo atraitytos, rankose laikė šluotą.

— Gino, ko tu nori? — paklausė labai aštriai.
Adalgisa nedidukė mergaitė, patraukli, bet galva 

buvo truputį pėrdidelė ir smakras truputį išsikišęs. 
Dėl to jos smakro ją vadindavo Pikų Dama. Žinoma, 
taip negalima vadinti tiesiai į akis, bet aš taip buvau 
susimaišęs, kad pasakiau:

I

apie Filomenos nuotykius namuose, kada aš esu dirb- kais ir porceliano mėlynumo akim, rami, lėta, svajo
janti. Aš pasilenkiau virš kasos stalo ir prašnibždėjau 
|jai:

tuvėj ?
Ji atsuko savo dvi piktas akis į mane:
— Ta* Filomena, kurios tu norėjai... ir dabar ją • — Sakyk man, kas išgalvojo istoriją, kad Filo

tun- mena užima žmones, kai aš nesu namie?
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X DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

=. TVARKO PR. ŠULAS ir J. ŠOLICNAS------

RUOŠIAMAS ĮSTATYMO 
PROJEKTAS UŽDARBIAMS 

APSAUGOTI
Demokratų atstovas Illinois 

parlamente Anthony Scariano 
pareiškė, kad jis ruošiasi pa
teikti įstatymo projektą 
darbiams apsaugoti.

Jei šis projektas busimoje 
parlamento sesijoje bus priim
tas, tai bus panaikinti du žino
mi raketierių vartojami papro
čių legališki būdai. Be to būtų 
panaikintas kitas toks jų išra
dimas ir modifikuotas neįvyk
dytas sprendimo įstatymas, 
angliškai vad. “confession of 
judgement”.

— Jei šie dalykai bus panai- i 
kinti, tai bus apsivalyta nuo! 
kredito biznierių įsivaizdavi
mo, — pasakė Scariano.
t

Scariano pasiūlymas yra veik 
smingesnis, negu anksčiau kitų 
dviejų grupių pasiūlytas, bū
tent, Fair Credit Practices — 
Teisingos Kredito 
Illinojuje ir Mero

už

išsimokėjimui prekę, kurią vė- ; 
liau kam nors kitam parduoda 
ir priverčia pirmąjį pirkėją su
mokėti likusią sumą prekės, 
nors jos pirkėjas savo žinioje 
jau neturi. Prekybininkas gali 
padaryti žygių teisme, kad bū
tų uždėtas ant pirkėjo uždar
bio už skolą areštas. Scariano 
pasiūlymas panaikintų šią prak 
tiką ir perkeltų atsakomybę 
pardavėjui, kuris turėtų patik
rinti (išskrininguoti) savo klien 
tą rūpestingiau. Leo šul. į

JUS KLAUSIATE — 
MES ATSAKOME

: čekio neprarasite. Žinoma, tą 
uždarbį už gruodžio mėn. reikia 
įskaityti į bendrą uždarbių su
mą. Savo klausime iškėlėte į- 
domų dalyką. Būtent: ar vad. 
bonus uždarbiai įskaitytini į 
bendrą uždarbių sumą, ar ne? 
Trumpai — taip. Bet kokie 
gauti ekstra bonus uždarbiai, 
nesvarbu net kada jie būtų iš
mokėti, turi būti įskaičiuojami 
į to laiko uždarbius, kada jie 

i buvo uždirbti. Reiškia, jeigu 
bonus, uždirbti gruodžio mėn., 
būtų išmokėti kada nors vė
liau, jie vistiek turi būti įs
kaičiuojami į gruodžio mėn. 
uždarbius.

Dabar tik turime išsiaiškinti 
ar jūs tikrai gavote vad. bo
nus uždarbį, o gal tai buvo tik 
dovana (gift)? Nežinant aplin
kybių, kurios buvo išmokant 
jums bonus, negalima aiškiai 
pasakyti ar jūsų gautasis at
lyginimas buvo bonai ar tik pa
prasta šventinė dovana. Leis-

Linda Ho, 21 m. mergina, vai
dins amerikiečių filme “Išpažintis 
opiumo vartotojo”.

rėti iš dviejų punktų: 1) vai-5 
stybės įstatymas reikalauja, 
kad prekybininkai (businesses) 
šaligatvius, esančius prie jų 
nuosavybių, patys taisytų, kas 
yra legalu. 2) Už nuostolių ieš
kinius prieš miestą atsakomy
bę neša prekybos leidimą turį 
išvežiotojai (driveway permit). 
Asmeniški 
kalavimai 
vūs.

Alyvos
gazolino stotys — viena iš 

didžiausų grupių, kurie turi to
kius leidimus (driveway per
mit), sekantį mėnesį tarsis su 
Melaniphy, tikėdami, kad bus 
jiems sumažintas nustatytas 
mokestis.

užstatų (bonds) rei- 
dabar nėra efekty-

kompanijų atstovai

Praktikos 
Komiteto 

Naujųjų Chicagos Gyventojų 
grupių. Skarino sako, kad jis 
respektuojąs tas grupes, bet 
jis ginsiąs savo projektą. Jis 
nepalaikysiąs Kredito įstatymo 
reformos pasiūlymo, kurio norį 
specialios biznio grupės jų in
teresams apsaugoti. Kredito da 
vimas vien tik kliento vienu 
parašu nuolat didėjąs. Jis to 
nemėgstąs. Tas gali išauginti 
daugiau į Rodriguezą panašių 
asmenų. (M. Rodriguezas, 23 i 
metų amžiaus, uždirbęs S60 į 
sav., Chicagos vienos pakavi
mo įstaigos tarnautojas, įsisko 
lino iki $950 ir pagaliau paste
bėjo, kad jam darbovietėje už
darbio čekiams uždėtas areš
tas).

Galima pastebėti, kad pagal 
veikiantį Illinojuje įstatymą 
be skrupulų prekybininkas, per 
daug nekreipiąs dėmesio į klien 
to finansinę būklę, dažnai jam 
duoda neribotą kreditą. Kai 
klientas negali savo dalies nu- i 
statytu laiku įmokėti, prekybi
ninkas gali pasiimti parduotą

Kl. Dėl sočiai, draudimo įsta-i 
tymo specialaus nuostato apie 
teisę į mėnesinį čekį, jei uždir- įįte padaryti prielaidą. Daly- 
bama nedaugiau $100 kyla 
tam tikrų abejonių. Sakysim, 
gruodžio mėn. neuždirbau $100, 
bet metų pabaigoje gaunu 
švenčių dovaną, vad. “bonus” 
nuo darbdavio ar net‘ nuo klien 
to. Tai pridėjus jau susidaro 
virš $100. Ar nustojama teisės 
į mėn. čekį? Vietinė soc. draud. 
pareigūnė manė, tad bonusas 1 
naikina teisę į čekį, kai pakelia 
uždarbį virš $100. Man atrodo, 

i kad ta švenčių dovana yra vi
siškai skirtingas dalykas.

Noriu žinoti apie taisyklės 
pritaikymą, kad pasinaudojus 
ta teise į mėnesinį čekį, kai už
darbis neviršija $100: ar už
tenka vien pranešimo apie už
darbio dydį konkrečiam mėn., 

{ar dar be to reikia pridėti ati
tinkamą darbdavio liūdymą?

E. E.
Ats. E. S. Iš jūsų klausimo, 

gaila, nėra aišku, ar jūs lai
ke kalendorinių metų (nuo 
sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) 
uždirbote virš $1,200 ar ne. 
Jeigu iki jūsų minimo gruodžio 
mėn. jau esate uždirbę virš 
$1,200, tai gruodžio mėn. jums 
yra leista uždirbti tik $100. 
Kitu atveju už tą mėnesį pra- 
rastumėte pensijos čekį. Ta
čiau jei per 1960 m. kalendo
rinius metus neuždirbote virš 

‘ $1,200, tai už gruodžio mėn.

mėnesį, už kurį jūs gavote so
čiai. draudimo čekį, jokio pra
nešimo daryti nereikia. Jeigu 
uždirbsite virš $100 ir tas nž- 
darbis kokiu nors būdu turėtų 

ką spręskime šitaip: jeigu jums įtakos į jūsų gaunamą sočiai, 
darbdavys išmokėjo ekstra už
darbį už jūsų darbą, tai tada reikia pranešti vietinei soc. 
gautasis atlyginimas yra bonai. įstaigai. Kiekvienu atveju 
Kaip tokie jie įskaitytini į ben- kio specialaus pažymėjimo 
drą uždarbių sumą. Tačiau, jei- darbdavio nereikia, 
gu jūs gavote minimą sumą J.
netiesioginiai iš darbdavio, bet 
iš kliento, tai tada jūsų gau
tasis atlyginimas nėra bonus, 
o dovana ir kaip tokia nereikia 
įskaityti į bendrą uždarbių su
mą.

Nuo jūsų priklauso kaip jūs 
tąjį uždarbį sutvarkysite. Jei
gu tai yra bonus ir jei norite 
apsaugoti savo čekį, neperžen
giant nustatytos uždarbių lei
stinos sumos, tai tada galite 
to bonus nepriimti, arba pri
imti tik toje sumoje, kuri ne
būtų virš $100.

Turiu pastebėti, kad sočiai, 
draudimo tarnautojas yra kiek 
vienas tikras ir autoritetingas 
išaiškinti panašias situacijas. 
Jis ir už išaiškinimą yra atsa
kingas. Galbūt jūsų minima 
tarnautoja nežinojo iš kur jūs 
gaunate bonus.

Pabrėžiu, kad nesvarbu ko
kia proga gautas atlyginimas, viai, kaip ir gatvės yra viešo- 
švenčių ar iš darbo pasitrau- jo naudojimo keliai, 
kimo, jis vistiek skaitytinas į 
uždarbius, jei tai yra bonus, i

Dėl procedūros.
uždarbiai neviršys $100 per tą

draudimo pensiją, tada apie

Įi
tai 
dr. 
jo- 
iš

I
I

Šolninas

TURI
SNIEGĄ

1909

f

INSURED’ 1960

Korporacijų patarėjas Mela- 
niphy pabaigai pareiškė, kad 
jis mielai diskutuos savo už- 
tato pasiūlymą su gazolino sto
čių atstovais. Pr. šul.

SPĖJA, KAD BEDARBIŲ 
SKAIČIUS PAD1DĖSIĄS

WASHINGTONAS, D. C.—1 
Daugelis valdžios ir privačių 
ekspertų spėja, kad nedarbas 
krašte didėsiąs per visus atei
nančius metus. Naujai į darbą 
priėmimas visada vyksta 
maži, nors produkcija kai 
didėsianti.

pa- 
kur

perEkonomistai tikisi, kad 
ateinančius metus krašto pro
dukcija padidėsianti nuo 10— 
15 bilijonų dolerių.

Darbo departamento eksper-

KAS IŠ TIKRŲJŲ 
NUO ŠALIGATVIŲ 

VALYTI?
Mūsų skyriaus praeitame nr. 

buvo įdėta žinutė apie Chica
gos mieste veikiančių taisyklių 
nuo šaligatvių sniego valymo
ištrauka. Dabar gruodžio, 29 tai mano, kad bedarbių skai- 
d. “Daly News” praneša, kad . čius krašte viršys 5 milijonų 
Chicagos taisyklės, įpareigojau- ribą, kai naujasis prezidentas 
čios valyti nu© šaligatvių snie- J- Kennedy duos savo priesai- 
gą, esantį prieš savininko na- ką per inauguracija 1961 m. 
mus, yra nelegalios. Tokį pa
reiškimą praeitą ketvirtadienį 
padarė korporacijos patarėjas 
John C. Melaniphy, kuris pa
žymėjo, kad Hllinojaus Aukšč- 
Teismas (Supreme Court) dar 
1939 m. nutarė panaikinti šias 
taisykles; šios taisyklės iki šiol 
nebuvo iš įstat. knygų išbrauk
tos.

Teismas nutarė, kad šaligat-

sausio 20 d.
Visi tikisi, kad naujasis pre

zidentas J. Kennedy imsis sku- 
’bių žygių nedarbui mažinti ir 
paskatins įvairią gamybą, dėl 
to bus greit pastebimas ekono
minės krašto būklės pagerėji
mas. Fab.

Melaniphy toliau pareiškė,
, . kad į šaligatvius galima žiū-Jeigu jūsų i_______________ _____

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto balau; 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miest. 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

R 
ir

JŪSŲ DŽIAUGSMAS BUS PILNESNIS...
kai jsigvsite ką nors nauja iš baldų.

XKXXKKXXXXXKXXX>0000 , onnn- . . .. O .Tik uz S149.9.-> galite įsigyti 3 dalių 
miegamojo setą, spyruokles, čiužinį, 
2 pagalves, 2 lempas, kilimėlį ir pa
veikslą. Už $189.95: 2 dalių parlor setą, 
2 pakopų stalą, cocktais stalą, 2 stalo 
lempas, kilimėlį. 5 gabalų DINETTE 
setas $39.95 ir aukščiau- Didelis pasi
rinkimas iš Vokietijos importuotų 
Stereo\ HI FI, Fonografų ir radio apa
ratų, su kuriais galite girdėti Europos 
radio stotis ir kitokių baldų ir namams 
reikmenų.'

KXX><XXXX><><><X><><:^^ F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav. 

ROOSEVELT FURNITURE CO. 
2310 W. Roosevelt Rd. Tel. SEeley 3-4711 

Sekmadieniais atdara nuo 11 iki 5 vai. po pietų
’■-----------------------------------------------------------------------------—----- 4

DIVIDENDAS 
MOKAMAS 

VISOMS 
SANTAUPOMS

NUO 1961 M. SAUSIO 1 DIENOS

♦

i'
♦ 
♦
♦ 
♦
♦
i

♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

TAUPYK STIPRIAUSIOJE

CHICAGOS TAUPYMO BENDROVĖJE

Turtas — $80,000,000.00
Atsargos Fondas $7,000,000.00

Justi n Mackiewich, Chairman of the Board 
Justai Mackiewich Jr., President

Standard Federal Savings
Z *

AND LOAN ASSOCIATION 
‘ OF CHICAGO

4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
(Archer Avė. ot Sacromento 

PHONE: Virginia 7-1141

VALANDOS: Kasdien, (skaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. Trečiad. visai neatidaroma.

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ!

INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $10.000.00
Paskolom ant namų nuo vieno iki dvidešimties metų — 

lengvais mėnesiniais atmokėjimais.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
1071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Secfy LA 3-8248
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Kiekviena sąskaita 
ligi $10.000.- 
apdrausta
Federal inėje 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

FREE P A R K I N G
VALANDOS Kasdien nuo 5 Iki 4-80; Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 

Trečiadieniais uždarvta

COMPLETE AUTO SERVICE
AUTOMOBILIU TAISYMO DIRBTUVĖ

kurioje jfisi, aatomobUU 
bus pilnai aibaijrtas. prade
dant motoro ><nrefn;liavtmu. 
karoeerijos LUaisymu, ratu 
siibalanw«« imu tiesati*. va 
Barimo nustatymu, dažymo 
Ir kitais darbais. Naujai pa
didintose dirbtuvėse naudo 
jamoe moderniškiausios ma 
Alnos automobilio karoaerl- 
Jai išlyginti. Dirbtuvėse Tie 
nu laiku gali būti taisoma 
virš tuzino automobiliu.

Sav. STASYS DAPKUS

4542-44 So. Western Avė., Chicago 9, III
Telef. CIJffMde 4-2241

AND 
LOAN 
ASSN.

■ g

ant visų taupymo 
sąskaitų5 

ant Bonus 
sąskaitų.

and Loan Association
4040 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August 5aIdūkas Prezidentas

Split by PDF Splitter



Antradienis, 1961 m. sausio 3 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5

Socialinis draudimas Lat duodu maist3 J*1 kambari-
NAUJAS DARBO DIREKTO

RIUS ILLINOJUJE

Už atsakymą būsiu dėkingas.
Vyt. A.

Ats. Vyt. A. Taip. Pagal
Naujai išrinktasis Ilinojaus , ^kiančias dabartines sooiaL 

gubernatorius Kerner paskyrė į 
Robertą W. Johnsoną šios val
stybės Darbo departamento 
direktoriumi. Johnsonas, 46 m. 
amžiaus, iki šiol buvo AFL- 
CIO automobilių darbininkų 
unijos regionaliniu direktoriu
mi.

Samuel C. Berstein, 51 m. 
amžiaus, kuris nuo 1942 metų 
buvo šios valstybės nedarbo 
kompensacijos komisionierius ir 
kompensacijos įstatymo auto
rius, yra paskirtas Johnsono 
asistentu.

Ilinojaus valstybės Darbo 
departamente dirba 3,000 tar
nautojų, iš kurių 2,500 dirba 
kompensacijos skyriuje; depar
tamento metinis biudžetas yra 
29 mil. dol.

Johnsono tikslas — įgyven
dinti Ilinojaus valstybėje tei
singos darbo praktikos įsta
tymą, kas paskatintų atsiras
ti daugiau darbo vietų ir kovos 
su darbo netekimu dėl fabri
kų automatizacijos ir techniš
kos pažangos.

gauti iš val- 
įstaigos (In- 
Toji įstaiga 
numerį bei

j vietinę socialinio draudimo reiškimą žmonos pensijai gau- linti prezidento paskirtoji ko- 
įstaigą, tačiau mums buvo pa- ti. Reikės pristatyti vedybinius —:------- j;-t: *-----
aiškinta, jog ji dar neturinti metrikus ir dokumentus žmo- 
teisės į pensiją kaip mano žmo 
na, kadangi nebuvom išgyvenę 
bent 3 metų kaip žmona ir vy
ras.

; Norėčiau žinoti, ar šiuo at
žvilgiu buvo padaryta pakeiti
mų. Jei buvo, tai kokie, ką mes 
turime daryti, ir kiek mano 
žmona gautų dabar ir sulauku
si 65 m. amžiaus. J. B.

Leo Šul.

draudimo taisykles jūsų moti
nos darbas yra sočiai, dr. pa
dengtas ir jūs už jos darbą pri 
valote mokėti soc. dr. mokes
čius.

Jeigu niekados neturėjote 
vad. darbdavio soc. dr. nume-

I
’ rio, tai turite jį 
stybinių mokesčių 
ternal Revenue). 
išduos reikalingą
suteiks atitinkamų informaci
jų, kaip tuos mokesčius mokėti.

Turiu pastebėti, kad jūs tu
rite apskaičiuoti, kiek kainuo
ja jūsų žmonos motinos kam
barys bei maistas, nes ir už tai 
reikia mokėti soc. dr. mokes
čius, kadangi tai yra taip pat 
jos uždarbis, gaunamas už dar-

Įta?
Ar žmona gali gauti pensiją?
Gerb. Redakcija. Prieš kiek 

laiko spaudoje teko pastebėti 
žinių apie tam tikrus sacialinio 
draudimo įstatymo pakeitimus, 
liečiančius žmonos pensijas.

Dalykas toks. Esu pensinin
kas ir šiuo metu gaunu $116

LENGVATOS' per mėnesį. Pereitų metų va- 
_ A sąrą vedžiau. Mano žmona yraRevenue tar- .. gimusi 1897 m. rugesjo men. 

_ _. —i jai pernai metais su-
„ , . kako 62 m. amžiaus, kreipėmėsTuo pakei- (

- A..........  ‘ =
deklaruoja ;
mokesčius, i

i

| 
nos amžiui įrodyti.

3. Jeigu jūsų žmona lauktų 
iki jai sukaks 65 m. amžiaus, 

: tai ji gautų pusę jūsų gauna
mos pensijos sumos (žinoma, 
jūs ir toliau gautumėte savo 
$116). r‘ " * 
pensija tada būtų

Tačiau jeigu ji 
dėti gauti pensiją 
rugsėjo mėnesio, 
sis įstatymas 
jos pensijos dydis būtų suma- 
mintas ir ji gautų $48.40.

rašę, buvo tas, Pastebėti,

misija pasiūlė įgyvendinti trum 
palaikinį mokesčių sumažinimą, 
kad pagyvintų krašto visą eko
nominį gyvenimą. Fab.

Maža ar nedidelė
(Atkelta iš 2 ps’ i

Vadinasi, jos mėnesinė g mjiijOnų gyventojų federaci-
$58.
norėtų pra- j 

nuo 1960 m. 
kada nauja- 

įsigaliojo, tadaAts. J. B. 1. Taip. Pakeitimų 
dėl vedybų ilgumo soc. dr. įs
tatyme buvo padaryta. Vienas 
iš svarbesniųjų, apie kurį beje 
jau buvome rašę, buvo tas, Turiu pastebėti, kad suma- 
kad yra sumažintas povedybi- tintoji pensijos suma niekados 
nio laukimo laikas. Seniau žmo 
na neturėjo teisės į vyro pen
siją, jei buvo vedusi mažiau 
negu tris metus. Vadinasi, visi 
vedusieji, kurių žmonos buvo MAŽINS PAJAMŲ 
virš 62 m. amžiaus, turėjo po ^IŲ NUOŠIMČIUS?
vestuvių laukti bent 3 metų, WASHINGTONAS, D. C. — 
kad turėtų teisę į mėnesinę Čia plačiai kalbama, jei eks-

nėra padidinama; net ir žmo
nai sulaukus 65 m. amžiaus.

J. šoliūnas

i

MOKESTINĖS
JAV Intemal 

nyba atkreipia dėmesį į svarbų ; g**^***^^ 
įstatymo pakeitimą, kuris buvo 
neseniai padarytas, 
timu padaryta tam tikrų leng- Į 
vatų tiems, kurie 
įvertinimo pajamų 
pildydami formą 1040-ES už 
1961 ir sekančius metus.

Pagal naujo įstatymo nuos
tatus, nereikia pildyti pajamų 
mokesčių įvertinimo deklaraci
jos, jei tų mokesčių nebūtų 
daugiau negu $40.

Naujas įstatymas padarė 
dar šiuos pakeitimus:

1) Padidino ne uždarbio pa
jamas (nuo kurių mokesčių 
nereikia mokėti) nuo $100 iki 
$200 ii

2) Jei mokesčių mokėtojas 
turi ne iš uždarbio pajamų 
daugiau negu $100, turi užpil
dyti įvertinimo pareiškimą, kai 
jo visos numatomos pajamos 
viršys S400 plius S600 padau
ginus iš išlaikomų asmenų 
skaičiaus, kuriuos jis turi tei
sę nusirašyti ir kt.
Ar motina gali būt apdrausta?

Gerb. Redaktoriai. Trumpai 
noriu paklausti dėl pakeitimo 
socialinio dr. įstatyme liečian
čio tėvų darbą.

Toks dalykas. Mano žmonos 
motina gyvena kartu su mu
mis ir prižiūri mūsų vaikus. 
Girdėjau, kad pagal naują įs
tatyme pakeitimą aš už jos 
darbą galėčiau mokėti sočiai, i 
draudimo mokesčius taip, kad 
laikui atėjus ji turėtų teisę 
gauti pensiją. Noriu paklausti, 
ką aš turiu daryti? Aš jai mo
ku savaitinį atlyginimą ir taip

pensiją. Dabar tas laukimo lai- pertų pranašystės greitu laiku 
ka^ yra sumažintas iki vienų - 
metų laikotarpio. Reiškia, kad minių negalavimų

išgyvenusi su vyru tik tintų ir krizė padidėtų, tuomet 
esą naujai išrinktasis preziden
tas J. Kennedy numatąs su
šaukti kongresą į nepaprastą 
sesiją, kur pasiūlys priimti įs
tatymą laikinai sumažinti pa
jamų mokesčių nuošimtį. Pa
skutinėmis savaitėmis speciali

kraštui pasveikti nuo ekono- 
nepasitvir-

žmona, 
vienerius metus po vestuvių, 
jau gali duoti pareiškimą žmo
nos pensijai gauti.

2. Ką jūs turite daryti ? 
Naujasis įstatymo pakeitimas 
jau yra įsigaliojęs nuo 1960 m. 
rugsėjo mėnesio. Jeigu norite 
jūsų žmona turėtų paduoti pa- Ekonominėms Negerovėms ša-

/

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDIO 
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 ARCHER AVENUE 

Tel. Virginia 7-2481

^TELEVIZIJAS
8$žiningal ir nebra^iai taisau 

Vt patarnavimą vietoje S3.00, už 
41rbtuvAs darbą - Si o 00 |r d ai v» 

‘•irtos pavetksltnfls tempo*

J.
2549 W. Bftth St. II a. PR B-1M3
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M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus bei pervežimus iš 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. RE 7-7083
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

nio taško žiūrint nedera. Nuo
dėmė yra nepagrįstai keltis į 
puikybę, bet taip pat yra žalin
ga save žeminti ar menkinti. 
Savęs žeminimas ir savos tau
tos mažinimas silpnina mūsų 
pasitikėjimą savimi ir ryžtą ko 
voje dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Taigi, kalbant apie Lietuvą, 
venkime “maža Lietuva” ar 
“maža lietuvių tauta” sąvokų

prakalbose, spaudoje ir per ra
dio valandėles. Tokį pageidavi
mą eilė visuomenininkų ir kul
tūrininkų jau pripažino. Pav., 
Clevelando lietuvių radio va
landėlė jau eilę metų vietoje 
“Small Country on the Baltic 
Shore” vartoja ‘įžangoje “Age- 
less Country on the Baltic Sho
re” (Senas kraštas ant Baltijos 
kranto)’.

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Visos programos iš WOPA 
1490 Kilocycles FM 102-7AM.

Kasdien, nuo pirmadienio Iki penk 
tadlenio 10-1; vai. ryte. Šeštadieni 1 
sekmadienį 8:30 Iki 9:30 vai. -yte.

vakaruškos pirmadienį 7 vai. vak 
Raštinė: 7159 So. Maplevvood Avė., 
Chicago 29. III. Telef. HE 4-2413

nė jėga.
Kiek gi didesnė yra: Suomija 

(su 4 mil. gyv.), Danija( su 4 
su viršum), Šveicarija( su 4 su 
puse) ? Tik Švedija, Graikija, 
Bulgarija ir dar kelios valsty
bės yra dvigubai didesnės už 
Lietuvą. Jos save mažomis vals 
tybėmis nevadina, kaip, pav., 
Ohio valstybė (su 8 milj. gyv.) 
vadina save “Great Statė of 
Ohio”. Antra vertus, Lietuva 
yra dar toli nuo mažesnių vals-

MOKES- tybių eilės galo. Yra daug ma
žesnių valstybių už ją, o tų val
stybių žmonės nesijaučia esą 
menkaverčiai kitų tautų tarpe, 
priešingai, jie didžiuojasi savo 
tauta ir valstybe ir yra laimin
gi savos valstybės piliečiai 
(Luxemburg, Albanija, ir k.).

. i
Žinoma, tūlas gali pasakyti: 

koks gi skirtumas tarp “maža” 
ir “nedidelė” sąvokų? O vis tik 
yra skirtumas. Mažas — tai 
menkas dalykas, nedidelis — 
tai jau nei mažas, nei didelis. 
Mums patiems Lietuvą vadinti 
maža jau grynai iš psichologi-

ib oninfl co

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

TV, RADIJAI. HI-FI. VĖSINTUVĄ*
Pardavimas-taisymas. uždaryta

Televizijos • Radijai, 
Fonografai • Plokšteles, 
Elektriniai virtuvės prietaisai 
Elekktr. laikrodžiai.
Rašonisios mašinėlės, • 
Radijo ir TV lemputės, 
Visokios antenos. 
Baterijos • Dalys, 
Foto kameros ir l'ilmos 
Elektros lemputės.

PARDAVIMAS-TAISYMAS!

i

3321 S. Halsted St-CL4~5665
Atd.: 9-6 pirm.-ketv. 9-9.

Sekmad. uždaryta.

Nuoširdus Chicago Savings Kvietimas

JOHN PAKEL, Sr.

Valdyba, direktoriai ir visas Chicago Savings and Laon 
Association štabas nori pareikšti visiems mūsų taupymo 
ir skolinimo nariams, draugams bei kaimynams nuoširdžią 
padėką už praeitais metais mums parodytą pasitikėjimą, 
bendradarbiavimą ir draugiškumą.

Šiais metais mes švenčiame ketvirtuosius metus naujame 
savo name ir 37-tuosius metus saugios ir pavyzdingos tar
nybos Chicagos Pietvakarių bendruomenės gyventojams. 
Pasididžiuodami pranešame, kad per šiuos ketverius metus, 
kai persikėlėm j dabartinį mūsų namą, nariams ir šios apy
linkės geriesiems mūsų draugams parodžius pasitikėjimą 
ir pritarimą, mūsų turtas nuo $17,000,000.00 pakilo iki 
$36,000,000.00. Jis padidėjo daugiau, negu dvigubai.

Kad galėtume ir toliau teikti 
to augimo, buvome priversti remontuoti greta esantį namą, nupirktą prieš keletą metų. Namo 
remontavimą baigsime trijų mėnesių laikotarpyje. Tada mūsų įstaiga atrodys, kaip čia spausdi
namas paveikslas. Dar didesniam mūsų klijentų patogumui įrengiame antrą didelį parkini- 
mo sklypą, esantį '50 pėdų į šiaurę nuo įstaigos ir tinkamą 50 automobilių pastatyti.

Jeigu Jūs dar nesate didžiosios mūsų taupytojų šeimos narys, norėtume nuoširdžiai pakvies
ti Jus ir Jūsų šeimą prisidėti prie 18,000 Chicago Savings draugų ir kaimynų, kurie naudojasi 
savo santaupų apdraustu saugumu, gauna aukštus dividendus iš savo santaupų ir turi galimybę 
kiekvienu momentu jas išimti. Dabar už investavimo santaupas mūsų mokamas 41/4% 
dividendas yra pats aukščiausias, kuris galima saugiai mokėti. Be jau minėtų naudingų dalykų, 
Jūs, kaip Chicago Savings taupytojas, galite pasinaudoti visa eile kitų veltui teikiamų patarna
vimų, būtent: galite iškeisti savo ir savo šeimos uždarbio čekius, apmokėti vandens, elektros ir 
visas kitas šeimos sąskaitas specialiais mūsų Money Order čekiais. Jūsų patogumui dabar tu
rime du parkinimo sklypus. *

Pradedant 1960 metų gruodžio 15 diena ir baigiant 1961 m. sausio 15 d., Chicago Savings 
ir vėl kviečia visus savo narius bei kaimynus aplankyti mus Kalėdų ir Naujų Metų švenčių pro
ga. Atsiveskite savo vaikučius, kad galėtų pamatyti mūsų kalėdinius papuošalus ir atsiimti jiems 
skirtas dovanas. Suaugusiems patiks aplankyti mūsų įstaigos didžiojoje salėje įtaisytą “drau
gingumo kampelį”, kur Jūs būsite pavaišinti karšta kava, riestainiais ir kitais skanumynais.

tinkamus pataranvimus prie tokio smarkaus bendrovės tur-

CHICAGO SAVINGS
i

f

į

t

I
I

LITHUANIAN
B A K E R Y
2450 W. 59th Street 

Chicago 29, III.
Tel. HEmloek 4-7434

baltą duoną, ruginę paprastą

AND LOAN ASSOCIATION
6245 SO. WESTERN AVĖ. CHICAGO 36, ILLINOIS 

Telefonas — GRovehilI 6-7575
ATDARA: Pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 8. 

Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 12:30 vai. po pietų.

Kepa įvairiausius kepinius ir
ir plikytą kaimišką duoną, kariškių rupią ruginę duoną, ku
ri mėgiama, ypač senesnių amonių ir kaimišką pyragą. Pri
ima užsakymus tortams, pyragaičiams ir kitokiems kepi
niams įvairiomis iškilmių progomis. Krautuvėje gaunami 
importuoti delikatesai, lietuvškos dešros, kumpiai ir kt. 
maisto produktai. Atdara nuo 8—6 v. v.. Uždara sekm. ir pirm.

Sav. ANTANAS KAZILIONIS

T

f^EElo SPVeRs
Modemaire Pantryware Free to savers of $500.00 or 
more, every two months during 1961, NEW ACCOUNT 
0R ADDED TO PRESENT ACCOUNT.

CARE 
COVER

CURRENT RATE ON ALL SAVINGS 41/4%
Eam up to 5^% on prepaid Savings

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th COURT, CICERO 50, ILL * BĮ 2-1397 * TO 3-8131
OFFICE HOURS: M0N.f 9 A.M. to 8 P.M.; TUES. THURS. ANO
FRI, 9 AM. to 5 P.M.; SAT, 9 A.M. to 1 P.M.; CLOSED WED.

&........... ...... ..... =^>
PERKRAUSTYMAI 4 MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 
tolimi; distancijų šaukite sekančiai;

ANTANAS VILIMAS
3415 So. LITUANICA AVENUE 

Chicago, III. Tel. FRontier 6-1882 
-------  ■ P

CRANE
SAVINGS AND 

LOAN ASSOCIATION

B R PIETKIEWICZ Pree

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING4 *4%

NESĄ INVESTAVIMO SĄSKAITOS %r

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos m. 1 d.
wa. auMtfM. PIRMAD. Ir KETV.......................... I y r. 1U I ».»VALANDOS! ANTRAD .r PENKTAD................. 9 r. r. Iki 5 D. p.

ŠEŠTAD » v r Iki 12 vai. d. Trečiad. uždaryta
N----------

TV, RADIJAI, STEREOFONINIAI HI-FI, VOKIŠKI APARATAI 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS

FRANK’S TELEVISION 
AND RADIO. INC.

324C South Halsted Street Tel. C* 5-7252
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Sutvarkome dokumentus ir padedame iškviesti iš Lietuvos j 

Ameriką giminiečius bei pažystamus atostogoms arba nuolatiniam 
apsigyvenimui. Visais iškvietimo reikalais kreiptis j

WIDE WORLD TRAVEL
VVALTER RASK-RASČ1AUSKAS, Prezidentas 

9688 So. VVestern Avenue Evergreen Plaza, Terrace Lcvel
GA 2-0640 BE 3-1104

Sutvarkome kelionės dokumentus ir b’lietus j bet kurį pasaulio 
kraštą: Amerikoje, Australijoje. • Azijoje, Afrikoje ar Europoje.

PlENRASTIS draugas, CHICAGO, ILLINOIS

grupę, nes tuo laiku gestapui 
Lietuvoje vadovavo Muller.

&<xw^ocoocx>o<x>oco<>ooooooo

ME'lAl SU DIEVU
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CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Planai didėja, o pieno 
primelžimas mažėja 

kuota iš bandos daug karvių, 
kurios buvo parduotos, bet jų 
vieton neįsigyta naujų. To pa
ties

v •

Tas pats “Parade” žvalgas 
radęs Brazilijoje Latvijos žydų 
žudytoją Herbertą Cukurs, ant 
kurio sąžinės esą 32,000 žydų 
mirtis. Esą New Yorke Cuku- 
ro agentų, kurių latvių žydai 
ir dabar biją. Cukurs nesisle
piąs, bet 2 brazilų policininkai 
saugą jo namą dieną ir naktį. 
Cukurs gyvenąs gan turtingai.

Suokiu pabudinimu n> seniai išėjo 
spaudos knyga, kurioje iengvu ati

ms metų sekmadieniais ir 
duodami patrauktu? 

Apie šių knygų kun 
rašo: ‘"Knyga tenka
Ji yra tikra pavyzdžiu 

vykusiai parinktų

j

J. Gis.

OKUP. -LIETUVA. — Sovie
tinės įstaigos, partinės organi
zacijos, spauda ir radijas Lie
tuvoje metai iš metų, mėnuo 
iš mėnesio ragina kolchozus kel 
ti gyvulininkystę, didinti pieno 
gamybą.

Bet, kaip iš Vilniaus “Tiesos” 
vieno paskutiniųjų vedamųjų 
matyti, tai nesibaigianti ir daug 
kur nesėkminga kova. “Eilėje 
kolūkių” (ne kuriame nors vie
name, kitame) ir ištisuose ra
jonuose labai neryžtingai spren 
džiama bandos didinimo pro
blema. Užvenčio rajono “Pirmo
sios gegužės” kolchoze išbro-

Atsisakė floriduoto 
vandens

Kaip skelbia Amerikos Gvdv 
tojų Sąjungos laikraštis AMA,

IŠ 
liumi visivr“? 
šventadieniais 
pasiskaitytu n 
Stasys Yla 
džiaugtis...
■ uciklopedija, vykusiai parinktų is 
pasaulio ir Lietuvos, iš praeities ii 
gyvos dabarties. Pavyzdžiai daro šią 
knygų labai patrauklių. Gyventi 
krikksėioniškai vra didelis menas, o 
pavyzdžiai parodo (vairius <o meto 
požvilgius ir galimumus. Pavyzdžiai 
verčia žmogų mąstyti. save tikrinti 
kasdien atnaujinti savo pastangas 
Ši knyga, skaitoma po skyrelį kas
dien, ypač vakarais, neabejoju, pra
vers Ki*-kvi<-nani. kas nėra užmetęs 
savojo intereso dvasiniam pasauliui."

Knygos autorius — KUN. DR. .1 
PRUNSKIS. Kaina $2, gaunama 
Drauge.

REAL ESTATE REAL ESTATE

zas

l

ves. 
Bet

rajono “Dubėnų” kolcho- 
išpardavinėjęs net 22 kar- tai praėjusiais metais iš 56 A 
o naujų nusipirkęs tik 5.
kodėl kolchozai taip daro,

laikraštis nępasako.
Tuo ir kitais atvejais aiškė

ja. kad kolchozams užkrauna
mi vis didesni uždaviniai, bet 
kaip jie juos gali įvykdyti, ma
žai kas iš partinių kontrolierių 
tesirūpina. Planai vis didinami,
o pieno primelžimas ištisuose genda dantys, 
rajonuose mažėja. (E.) ___ _______

merikos miestų, kuriems pasiū
lyta tiekti gyventojams flori- 
duotą vandenį, kad dantys ne
gestų, 43 miestai nuo pasiūly
mo atsisakė. Floriduotą van
denį tiekti buvo pradėta nau
dojantis Amerikos Dantų Gy
dytojų Draugijos pasiūlymu, 
kad nuo tokio vandens mažiau

---------------------------------------------------------- | 
llllllllllllilIlIlHlllHlllinillinifiniinmni

VIm Piusburgho lietaviai 

klauso ir REMLa

Pittsburgh’o Lietuviu 
Kataliku Raaijo Programa 

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
STIPRIOS IR GALINGOSis

WLO A

BUENOS AIRES, Argentina. 
— “Parade” siuntė savo spe
cialų korespondentą Jack An
dersoną į Pietų Ameriką pa
ieškoti daugiau karo krimina
listų po to, kai Izraelio žvalgy
ba pagrobė iš Argentinos Adol
fą Eichmanną. J. Anderson ra
do Ausschwitzo kaceto vyriau
sią gydytoją dr. Josef Menge- 
lę, kuris tame kacete lazdelės 
pamojimu lėmė, kuris žydas tuo 
jau siųstinas į gazo kamerą, 
kuris turįs būti, paliktas medi
cininiams eksperimentams ir 
kuris turįs būti nukankintas 
sunkiais darbais.

Hitleris turėję galvoje lietu
vių ir kirkizų rasių kryžiavimo 
būdu sudaryti ypatingai “gerą” 
policiją. Ar tik tai nebus dr. J. 
Mengelės fantazija ? 1

Toliau J. Anderson rašo už
tikęs Hitlerio įpėdinio Marty
no Bormano pėdsakus Brazili
joje: esą, jis einąs ten Herman- 
no Mengo vardu, bet po Eich- 
manno pagrobimo taip pasislė
pęs. lyg kad į mėnulį būtų iš
skridęs. Argentinoje 
Heinricho Muellerio 
bet šis, išsigandęs 
likimo ir pasislėpęs
joje. Galbūt, tai bus tas pats 
Mueller, kuris pasiuntė' į Stutt- 
hofo kacetą lietuvių inteligentų

jis užėjęs 
pėdsakus, 
Eichmano 
Patagoni-

t

Tėvai, atverkite savo jauniesiems 
vartus į pasakų karalystę, 

pirkdami jiems
SONES TOMARIENES

pasakų knygą

nu-

Recenzentų nuomones apie 
knygą:

tą I

“Perskaičiau tą gražiai išleistą
ją 125 p. knygutę tikrai grožėda
masis bei gėrėdamasis. Pasigėrime 
autorės sugebėjimu pasakoti gy
vai ir vaizdingai, gražia lietuvių 
kalba./. Vaikučiai, mažieji ir dide- 
lieji, negalės atsigėrėti.”

Kan. Mykolas Vaitkus,
“Draugas”, 1957.VII.20 :

RADIJO STOTIES BRADDOCKE
Kiekvieną sekmadienį nuo 

1:30 iki 2:00 vaL d. p.
Visais
resu:
Radijo

reikalais kreipkitės šiuo ad
Lithuanian Catholic Houi. 
Station WL0A. Braddoct. 

Pennsylvania.
iuitnimiMHiiiiuriiiiiiiiiiiiiiinit'iiiiiiii
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ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instuliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehili 6-7875

Dr. Mengele buvęs tiesiog pa 
mišęs dėl rasinės biologijos ty
rimų. Jis ir Argentinoje mėgs
tąs filosofuoti rasinės biologijos 
klausimais ir sakęs, kad Stali
nas ieškojęs būdų, kaip sukry
žiuoti lietuvių ir kirkizų rases 
savo policijai pagerinti, nes lie
tuviai esą stiprūs ir drąsūs, o 
kirkizai sukti, žiaurūs ir abe
jingi žmogaus gyvybei, ir kad 
vokiečių nacionalistai dirbę ta 
pačia kryptimi. Pirmą kartą 
teko išgirsti, kad Stalinas ir

PO P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

Surinko

Gage Parke. 2-jų butų mūr., 6 ir 
4 kamb. Plytelių vonios ir kabinet. 
virtuvės- Alyva-karštu vand. šil
dymas. Garažas. $23.250.

4 butų mūr. 6-6-6-4 kamb. 6 
kamb. butuose 2 vonios. Arti 55-os 
ir VVestern. $360 mėn. pajamų ir 
savininkui butas. $54,900.

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
Vanity vonia. Garažas. Radijato- 
riais šildymas. Arti 63rd ir Sac- 
ramento. $27,900.

7 kamb. mūr. 9 m. senumo. Pil
na vonia ir 2 tualetai. Gražiai 
įrengtas rūsys. Arti 70-os ir Pu
laski. Kaina $2.000, žemiau savi
kainos. Tik $23,250.

2-jų butų mūr. 4 ir 4 kamb. 9 
m. senumo. Įrengtas rūsys. Alyva 
šildymas. Alumin. langai. Arti 
59-os ir Pulaski. $24.900.

6 kamb. mūr. 3 m. senumo. Aly-j 
va šildymas. Garažas. Alumin. 
langai- Arti 59-os ir Pulaski. Nu
žeminta kaina. $22,900.

YRA PROGA APSIGYVENTI 
NETOLI MARQUETTE PARKO

Naujoje apylinkėje parduodami 
3-jų miegamųjų nauji mūriniai 
□amai. Gazo šilima, apsauga nuo 
potvynio. Prieinama kainą, m®, 
žas pradinis įmokėjimas, geros fi
nansavimo sąlygos.

Be to turime naujų namų ir 
statybai sklypų įvairiose miesto 
vietose.

Priimame užsakymus naujiems 
namams ir biznio pastatams

MODEL HOME 
77th & VVHIPPLE ST. 

Atdara apžiūrėjimui sekmad.
1 iki 5 vaL vak.

F. PETRAUSKAS CO., Builders 
PRospect 8-8792

SHUKIS REALTY

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance. Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. PRospect 8-2233
Brighton. Gage ir Marą. Park.

Mūr. 2x5 kb. c. š. dvig. lot—$27.900 
Mūr. 6 ir 5 kb. c. šilu. gar. pigiai.. 
Med. 2x5 kb. lux įren. dvi 1.—$19.900

Pasirinkimas geni ir pigių namų, 
todėl pirkdami namus būtinai pa
tikrinkite mus.

BUDRECKAS
4081 ARCHER 4 VE LA 3-3381

6433 S. Pulaski St.
Tel. LUdlow 5-5900 Wi

Parduoti, pirkti ar išmainyti na
mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose.

Turime nuosavybių visur, taip pat 
turime ir klientų, kurie nori pirkti.

KreipkitSs į mūsų raštinę, 
gausite geriausią Datamavirną

Geriausias patarnavimas perkant 
-parduodant nejudomą turtų. Parū
pinamos paskoos, draudimai. Gau
sus namų pasirinkimas Notariatas. 

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

HEmlock 6-1SH —
arba PRospect 8-1595

BUILDING & REMODELING

nuo

BUILDERS

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE, ST 8-927: 
HEATING CONTRACTORS
{statome šiltu oru pučiamus 
pečius, vandens boilerius, oro 
vėsintuvus. Ir skardos darbai 
tsheet metai work) x
CICERO HEATING ANb 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 28. III.
277-1442. Res. OI, ti-0412

RES. HE 4-7482 CFF. PR 6-0956

A R T I S T I C 
STONE

Higieniškų, nedegami1, ne- 
senstamų ir kitokių Kons
trukcijų projektų sudarymas 
ir jų vykdymas.

600 West 80th Street
Chicago, Illinois 

Tel ST 3-2150

VACYS PETRAUSKAS
GENERAL CONTRACTOR

STATO i—

Prie 80-os ir Morgau, puikus 2 po 
6 kamb. mūr. namas. 2-jų maš. ga
ražas. Alyva apšild. Skubiai par
duodamas dėl mirties. Pilna kaina 
$26,000. Dėl smulkesniu informaci
jų, kreiptis Grigas ~ - — ■ •

Dėmesio! Vienas 
sų raštines naujas 
rinis namas. Dėl 
macijų prašome kreiptis asmeniškai 
mūsų raštinėje Kaina $32,500.

Marąuette Parko centre 5 kamb 
moderniškai įrengtas bungalow. Me
tiniai taksai $200.60. Pilna kaina 
$18,900.00.

Pgie 71 ir Sacramento gat. 7 me
tų 1 Vz aukšto mūr. namas. Namas 
liuksus įrengtas. Apsauga nuo pot
vynio. Gazo šiluma. 2 auto garažas. 
Skiepas pilnai įrengtas, baras, vir
tuvė, išvietė ir daug kitų patogumų. 
Pilna kaina $25,750.00.

Gražiai įrengtas 7 kambarių mū- 
rin. bungalovr. Gazo šiluma. Žiemi
niai langai. 2 išvietės. 2 auto gara
žas. Daug 
$18.900.00.

Marąuette 
ant plataus 
namas. 1 po 
Namas yra 
Gražiai įrengtas skiepas, 
gazo pečiai. 2 auto garažas iš gat
vės įvažiavimas.

Gage Parke 9 metų mūrinė rezi
dencija su 2 auto garažu. Moder
niškai įrengta, gazu apšildoma, arti 
bažnyčios ir mokyklų, puikus susi
siekimas. Savininkas nupirko biznį 
ir turi skubiai parduoti su dideliu 
nuostoliu. Pilna kaina tik $16,750.

Brigton Parke 2 aukštų mūrinis 
namas su 2 auto mūr. garažu. Nau
jas alyvos pečius. Taksai žemiau 
$300.00. Laukiame rimto pasiūlymo.

Turime keletą lotų Marąuette 
Parko rajone

Real Estate. 
blokas nuo mfl- 
1^2 aukšto mū- 
toiimesni^ infor-

I

REAL ESTATE-INSURANCE
NORKUS & ASSOCIATES 

2405 W. 51st Street 
WAH*Ook 5-508® 
Vak PR 8-857* 

Trečiadieniais uždaryta

6936 S. MAPUEvTbcD AVĖ.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTICN CO-

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 

MEDICINOSirPREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS, ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949
6350 S. ALBANY AVĖ. CHICAGO

SKUBIAM PARDAVIMCI
6 kamb. mūr. ->ungalow Marąuet

te Pk. Moderniška vonia ir virtuvė. 
Nauja gazo šildymo sistema. Kili
mai. Naujas stogas. $18,750

KALĖDOMS BUS BAIGTAS
2x6 mūr. Marąuette Pk. Kiekvie

nam aukšte su dušu atskiri kamba
riai išnuomavimui. 2 gazo šildymo 
sistemos. Balkonai Aukštas rūsys. 
$250 mėn. pajamų ir 5 kamb. bu
tas savininkui. $4'",')oo.

VISKO NĖ APSAKYTI NEGALĮS
Gražiame sodelyje ant 60 pėdų 

sklypo 6 kamb. mūr., šildomas 
.karštu vandeniu-gazu. Arti bažny
čios. mokyklos, krautuvių ir susi
siekimo. Kreipkitės — parodysime 
ir pagelbėsime įsigyti!

3 BUTAI IR KRAUTUVĖ
2 aukštų mūr. Gage Pk. su gre

timu 25 pėdų tuščiu sklypu, 
mėn." pajamų ir savininkui 3 
butas. 2 auto garažas. $45,000.

GERAS IR NEBRANGUS
Marąuette Manor 5jj kmb. 

jas mūr.
i pečiai.

Apsauga^ nuo potvynio. Apsėta žo
lė. Apžiūrėkite!

$10.200 METI M V PAJAMŲ
9 butų mūr. apartmentinis namas 

netoli Marąuette Pk. Nebrangus.
J8EFYKIJV SU VISU NAMU

Kepykla, krautuvė. 2x3 ir 1x6 
kamb .mūr. Naujas gazinis kepime 
pečius, 2 duonos maišytuvai, 3 iš- 
vežiojimo sunkvežimiai., Registras. 
Naujas alyvos-karšo -'andens šildy
mas. 2 auto garažas Viskas tik už 
$27.500.

“Knygos auklejžmąją vertę pa
kelia dar ir ta aplinkybė, kad gy
venimas pavaizduotas šviesiomis 
spalvomis. Gausu jumoro. Labai 
apstu dialogų... Knygelės išvaizda 
patraukli, išpuošta Vlados Stanči
kaitės iliustracijomis. Dėl gražaus 
pasakojimo tai labai vertinga pa
rama tėvams.”

A. Šimaitienė,
“Moteris”, 1957 m. Nr. 2

„VIKOO" Heating Co,
įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus. pečius ffurnaces). gas ir 
alyvos “conversion burners”. 
vandens “boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (guttere) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
narnu apšildymu
4444 S. WESTERN AVĖ., Chi
cago. Tll VI 7-3447 — D. Žu
kauskas. Cicero tel. OI 2-20’7 

V. štnopy

kitų priedų. Kaina

centre 8 metų
3 butų liuksus

4545 W. 63 St., Chicago 29-, III.
rT, ■>£

DRAUGAS,

aes ui plačiausiai skaitomas lietu

vių dienraštis. Gi skelbimu kainot

IMARQUETTE PARKO CENTRE

KAZYS ČESNAUSKAS 1
CHICAGO 29, ILL A 

6928 S. Maplenood Avė. * 
HE 6-2812 ir GI 8-4938 h

G**n*T.-i linis kont raktorius 
naujų namu statyba.^, įvai

riems remontams ir narnu per
tvarkymams • Turime dideli 
patyrimų, namų štai y i,o įe • 
Patys atliekame cemento ir 
medžio darbus • Apskaičiavi
mai nemokamai.

LAIKRODĖLIAI

JUZE DAUŽVARDIENĖ

Knygos kaina 2 dol. Pinigus ir 
užsakymus siųskite šiuo adresu:

Apsimoka skelbtis “DRAUGE1

visiems prieinamos

AMERIKONIŠKI
ir

ŠVEICARIŠKI
(

BENRUS, BULOVĄ. ELGIN, 
LONGINUS

Nuolaida dovanoms siųsti 
į Lietuvą

Tai nepaprasta knyga. Virs 200 
receptų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ir 
DRAUGAS juos išleido labai pa
rankioje formoje. Pirmą kartą to
kia knyga pasirodo knygų rinko
je.

I 
y

Parko
sklypo
6. 1 po 4. 1 po 3 kamb. 

originalios statybos.
3 atskiri

A. J. GRIGAS
KEAl. ESTATE — INSURANCE — 

NOTARY PUBLIC
2601 vvest 6»th SU Chicago. Ui.

Visi telefonai HEmlock 6-2600
P

$370 
kmb.

nau-
1 % vonios. V irimo-kepimo 

Ąžuolo medis. Alum, durys.

STANKUS^
CONSTRUCTION C0.

SPIEDEL APYRANKELES, 
SIDABRINIAI DAIKTAI 
SERVIZAI. GINTARAI. 

DIAMOND LOOK 
ŽIBUČIAI.

Gintaro išdirbiniai nuo .... $3.00 
ir aukščiau.

Benrus self winding 17 ak
menų už ........................

Benrus Alarm, 17 akmenų
Bulovą 21 ak.. 12 deimantų 
Kišeniniai laikrodėliai už . .
Deimantiniai Engagement 

žiedai .............................

$19.95 
$35.00 
$50 00

$1.95

$99.00

BUDRIK
FURNITURE

3241 So. Halsted St
Tel. CAIunret 5-7237

Atdara pirmadienį ir ketvirtadienį 
iki 9 vai. vakaro

Radio programos iš stoties 
WHFC, 1450 kil. sekmadieniais 
nuo 2:15 iki 3 vai- po pietų.

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

PRospect 8-2013

7403 S. VVESTERN AVĖ.

Chicago 36, Illinois

LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

<Ulltllimillllllliniimuiinu'!ttM|HtiH!';r 
= • STATYBA • PLANAI =
= • PASKOLOS z-
E Gyvenami namai. Biznio, in- ™ 
= dustrijos bei ofisų pastatai. S 
ETaip pat įvairūs pastatų re x 
Emontai. E
| L. STAŠAITIS | 
— Statybos Kontraktorius x 

6043 SO. SA\VYER AVENUE - 
CHICAGO 2». ILL. į

Namų Tel. PR 8-8378
žhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiin.

ŠIMKUS
REAI. ILSTATF.. NOTARY PCBIJC 
Pilnas patarnavimas namų pirkimu 
bei pardavimo ir įv. reikalais, kaip: 
Auto leidimai, vairavimo leidimai, 

vertimai, sutartys ir kt.
4259 So. Mapiewcod Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Brighton Parke: Medinis—3 bu
tai ir krautuvė. Pajamų $230. Kai
na $16.500.

Mūrinis 2 po 4 kamb., centr. šil
dymas. Gražus namas, gera vieta.

Mūrinis. 3 butai po 4 kamb. Šil
dymas kiekvienam butui atskirai. 
Tvirtas mūras, gera vieta investavi
mui. $24.000.

•šv. Kryžiaus 
butai. $350 
ir modernūs 
v citavimui.

Medinis. 6 
jamų per mėn. $18,000.

Šimaitis Realty
2737 W. 43 St.

CL 4-2390

tMūrinė rezidencija prie
40 p. lotas. 5 dideli 
šild. Puikūs karpetai. 

|jr skalbimo įrengimai, 
j potvynio. $16.300.

2 butų niūras. Arti
kamb. Naujas gazu šildymas.
garažas. Daug ekstra. $23.10

Apartmentinis —- 9 butų
Puikus namas. pelningas. 
$84.000.

Puikus
modernūs
Karpetai.
$48.000.

Gražus .. . _
zu šidymas. alum, angai, platus lo
tas. $4 2,000.

Bargenas 5 kamb. mūras plūs 2 
kamb. viršuje. 2 auto garažas, pra
šo $16.400.

Naujai modernizuotas 6 kamb. 
mūras, naujas gazu šildyas, gara
žas. $20,600.

Visai naujas 5 >A kamb. mūrinis, 
tvirta sųžininga sjįityha. $19.300.

7 metų mūrinis arti parko 5 
kamb. gražus namas, gazu šildy
mas. garažas. $21,000.

Maisto krantinė ir geras namas 
su garažu — visi bizniui įrengimai 
ir patogus butas gyventi. $25.900.

Geras mūrinis •: kamb. ir uždaras, 
porčius, gazu šildymas, garažas, tuoj 
galima užimti, vertas $18,400.

pat parko, 
kamb. Gazu 
Visi virtuvės 
Apsauga nuo

parko. 7 ir 3 
M ūro 

3.400.
m ū ras. 
Kaina

naujas namas — 
įrengimai. Mūro 

Atskiri radiant

2 butai, 
garažas, 

šild.

3 butų mūras, naujas ga-
Gera dovana kitataučiams ar 

angliškai skaitantiems lietuviams.
Kaina — $2.00

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite:

DRAUGUS

4545 W. 63rd Street
CHICAGO-29, ILL '

-x*
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Kiškučio Vardines
STASYS DŽIUGAS

Ant dvigubo sklypo didelis 
derniškas narnas, naujas gazu 
aymas, dvigubas garažas. $19.4o<>.

7 kambarių mūras arti bažnyčios 
ir mokyklos, moderni virtuvė, nauji 
karpetai, naujas-* alyva šidymas. 
garažas. $19.80®.

Savininkas finansuoja rimtų pir. 
kėja perkantį 5 kamb.. 7 m. gražių 
mūro rezidencijų prie pat parko 
Kaina $19,300.

1 % aukšto naujas mūrinis. 2 bu
tai. Alumin. langai, alyva šild. Ga
ražas. Prie parko. $32.600.

Tailor-Cleaner. gerai išdirbtas 
biznis užtikrins pra^rvveninių ir pel
nų, visi įrengimai, patogi patalpa, 
parduos už $1.500.

2 aukštų apkaltas medinis — 6
didelį kambariai, alyva šildymas, 
rimtas pasiūlymas. $14.900.

Graži mūro rezidencija 6 kamb. 
labai modernus didelis -namas, yra 
garažas, arti mokykla $28.000

Tuščias lota- S45.40O.OO. geriausia 
biznio gatvė Marąuette Parke.

Kitur® butų mūras virš $8.00<i 
nuomos metams, gera vieta ir pigi 
kaina atiduoda už 45.000

kitur 1’zį aukšto mūras. g>‘rl Im
tai. naujas alyva šidymas, garažas, 
pigus pirkinys už

Kitur. Gražiam 
aukštų niūras. 3 
2 ofisai. Naujas 
$8,500 nuomos.

šidvrnas. 
$18.800. 
biznio 

Imtai. : 
šild. : 

Kaina

♦

mo- 
šil-

- centre 2-Ją
3 krautuve*, 
alyva. Virš

$50,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
Tai gražiausia dovana 

mažiesiems skaitytojams, 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

mūsų 
Meilė

*

2655 West 69th Street, Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

Užsakymus kartu su pinigais 
siuskite I-

JEI TIK GERO NAMO REIK
TU PAS ŠIMKŲ TIK UŽEIK.
JEI UŽEITI PER TOLI, TAI PASKAMBINTI GALI;
JIS PAS TAVE ATVAŽIUOS, NEMOKAMAI APSKAIČIUOS
TET REIK. PLANĄ PADARYS

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

Chicago 29, III.
iftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

GERAI. PIGIAI PASTATYS

V. S I M K U S
2618 W. 7lst Street. Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531

Perkant ar parduodant nekil- 
nuojamą turtą-Real Estate — pir
ma pasitarkite su mumis dėl grei
to ir sąžiningo patarnavimo.

TALMAN REALTY CORP.
2625 W. 71 st Street
Chicago 29, Illinois

Tel. REpublic 7-9400
Marąuette Parko centre mod-r- 

nus, gražus, pigus dviaukštis, 2 po 
6 kamb.

Prie Marątieth“ Parko mūr. 5 
kamb. bungalow, 2 maš. garažas. 
Pirkaite su mažu įmokėjimu. $16,700.

Prie Maria H. S. 4 butų po 5 
kamb. Dvigubas lotas. Bargenas.

Maninctte Parke mūr. rezidenci
ja. 5 kamb.. 15 m. senumo. 4o 
sklypas. Pigus. $15,500.

Vaina Realty
6540 S. Wesfern five.
RE 7 9515 arba RE 7-1639

p

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

NAMU SAVININKAI
TARPININKAUJAME

BUTU ISNUOMAVTM! t 
PATARNAVIMAS VELTUI 

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SARAŠĄ
BELL-VARPAS Real Estate

5455 S. Kedzie — Prospect 8-2283

Išnuom. erdvus 6 kamb. butas
3.719 VV. 66 Place. Teirauti-' telef. 
REpuhlic 7 9478.

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

parap. Medinis. 7 
pajamų. Labai gražūs 
kambariai. Geras in-

po 5 kamb. $310 pa-

Mūras 5 kamb. ir butas rūsy, 
garažas, 71

Mūras
ga ražas.

Mūras
p. lotas. 

Mūras
gazu. 40

Medinis 2
Meilinis n
Meilinis 2
Mūrinis _
Mūrinis 6 kamb. Gage p. $17.500.
Mūrinis ® kamb. M. parke $18.000. 
Mūrinis naujas 3 me-g. ~~~
Mūr. 2 po B ir ekst. lotas. $28,500. 
Mūras, 4 butai. $29,500.
Mūras. 2 butai, G p. $29.560.
Ix>tas Mar<px'tte p. $6.500

Mūras 2 butai Br. parke. $18,600. 
.Mūras 2 butai Br. parke. $21,000. 
Mūras 3 butai po 5 kmb. $29,600

2 a. 
ir Rockwell. $18,500.

<> kamb.. modernizuotas, 
69 ir Campbell. $21.500. 
1*4 a. (5 ir 4), garažas, 75 
$26.500.
naujas 2 po 6, atskiri šild.
P.

•>

lotas, Gage p. $4 2,500. 
po 4. Br. parke $13.200. 
kain. M. parke. $14.800.
po .> ir kraut. $1Tt600. 
kamb. Gage p $16,000.

$20.500.

M A R Q U E T T E L A N D
2517 W. 69 St. PR 6-0956

$15,000 PILNA KAINA. Mūr. 
3-jų butų namas. 3 po 4 kamb. 
Pajamų $200 per mėn. Gazo pečiai 
(apšiid.į visuose butuose. $3 000 

įmokėti. SVORODA, 3739 W. 261 h 
SI. LAfayette 1-7038.

Skelbkitės “Drauge”

=

DĖMESIO !

RINOS & VANDENS 
NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI

Gutters & Dovmspouts
DEDAME VARIO — “COPP^R- 

ALLOY" METALO RINAS ir VA-ND 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS už 
toki® pat kainų, kaip ir 
zed". Jų niekad nereikia dažyti 
jie ištveria neribota laikų.

VISOKIUS STI'ttGlS taisome 
atremontuojame. Garantuojami 
metams

DUMTRAUKIUS IR "8MOKE- 
TACKS" išvalome, arLernontuoja- 
me ir atliekame "‘inekpointing’*.

NAMŲ RINAS IŠVALOME ir pa
taisome. išsmaliname iš vidaus ir 
nudažome. Bus kaip naujos.

Mūsų firma yra didžiausia šioj 
srity, atliekame darbų kuo geriau
siai už žemiausia-i kainas visame 
mieste. Visas mūsų darbą® garan
tuojamas. Esame pNnai apsidratidę. 
Kreiptis galima dien® ir naktį tr 
sekmadieniais. Telefonai —

■’galvani-
ir

tr
5

LAwan«lale 1 -6047
ROckwell 2-8778

Mielai Jums patarnausime.

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Boston, Mass.

MIRĖ GRYBAITĖ
Gruodžio 22 dieną užmigo 

Dievuje amžinuoju miegu Mag
dalena, vadinama Margaret. Gry 
baite, išbuvusi 7 savaites ligo
ninėje ir sirgusi jau eilę mėne
sių namuose. M. Grybaitė gi
mė Lietuvoje ir tėvų buvo at
vežta į Paterson, New Jersey. Į 
kur augo, lankė pradinę mokyk 
lą ir High School. Grybaitė bai-' 
gusi gimnaziją įstojo į Business 
School, tapdama išmokslinta 
raštinės darbininke. Kadangi 
Magdalena turėjo labai gražų 
balsą, taigi mokėsi dainuoti, im 
dama privačias pamokas New 
Yorke. Kai su mamyte ir jau- 

La nesnąja sesute ir broliu (tėve-: 
lis anksti mirė) persikėlė į Cam 

r bridge. Mass., Grybaitė įstojo į 
New England konservatoriją 
balsui lavinti. Su savo seserim 
Ona ir dainininku Paura bei 
Vanagaičio grupe Grybaitė va
žinėjo su koncertais po visą 
Naująją Angliją.

Kartą Grybaitė buvo papra
šyta išvirti pietus klebonijoje 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje. 
Atėjusi vienam kartui, ji pasi
liko “laikinai”, ir taip ištarna
vo kaip vyriausioji šeimininkė 
32 metus. Prižiūrėdama gan di
delę kleboniją (18 kambarių), 
Magdalena rado laiko giedoti 
chore, dalyvauti organizacijų 
veikloje, ir rūpintis parapijos 
reikalais. Grybaitė buvo susi- j 

i pratusi lietuvė, nes lankėsi Ne- 
^priklausomoje Lietuvoje, dirbo 

Lietuvių Bendrovėje, So. Bos
tone, ir Darbininko redakcijo
je, pirm negu užėmė atsakin
gas šeimininkės pareigas.

Laidotuvės įvyko gruodžio 27 
d. Buvo atnašautos septynerios 
šv. mišios ir pamaldose dalyva
vo 21 kunigas. Šv. mišių metu 
giedojo parapijos choro nariai. 
Solo giedojo Raznauskaitė iš 
Lawrence, Mass.

Margaret Grybaitė palaidota 
Kalvarijos kapinėse. S. J.

męs 1895 metais gruodžio 1 d. 
Radviliškyje. Gimnaziją baigė 
tremtyje Rusijoj Troicko mies
te. Grįžęs į Lietuvą, 1918 m. 
stojo į Kauno dvasinę kunigų 
seminariją ir joje mokėsi tre- 
jis metus. Nebaigęs seminari
jos, 1921 m. buvo paskirtas 
Jurbarko gimnazijos mokytoju 
ir inspektorium. Dėstė matema
tiką ir lotynų kalbą.

1925 m. įstojo į Dotnuvos Že
mės Ūkio akademiją ir studija
vo miškininkystę. Baigė 1929 
m. Akademijoj dalyvavo atei
tininkų veikloj. Diplomuoto miš 
kininko vardą įgijo 1934 m., 
atlikęs praktikos darbus ir pa
rašęs diplominį darbą “Pušies 
medynų tipai ir atsiželdymas 
šiaurinėje Kazlų Rūdos* srity
je”.

Miškininkystės srityje pradė
jo dirbti 1929 m. Seinų miškų 
urėdijoje. Vėliau dirbo Troškū
nuose. Ten veikė šaulių orga
nizacijoj, buvo būrio vadu. 1934 
m. buvo paskirtas į Miškų De- 
patarmentą Kaune taksatorium. 
1939 m\ pakeltas į miškotvar
kos būrio vedėjo pareigas. 1940 
m. buvo paskirtas Kretingos
miškų urėdu, bet buvo neilgai, vąsias lietuviškas atžalėles — 
Atgavus Vilnių, buvo paskirtas 
padėti perimti Vilniaus srities 
miškus. 1940 m. rugsėjo mėn. 
paskirtas Vilniaus Vidurinės 
Miškų mokyklos lektorium. To
se pareigose išbuvo ligi pasi
traukimo iš Lietuvos.

f

Vokietijoje gyveno Dillingeno 
stovykloje ir ten buvusioje gim 
nazijoje dėstė matematiką ir 
lotynų kalbą. Kurį laiką buvo 
stovyklos ūkio vadovu. 1946 m. 
dėstė Hanau miškininkų kur
suose.

1949 m. su šeima atvyko į 
Bostoną ir čia gyveno ligi mir
ties. Visą laiką dirbo nelengvą 
fizinį darbą. Ligomis nesiskun
dė. bet turėjo aukštą kraujo 
spaudimą.

žižniauskų šeima
St. žižniauskas vedė 1931 m. 

Elzbietą Kairaitytę. Ji yra ar
tima giminė žinomo pedagogo

A. A. STASYS ŽIŽNIAUSKAS ir rašytojo Antano Giedraičio 
ir Bostone gyvenančio jo brolio 
lituanisto Dzido Giedraičio. Žiž- 
niauskai išaugino du sūnų. Vy
resnysis sūnus Algirdas yra 
baigęs inžinerijos studijas 
Northeastem universitete Bos
tone ir įgijęs magistro laipsnį 
prie Troy, N. Y., esačiame uni
versitete. Studijų metais buvo 
veiklus ateitininkas, vadovavo 
studentų ateitininkų draugovei. 
Dabar yra grįžęs dirbti į Bos
toną ir gyvena su motina ir

broliu. Antrasis sūnus Stasys ną. Didžiausias lėlių margumy- 
Į Gediminas šiuo metu studijuo
ja inžineriją Northeastern uni
versitete. Yra studentų ateiti
ninkų draugovės ir bendrinės 
studentų draugovės veiklus na
rys.

Didžioje nuliūdimo valandoje
a. a. Stasio žižniausko našlei 
Elzbietai, jo sūnums inžinieriui 
Algirdui ir studentui Stasiui Ge 
diminui reiškiame širdingą užuo 
jautą. Zižniauskai gyvena 929 

į E. 4th St. So. Boston, Mass.
K. Mockus

landų O. Razutienė yra įdėjusi,1 LF bičiuliai metiniam susi- 
ruošdama mažuosius 
balerinas, dainininkus, tautinių 
šokių šokėjus, pasirodančius sa 
viešiems ir amerikietiškai audi
torijai. Tai nuostabios energijos 
ir didelio pasišventimo pedago
gė. Jai priklauso visos koloni
jos padėka.

Šiame parengime mokyt. O. 
Razutienei talkino pianistė Ci
ną Barauskienė, muzikas Ad. 
Narbutas, rašytoja Alė Rūta, 
moky. A. Balsienė. Dekoracijas 

į piešė Al. Žaliūnas, techninę pa
rengimo pusę tvarkė mokyklos 
tėvų komitetas, vadovaujamas 
ene'gingo pirmininko inž. J. Mo 
tiejūno.

Susirinkimai

I druomenės Centro ateitininkai 
i metinį susirinkimą turės sau- 
I šio 22 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. 
j savo namuose, 4415 Santa Mo- 
Į nica Blvd.

nas, ir vos lėlių mama įsten
gė savo dukrytes sudrausminti. 
C a žygiavo lietuviški kareivė
liai ir jūreiviai su savo vadais, 
deklamavo lėles, dainavo lietu
vaitės, įdomiai aprengtas paja
cas, žiūrovams prisistatė ir sa
vo kūrėjams padėkojo Vytės 
Nemunėlio Meškiukas Rudno- 
siukas, Alės Rūtos žąselė, Juo
zo Švaisto aukso kirvis.

Parengimo pradžioje 
baletiniame vaizdelyje 
metų laikai atsisveikino 
sius ir sutiko Naujuosius Me
tus. Kalėdinis parengimas bu
vo baigtas mokyt. O. Razutie- 
nės ved. Jaunių tautinių šokių 
ir dainų grupės pasiroydmu. Vė 
liau pasirodė tradicinis Kalė
dų senelis su dovanomis mo
kiniams ir mokytojams.

Jau. regis, 12 metų, kai veik 
visiems mokyklos parengimams 
vadovauja mokytoja O. Razu- 
tienė. Ir tik tas jos darbo įver
tinti neįstengia, kas jo nemato. 
Šimtus, o gal ir tūkstančius va- 

i

artistus, rinkimui renkasi sausio 14 d., 
šeštadienį, 6 vai. v. Kojelių na
muose. Bus renkama nauja va
dovybė.

Kalifornijos Lietuvių Ben- Juozas Venys

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

ir kitų papuošimų T,
2443 1

Telef. PR 8-0833

r

PR 8-0834

I

i

Y

Mūsų mielam

|

Metų 
keturi 
senuo-

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėlės iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti f 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

A. -j- A.
STASIUI ŽIŽNIAUSKUI-ZIKUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia Bostono Lietu
viai Miškininkai ir jų šeimos.

Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ....... .....................
V. Mykolaitis-Putinas: Keliai ir kryžkeliai.........
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė .........
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ............
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms . 
Liūne Sutema: Tebūnie tarytum pasakoj, lyrika 
Irena Nasvytytė: Vėjo dainos.................................
Gražina Tulauskaitė: Rugsėjo žvaigždės, lyrika .

DRAUGAS
. 4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos i r 
Roselando dayse ir 
tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1138-1139

PETRAS P. GURSKIS
718 ĮVEST 18th STREEST Tel. SEeley 3-5711

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50tn AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOunhail 3-9W7

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET Tel REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

Ambalansų pataraa- 

rimas dieną ir naktį

Reikale šaukite

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVĖ CHICAGOJE 

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite!
John Savickas 

Monuments
11849 So. Kedzie
Chicago 43, III.
Jūsų pasirinkimui di

džiausias rinkinys ga
tavų pavyzdžių.

Dėl susitarimo (appoinfmeni) galite pašaukti kiekvienu laiku. 
Telefonai: BE 8-3632 arba BE 3-4718

Atidarą kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 5 v. vak-

Los Angeles, Calif.
Kalėdų dovanos

Gražus lituanistinės mokyk
los kalėdinis parengimas gruo
džio 26 d. Šv. Kazimiero para
pijos salėn sutraukė per 150 
dalyvių. Programos centre bu
vo rašytojo Jurgio Gliaudos li
tuanistinei mokyklai specialiai 
parašytas vieno veiksmo sce
nos vaizdelis Kalėdų dovanos. 
Vaizdelio fabula nekomplikuo
ta — suprantama ir patiems ma 
žiesiems žiūrovams, idėja lietu
viška — miela ir jauniems ir 
suaugusiems.

Mokytoja Ona Razutienė pas 
tatyman įjungė veik visas gy-

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas įvyksta sausio 8 d., 
sekmadienį. Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose, tuoj po su
mos. Bus renkama nauja vie
neto valdyba. Praėjusiom dviem 
kadencijom at-kams sendrau
giams vadovavo Ip. Medžiukas.

si jįjį; ,«

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON’

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Laidotuvių Direktoriai

viso per 60. Čia matėme ir Ka
lėdų senelį (AI. Razutį), geruo 
sius lietuviukus — Auksę ir 
Vytenį (E. Motiejūnaitę ir R. 
Arbą), “modemišką” Bob (J. 
Butkų), snieguoles, zuikučius ir 
voverytes. Vietos pritrūko, kai 
žygiuodami pro Kalėdų senelio 
tribūną žaisliukai užplūdo sce-

STASIUI ŽIŽNIAUSKUI mirus 
jo žmonai Elzbietai ir sūnums Algiui ir Sta
siui reiškiame gilią užuojautą ir drauge liū
dime.

Juozas Juodakis su šeima
TRYS M0DERNI1K00

AH-CONDITIONED KOPLYČIOS

MA1ZNOM3 VESTA

REpubKt T-8600 REpubHa T-8801

X

Elzbietai Kairaitytei-Žižniauskienei, sūnums inž. 
Algirdui ir stud. Stasiui Žižniauskams, jų mylimam 
vyrui ir tėveliui

A
Mane Krechin

(1*0 TAVAIS NOJRBIT)
Gyveno Lisle, Ili.„ o pri-š 

tai daug metu gyveno Chica
goje.

Mirė gruodžio 31 d., 1960
m., apie 4 vai. popiet, sulau
kusi 58 metų amžiaus.

Gimė Pennsylvanijoje.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me vyras tVilliam, duktė Mary 
Ann Bambalas, žentas An
tanas ir šeima, sūnus Edvvard 
Naines ir marti Margaret ir 
šeima, sesuo Della Barnwefl, 
švogeris James ir šeima, daug 
kitų, giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas bus pašarvotas 
dien 5 vai. popiet Petro Bie
liūno koplyčioje. 4348 S. 
forma Avė. I^aidotuvės i 
ketvirtad.. sausio 5 d. Iš 
plyčios 9 vai. ryto bus 
lydėta j švč. P. Marijos 
kalto Prasidėjimo parap. 
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones siela. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šose laidotuvėse

Nultikję lieka: Vyras, duk
tė. sūnus ir kiti giminės.

Laid. direktorius Petras Bie
liūnas. tel. I^A 3-3572.

Prof. J. Rauktys su šeima, 
Paliukai, Juozaičiai, Karosai, 
Jančauskai, Bajerčiai ir Plikšniai

J. F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermifage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 a

AMBULANCE PATARNAVBIAS DIENĄ IR NAKTĮ

šia n -

Cali- 
ivvks 

i ko- 
! at-

Ne- 
baž-

• Besirengiant švęsti Kalėdų 
šventes, Bostono lietuvius, ypač 

£ Bostono ateitininkus, pasiekė 
labai liūdna žinia — staiga mi
rė širdies smūgiu buvęs moky
tojas, vėliau miškininkas Sta-; 
sys žižniauskas, labai mielas, | 
geras žmogus. Tai įvyko penk
tadienį, gruodžio 23 d. Dėl šven 
čių jo laidotuvės buvo nukeltos 
į trečiadienį, gruodžio 28 d. Bu 
vo pašarvotas Zaleckienės lai
dotuvių namuose ir palaidotas 
iš Šv. Petro liet, parapijos baž
nyčios. Daug velionies draugų 
aplankė koplyčioje ir palydėjo 
į amžino poilsio vietą. Kapuo
se atsisveikinimo žodį pasakė 
jo kolega miškininkas Br. Pa
liulis, ateitininkų sendraugių 
pirmininkas. A. a. St. Zižniaus- 

4F kas kaip tik neseniai buvo su 
tikęs įeiti į naują Bostono atei
tininkų sendraugių valdybą ir 
nespėjo perimti sekretoriaus pa 
reigų. Bostoniškiai sendraugiai 
dėjo ant jo kapo vainiką, lankė 
velionies karstą koplyčioj, ko
lektyviai kalbėjo už jo sielą ro
žančių ir budėdami sykiu su 
daugeliu kitų lydėjo į amžino 
poilsio vietą.

veninio kelias

Stasys Žižniauskas dėl trum
pumo šiame krašte sutrumpinęs f 

4h»savo pavardę į Zikas, buvo gi-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
$2.00
$2.50
$2.50
$2.00
$1.50 
$1 00 
$1.00
$2.00

PASINAUDOKITE
DRAUGO SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje-

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
kitus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų 
ir sužinoti, kokius patarnavimus mūsų spaustuvė gali Jums 
suteikti.

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

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS W

MARQUETTE FUNERAL HOME MZ-L!_LL
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108'09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rcĮ Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

VALANDOS IR AMŽIAI, religiniai pasakojimai ir legendos, 
Aloyzas Baronas. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 1958 m. 
Aplankas, dail. Algirdo Kurausko. 99 psl....................  $1.00

■ ŠV. PIJUS X, redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido Ateitis. 
1958 m. 255 psl. ... ........................................................... $3.00

SKELBK ŽODĮ, pamoksliukai sekmadieniams ir privalomosioms 
šventėms, Prel. Dr. Feliksas Bartkus. Viršeliai dail. T. Va
liaus. Išleido Immaculata Press, Putnaim, Conn., 1957 metais. 
150 psl................................................................................. $2.00

VYRAI GEDIMINO KALNE. Pirmūno ir Savanorio Kūrėjo at
siminimai, St, Butkus. Aplankas dail. Alf. Krivicko. Aušros 
leidinys, 1957 m. 226 psl................................................... $2.20

SAUJA DERLIAUS, skaitymai augantiems ir suaugusiems, pa
ruošė K. Baronas. Nidos Knygos Klubo leidinys Nr. 20-21,
1957 m. 558 psl....................................................................... $3.00

PRATIMINE LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, mokyklai ir 
n?mams. Dr. A. šešplaukis, Kolumbijos Universiteto New 
Yorke lituanistikos lektorius. Antroji laida. Išleido Karvelis,
1958 m. 97 psl.....................................................................  $2.00

MOTINA. Juozas Prunskis, dail. Vladas Vijeikis. Išleido Tėviš
kėlė, 195S m. Didelio formato gausiai iliustruotas leidinys apie 
motinas. 48 psl.....................................................................  $2.50

GINTARO KRANTAS. Petras Babickas, dail. Vladas Vijeikis. 
Išleido Tėviškėle, 1958 m. Trečias papildytas leidimas. Dide
lio formato iliustruotas leidinys apie Lietuvos pajūrį. 96 
puslapiai .............  $4.00

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-3572
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IŠ ARTI IR TOLI

X Chicagos moksleivių atei
tininkų kaukių vakaro, kuris 
įvyks vasario 5 d. Jaunimo 
Centre programą atliks Cicero 
Vysk. Valančiaus kuopos mok
sleiviai, 
vau ja 
kuriai 
kauti 
kienė, 
vienė
ruošime ir akt. Kazys Gaudri
mas. Darbas visu rimtumu 
na pirmyn.

Visam darbui vado- 
Aldona Prapuolenytė, 

mielai sutiko talkinin- 
Aldoria Valeišaitė-Bruso-
Ada Korsakaitė - Sutku- 

— rūbų ir dekoracijų pa

ei-

X Longinas Šulcas, 1615 S. 
Desplaines st., yra gavęs iš 
Lietuvos siuntinį, kuriame yra 
gražių medžio drožinių, tauti
nių juostų, staltiesių bei rank
šluosčių. Iš drožinių pažymėti
ni riešutams spaustukai, rėme
liai nuotraukoms ir kt. L. Šul
cas yra gavęs iš Lietuvos ne
maža nuotraukų, su jungtuvių 
bei laidotuvių vaizdais. Laido
jama su bažnytinėm apeigom, 
jaunimas tuokiasi bažnyčiose, 
net pvz. Panevėžio katedroj.

J. A. VALSTYBĖSE
— Kun. Vaclovas šiliaus- 

kas, turėjęs antrą vidurių ope
raciją Šv. Juozapo ligoninėje, 
Burbank, Calif., gydytojo prie
žiūroje palengva sveiksta.

I
— Prof. Juodeika su žmona, 

Portland, Oregon, Kalėdų šven 
tęs praleido pas savo dukterį 
ir žentą Los Angeles, Calif.

nas iš Amerikos buvo perga
bentas į Torontą ir iš Šv. Jo
no Kr. lietuvių bažnyčios iš-

. kilmingai palaidotas.

— Bronius Seliukas, uolus 
ir ilgametis Šv. Kazimiero pa
rapijos Los Angeles choro na
rys, susilaukė pirmgimės duk
relės. Bronius yra vedęs Ange
lę Mazlaveckaitę. Juodu gy
vena Miraleste, Calif.

— Kostas ir Ona Naudžiai, 
atvykę iš Cleveland, Ohio, nu
sipirko Los Angeles, Calif., na
mus ir persikėlė į juos gyventa

— Torontiškis Bronius Ma- 
rijošius vykusiai padarė lietu
vių bičiulio parlamentaro Ar- 
thuro Maloney portretą, kuris 
Kalėdų švenčių proga per Šv. 
Jono Kr. parapijos kleboną 
jam buvo įteiktas. Portretas A. 
Maloney padaręs gerą įspūdį.

Aštuoniasdešimt balsų choras ir Melrose simfoninis orkestras 
duos dviejų dalių koncertą sausio 8 d. 3.30 v. p. p. Jordan salėj 
Bostone, minint Šv. Petro parapijos choro auksinį jubilėjų. Or
kestrui ir chorui diriguos muz. J. Kačinskas. Nuotraukoj matyti 
bestudijuoją programą kun. J. D. Žoromskis, Šv. Petro parapijos 
asistentas, Henrikas Chepas, Šv. Petro Choro Draugijos pirminin
kas ir kamp. J. Kačinskas (kairėj).

jau įsi- 
organi- 

“filijas” 
Afrikos

ri greta Sirijos bei Libijos te- 
I ritorijose veikiančiomis narko
tikų kontrabandinėmis organi
zacijomis, yra tuo “šaltiniu’, iš 
kurio opiumas, heroinas pasie
kia ir USA.

KANADOJ
— A. a. Kazys Balionas 

laidotas lietuvių kapuose 
ronte.

■amžiaus.

X Inž. Mintauto ir Dalios 
(Barmutės) Sodeikų dukrelė 
pakrikštyta Angelės Leonidės 
vardu. Inž. Sodeika, anksčiau 
gyvenęs Chicagoje, dabar gyve 
na Torrance, Calif., kur turi 
pirkęs namus. Krikšto tėvais 
buvo iš Chicagos, Valerijonas 
Sodeika ir Birutė Skombskienė.

Toji “prekyba” komunistinė
je veikloje nėra koks nors nau
jas veiksnys. Juk jau pirmame 
savo veikimo dešimtmetyje 
Maskva plačiai naudojo dem
pingą, siųsdama labai pigiomis 
kainomis į Vakarus miško ga
minius (veik vien “katorginin
kų” darbu pagamintus), kur 
pinigai buvo paliekami vietos 
(sovietiškų) pasiuntinybių ži
nioje. Panašiai darė komunisti- 

I nė Lenkija 1946—49 metais 
Prancūzijoje, kai į tą kraštą 

'siuntė labai pigia kaina cukrų, 
už kurį pajamos ėjo komunis
tinės veiklos sustiprinimui, 
ypač Prancūzijoje iš seno esan
čių lenkų darbininkų, angliaka
sių tarpe. Komunistams “pre
kyba” esanti tik viena jų ide
ologinės ekspansijos, agresijos 
priemonė.

Diversinė veikla
•Atkelta i 3 pusi.)

paveda skaitUngoms ir turtin
goms, nors slaptoms organiza

cijoms, toje “srityje” 
j specializavusioms. Tos 
zacijos turinčios savo 
daugelyje Azijos ir net
kraštų, įvairiausiais ryšiais su
rištais su ta pačia partija. Ja
ponų valdžios organų žiniomis, 
toje “prekyboje” dalyvauja ir 
paskirų, kitų Azijos kraštų I 
kompartijos, visų pirma, tar- 
pininkaudamos slaptoje narko
tikų prekyboje ir paskirstyme 
toje “prekyboje” gautų pinigų, 
pirmon eilėn pagal kinų komu
nistų partijos nurodymą.
Priemonė komunizmui stiprinti

Kinų kompartijos aukštų pa
reigūnų nuomone, toji narkoti- 

i kų prekyba esanti vienu stip
riausių ginklų t. v. “šaltajame 
kare”. Toji savotiška kinų “pra 

policininkas monė” duoda milžinišks* Pelnž* 
ir sutaupo užsienio devizijas, 
esmėje “maitindama” veik visą 
diversinę veiklą, nekalbant jau 
apie narkomanų sveikatos su
ardymą. Šiandien Japonų vy
riausybės organai jau neabejo
ja, jog visos “pacifistinės” bei 
“neutralistinės” š. m. vasaros 

i demonstracijos, kaip tik buvo 
subversionuotos iš tokio šalti
nio. Kituose kraštuose gal dar 
ir neturima apčiuopiamų įrody
mų apie komunistinės diversi
nės veiklos subversionavimą to 
kiais keliais, tačiau visa virtinė 
netiesioginių įrodymų leidžia 
manyti, jog ir ten Kinų raudo
nasis voras veikia tuo pat bū
du. Esama žinių, jog tokiais 
keliais einančios sumos kinų 
skirtos Alžirijos FLN sukilėlių 
veiklai paremti, kur “placda
rmu” yra virtusi Albanija, ku-

I. ■ I .. I

BRAZILIJOJE
— Tėvas Bružikas vėl dirba.

Ilgai sirgęs ir dar nepilnai pa
sveikęs, bet jau išdrįso kun. 
Bružikas iš Montevideo nuvyk
ti autobusu į Porto Alegre, 
Brazilijon ir tenai, aplankęs pu 
sę šimto lietuviškų šeimų ir 
palikęs Kūčioms plotkeles, vi
sus sušaukė į Kalėdų pamaldas 
brolių marijonų Šv. Rožančiaus 
koplyčioje. Į pamaldas susirin
ko gana didelis lietuvių būrys, i ž • 
nemažai prisiartino, prie Dievo Į v‘ęs> nor3 net-' ’ t^s’’ yra

aukos muskulų distrofijos. Vai 
kai yra nuo 3 iki 12 m. am
žiaus. Tėvas yra ugniagesys.

! Nelaimingoji šeima gyvena 
'i 6238 S. Talman, Chicagoje. Vė- 
I žiu mirusi velionė motina buvo i 
| palaidota šeštadienį iš Šv. Ri
tos bažnyčios.

SŪNUS AUKOJO ŠV. MIŠIAS 
TĖVŲ JUBILĖJUJE

Ričardas J. Vaughan su žmo 
na gruodžio 31 d. Cicero mie
ste atšventė savo auksinį ve
dybų jubilėjų. Iškilmių šv. mi
šias Šv. Pranciškaus bažnyčioj 
aukojo jų sūnus prel. R. F. 
Vaughan. Asistavo jėzuitas tėv. 
Francis A. Vaughan, jubiliato 
brolis, kuris, prieš įstodamas į 
jėzuitus, buvo savo brolio, da
bar švenčiančio vedybų jubilie
jų, pajauniu.

stalo. Po pamaldų buvo užkan
džiai. Kitos lietuviškos pamal
dos yra numatytos gegužės mė

pa-
To-

Teturėjo vos 36 metus 
Velionis prieš 7 me

tus vedė ir gyveno Brookly- 
ne. Kadangi Toronte gyvena jo 
motina, sesuo ir broliai, jo kū- nėšio antrą sekmadienį, 
i-________________________________________________

CHICAGOS ŽINIOS
KOKIE TELEVIZIJOS 

ŽIŪRĖJIMO PADARINIAI
I ČIKAGIEČIO SKULPTO

RIAUS PARODA

TRAGIŠKA ŠEIMOS DALIA
1

Mirdama vėžiu Patricija Lou 
var, 35 m. amžiaus, paliko še- 
šius vaikus našlaičius. Jų tė- 

: vas Ervin, 35. m., yra pasiry
žęs visus juos laikyti prie sa

I

BUVĘS POLICININKAS
VOGTOJ MAŠINOJ

Buvęs Summerdale nuova
dos, Chicagoje,
Thomas F. K?ock, 28 m., su
gautas bey^fziuojąs vogtu auto
mobiliu. Jis bandė nuo policijas 
pabėgti, lėkdamas 110 mylių 
greičiu, bet vistiek jį pavijo ir
areštavo. i

■Hiiinniiiiitiiimimiiiiimiiimiimiimii

“Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

X Vyt. Grikietis, 3260 So. 
Union avė., yra pagaminęs apie 
3,000 pėdų ilgio filmą iš Chi
cagos lietuvių gyvenimo, kuri 
jau yra kaikur rodęs. Filmas 
galutinai bus baigtas ateinan
čią vasarą.

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sirokas.

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

savo knygoje

“BORIS GODUNOV” PER
RADIJĄ

Mussogorskio opera “Boris 
Godunov” šeštadienį, > sausio 7 
d., bus transliuojama Metropo
litan Operos Radijo Tinklo (1 
vai. Chicagos laiku). Svarbieji 
solistai: George London, Brian 
Sullivan, Blanche Thebom,Gior 
gio Tozzi.

Trisdešimt Meilės 
Žodžių

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinvs

167 psl.,
kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

DRAUGAS, 4545 W. 63rdSt„

Chicagoje gimusio skulpto
riaus Simon Kops (dabar gy
venančio Milwaukėje) kūrinių 
paroda įvyks nuo sausio 4 d. 
iki sausio 31 d. Chicagos Mie
sto Centrinės Bibliotekos rū
muose. Skulptorius yra pamė
gęs biblines temas ir jo paro
doje bus išstatyti kūriniai: 
“Edeno sodas”, “Karaliai Sau
lius, Dovydas ir Salomonas”, 
“Ugnies stulpas”, “Arka ant 
Ararato kalno”. Jis tačiau be
velija vaizduoti svarbiuosius į- 

I vykius, kaip asmenis. Savo is
torinėms - biblinėms temoms 
geriausią medžiagą jis randa 
žalvarį. Jis sukūrė skulptūrų 
ir kitomis temomis, kaip “Gė
lių sodas”, “Karo laivas”, “Vie
nuolės šaritės’’ ir kt. Skulptū
rą yra studijavęs Chicagos Me 
no Institute, Meksikoje ir Wis- 

iconsin Universitete.
l '

i

; ATEITIES TAIKOS VILTYS
Jungtinių Tautų generalinio 

suvažiavimo prezidentas Fr. H. 
Boland sausio 27 d. 8 vai. v. 
Morrison viešbuty, Chicagoje 
kalbės tema “Mano viltys dėl 
ateities taikos”. Paskaitą or
ganizuoja Katalikų Darbininkų 
Taryba vadinamoje John A. 
Ryan Forum paskaitų serijoje.

i
♦

Northvestem Universiteto 
profesorius Paul Witty surinko 
žinias iš 2,000 moksleivių ir 
studentų bei jų tėvų Chicagoje, 
Evanstone, Gary, Skokie ir ki
tose artimose apylinkėse, no
rėdamas patirti, kokie yra pa
dariniai televizijos per tuos 11 
metų nuo jos paplitimo. Nusta- 

: tyta, kad 1950 metais pradžios i 
' mokyklos auklėtiniai prie te-1 
levizijos per savaitę praleisda
vo 21 valandą, 1957 metais — 
24 valandas, o dabar — vėl 21 
vai. Aukštesniosios mokyklos

X Juozas Pocevičius, Bridge- auklėtiniai prie televizijos per 
porto gyventojas, grįžo iš Ii- savaitę praleidžia maždaug po 
goninės, kur jam buvo išimta vak» ° tėvai — po 20 vai. 

Mažiau tėvų tenusiskundžia, 
i kad televizija blogai veiktų į 
vaikų akis ar nutrauktų jų mie 
gą, žaidimų laiką ar juos da
rytų nervingesniais. JAV Ko
vai su Aklumu Draugija yra 
tos nuomonės, paprastai, kad 
akys, nėra televizijos gadina
mos, jeigu televizija veikia ge
rai, aiškiai ir kambarys turi 

! reikiamą apšvietimą.

Pergausus televizijos žiūrėji
mas kartais paveikia, kad mo- 

I kykloje nepasiekiama taip gerų 
rezultatų, tačiau kaikuriais at
vejais televizija sužadina susi
domėjimą mokslo dalykais ir 
daugelis mokinių bei studentų 

| patiria . kai ką naujo apie
x Chicagos Aukštesniosios moks1*- bėgamuosius įvykius, 

Lituanistikos Mokyklos vakaro kraštų gyvenimą, 
progaramai mok. Faustas Stro- 
lia paruošė dainų ir šokių pynę 
“Aš tau priminsiu tėvynę gran- 
gią”. Išpildys mokyklos moki
niai, uoliai ruošęsi šiam pasiro
dymui. (Pr.)

užsilikusi granatos šukė nuo H 
pasaulinio karo. J. Pocevičius 
yra L. S. Klubo Tauro narys.

X Dr. S. Oželytė, turinti sa
vo kabinetą Baltimorėje, Md., 
išskrido pas seserį atostogų į 
Kolumbiją.

X Evelyna ir Kazys Oželiai 
gruodžio 29 d. susilaukė svei
ko berniuko. Nauju anūku 
džiaugiasi Sofija Oželienė ir p. 
Stankai.

X Elaine Pakel, Chicago 
Savings & Loan Assn. sekreto
rė, atostogauja Bahamų salo
se.

LINKSMŲ VYRŲ RIMTOS ISTORIJOS

Chicagos teismas pasmerkė 
dviems mėnesiams kalėjimo ir 
pustrečių metų sąlyginės baus
mės sąskaitininką A. DeBiase, 
49

Chicago 29, Illinois
iiiHiimiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiivęs langą ir, išsigandęs, pasilei

do bėgti. Savininkas pasivijęs 
sugavo jį.

— Ak. tu nedorėli! — šaukė 
nukentėjęs prekybininkas, — iš
mušė! vitriną, o užmokėti už ją 

j ar nereikia?
— Žinoma, kad reikia, — at

sakė Čaplinas, — aš todėl ir 
bėgu namo atsinešti pinigų.

I

iimmmimiiiiiiiiiiiiiiinimiimiiiiiiiiiiii

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
viakams paskaityti gausiai ir spal
votai iliustruotą VANDOS FRAN- 
KIENES pasakų knygą

— Matote, mane truputį ste
bina tai, kad aš jau beveik pen
kiasdešimt metų maniau, kad 
tai aš, — pridėjo kompozito
rius.

LABAI PAPRASTA
Profesorius Albert Schweit- 

zer turėjo tris mokslų laipsnius 
iš įvairių mokslo šakų. Vienas Ld • ’**’ w • Y*1jo pazjstamas, kuris nebuvo 
toks gabus moksle, kartą pa
klausė mokslininką, aiškiai ne-, 
slėpdamas savo pavydo:

— Profesoriau, kaip tamstai 
pasisekė gauti tris mokslų dak
taro laipsnius?

— Visa tai atsitiko labai pa
prastai, — atsakė profesorius 
tokiu tonu, lyg būtų kalbama 
visai apie nereikšmingą daiktą. 
— Trečiąjį mokslinį laipsnį ga
vau už tai, kad jau turėjau du. 
Antroji — už tai, kad jau tu
rėjau pirmą daktaro laipsnį, o 
pirmasis laipsnis man buvo su
teiktas už tai, kad tada dar ne
turėjau jokio laipsnio.

t

ABC APSIRIKO
Kartą Bernardas Shaw važia-' 

vo į Londoną. Jo bendrakeleivis : 
apsižiūrėjo neturįs piniginės ir ■ 
tuoj pat garsųjį dramaturgą pa j 
vadino kišenvagiu. Tačiau ne 
trukus piniginė atsirado, ir ;si- 
karščiavęs keleivis atsiprašo.

Vėliau konduktorius tarė:
— Jūs, aišku, galite užgau- 

liotoją paduoti į teismą.
— Et!

Shaw, — būtų tik bereikalin- ■ 
gas triukšmas. Juk mudu abu 
apsirikome: jis palaikė mane 
vagimi, o aš jį — padoriu žmo- j 
gūrai.

Surinko Ed. Šulaitis

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

MALONUS 
SUSIRAŠINĖJIMAS

Vilčhelmas Konradas Rentge
nas kartą gavo keistą laišką. 
Jo siuntėjęs prašė mokslininką 
prisiųsti nedidelį kiekį rentgeno 
spindulių ir parašyti, kaip jais 
reikia naudotis. Sakėsi, kad 
laiško autoriaus krūtinės ląsto
je esanti įstrigusi šautuvo kul
ka, o atsilankyti pas Rentgeną 
jis neturįs laiko.

Mokslininkas davė tokį atsa
kymą:

— Gaila, tačiau šiuo metu 
kaip tik neturiu atliekamų X- 
spindulių. Be to, jų persiunti
mas — labai sudėtingas daly
kas. Todėl padarykime papras
čiau — jūs prisiųskite man sa
vo krūtinės ląstą.

Be to, šioj knygoj atspausdinta 
kita pasaka — BALTOJI LELIJA. 
Viršelį ir iliustracijas piešė Sės. 
Mercedes. 48 pusi. Kaina $1.25.

Pinigus su užsakymais siųsti
DRAUGAS

4545 West 63rd Street
Chicago 29, Dlinois
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m., ir O. Rossi, 30 m., už 
kad jie savo klientui pata- 
duoti kyšį mokesčių rinki

mo įstaigos tarnautojui. Reika
las ėjo apie mokesčius užkan
dinės savininko Carl Redisi, 40 
m., kuris nubaustas mėnesiu 
kalėjimo ir dviemis metais są- 
lyginos bausmės už kyšio siū
lymą.

— moste’ėjo ranka

RISTYNIŲ ČEMPIONATAS

Naujai pradedantiems rišti
nių sportą čempionato varžy
bos įvyks sausio 20 d. McKin- 
ley parke, ties 39 gatve ir 
Western, 6 vai. 30 min. v.

. ■ ...... ....

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:30 iki 2:00 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Mlnkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
Draugas.

PER METUS SUVALGO 
1,000,000,000 SVARŲ MĖSOS

Chicagoje gyvulių rinkoje 
1960 metais buvo priimta 4,- 
202,015 gyvulių, būtent — gal
vijų 2,095,076, kiaulių 1,780,- 
808, avių 306,085, veršiukų 
20,046. Chicagoje veikia 20 į- 
vairių skerdimo bendrovių, ku
rios paskerdė 1,845,499 gyvu
lius. Chicagos gyventojai per 
metus suvalgo apie vieną bi
lijoną svarų jautienos, veršie
nos ir avienos. Chicagoje vei
kia 10,000 valgyklų ir užkandi
nių, kuriose per 1960 metus 
buvo duota (728,000,600 paval
gymų, už kuriuos užmokėta 
$618,800,000, neskaitant arbat
pinigių. Labiausiai mėgiamas 
valgis — jautiena (prime roast 
rib of beef). Labiausiai mėgia
ma saldžioji yra “pajus”, kurio j 
porcijų suvalgyta 156,000,000 
ir išgerta apie 656,000,000 puo
duku kavos. Tai vis tiktai vai- r^i-įo stotį kalbės religine te- 
^yk’.ose.

R. W. ANDERSONO TAPYBA
Chicagos Meno Instituto dė

stytojo ir paskaitininko Robert 
W. Andersen tapybos paroda 
nuo sausio 4 d. iki sausio 31 
dienos įvyks Chicagos Miesto 
Bibliotekos rūmuose (Michigan 
ties Randolph). Dail. Andersen' 
yra studijavęs Chicagos ir De1 
Paul universitetuose, Sauga-1 
tuck, Mich., tapybos mokykloj. 
Tik nedaugelis jo piešinių turi 
vardus; tarp šių užtinkame 
“Nakties žydėjimas”, “Dangus 
ugnyje”.

RELIGINĖ PASKAITA PER 
RADIJĄ

Lojolos Universiteto Teolo
gijos Fakulteto dekanas tėv. 
Francis L. Filas, SJ, ketvirta
dienį, sausio 5 d., nuo 11 vai. 
55 min. iki 12 vai. per WGN

ma.

MENKAS APSIRIKIMAS
Prancūzų kompozitorius Boiel- 

dieu turėjo rezervuotą vietą 
viename žymiąjame Paryžiaus 
dramos teatre, bet jis ten nie
kada neidavo. Kartą, praeida
mas pro tą teatrą, nusprendė į 
jį užsukti. Tuo momentu, kai jis 
kontrolieriui sakė savo pavar
dę, vienas žmogus jį sustabdė 
ir griežtokai tarė: x

— Kam taip nevykusiai juo
kauti? Mes labai gerai pažįsta
me poną Boieldieu, nes jis atei
na kiekvieną vakarą. Ir dabar 
jis jau salėje.

— O prašau man atleisti, — 
atsakė kompozitorius, — tada 
aš nupirksiu vietą šalia jo, kad 
galėčiau su juo susipažinti.

Atėjus pertraukai, tikrasis 
Boieldieu kreipėsi šypsodama
sis į savo kaimyną:

— Ar jūs iš tiesų esate ponas 
Boieldieu, ar jūs tuo visiškai įsi
tikinęs?

— Bet... pone.., — sumurmė- i 
jo nerimauti pradėjęs kaimy
nas.

PIEŠIMO PAMOKA

Prancūzų dailininkas Horace 
Vernet kartą piešė prie Gene- 
vos ežero. Netoli nuo jo piešė i 
dvi jaunos svetimšalės. Viena 
iš jų priėjo pasižiūrėti jo darbo j 
ir patarė, kaip reikia piešti. Se
nasis dailininkas išklausė jos ir 
mandagiai padėkojo už patari
mą. Rytojaus dieną jis tą jau
ną svetimšalę sutiko garlaivy- ; 
je. Mergina jo paklausė:

— Pone, jūs esate iš Prancū
zijos, tad turite pažinoti didįjį 
dailininką Horace Vernet. Kal
bama, kad jis yra laive. Prašau, 
parodykite jį man.

— Jūs norite jį pamatyti?
— O, taip!
— Gerai, panele, jūs jį jau 

pažįstate, nes vakar rytą davė-( 
te jam piešimo pamoką.

GERA PRIEŽASTIS
Čsrli Čaplinas, būdamas mo-! 

kiniu, kartą išmušė parduotu- j

! «——■■■ ■!■■■■ H ■ —

KUN. DR. J. GUTAUSKAS

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA
Religinis valko aukISjimas ryšium 

su jo dvasine raida 
dalis: Valko 
dalis: Vaiko 
Ir religiją 
dalis: Vaiko
dalis:Tpatinfrleji religinio 
auklėjimo uždaviniai

328 psl. Kaina $3.00
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St..
Chicago 29, Illinois
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kelias j pasauli 
kelias J Dievą

religinis auklSjlmaa

MIŠIŲ PASLAPTIS
Brangiausia ir maloniausia Die

vui auka yra Šv. Mišios, mūsų At
pirkėjo Kančia ir Krauju nupelny
tos. Ir mums katalikams jos pri
valo būt brangios. Mišių auka yra 
mūsų Tikėjimo širdis, Kat. Bažny
čios gyvybės versmė. Eucharisti
jos šaltinis, dvasinio gyvenimo 
pagrindas... Kad jas tikrai bran- 
gint ir 
pažint

Tam 
nesenai 
turginė 
TIS”.

vertint reikia jas geriau

padės Kun. J. Danieliaus 
“Draugo” atspausdinta li- 
studija “MIŠIŲ PASLAP-

Kaina $2.00

Gaunama "DRAUGE" ir pas 
knygų platintojus

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, 
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Moderniškiausia lietuvių baldų krautuvė Chicagoje
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje. išsimokė- 

jimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių firmų 
baldai. Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams įrengti.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

Naujas adresas: 3207 So. Halsted St. Vietory 2-4226
Krautuvė atidaryta pirmad. ir ketvirtad. 9 v. ryto iki 9 v. vak. 
Kitomis dienomis nuo 9—6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.
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