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Belaukiant Macmillan o susitikimo su Kennedžiu

SVARBŪS KLAUSIMAI DAR GULI ANT
PASITARIMU STALO

LONDONAS — Britanijos 
ministeris pirmininkas Macmil
lan atvyksta į Jungtines Ame
rikos Valstybes š. m. balandžio 
26 dieną pasakyti kalbą Ame
rikos laikraščių leidėjų organi
zacijos metiniame suvažiavime, 
ir jis taipgi turės progą aps
varstyti kai kuriuos nebaigtus 
dalykus su JAV prezidentu Ke- 
nnedžiu.

Paskutinį kartą Macmillan ir 
prezidentas Kennedy susitiko 
prieš Kalėdas Benaudoję. Kai 
kuriuos tarptautinius klausi
mus tik prabėgomis tada tepa
lietę. Manoma, jog šį kartą 
juos galės išsamiai padiskutuo
ti. Sprendimo laukia šie klausi
mai:

1. Jungtinių Amerikos Vals
tybių atominių ginklų bandy
mas atmosferoje. Nors JAV 
vyriausybė ir yra nusistačiusi 
skelbti šių ginklų bandymą (lai 
kas neskelbiamas), tačiau Bri
tanija delsia. Jungtinės Ameri
kos Valstybės prašė Britanijos 
leisti Kalėdų salą panaudoti a- 
tominiams bandymams, bet su
tikimas lig šiol dar negautas.

2. Bendroji rinka. Prieš Ang
lijos jungimąsi prie Europos 
Bendros rinkos (ekonominės 
bendruomenės) išeina gana stip 
ri britų opozicija. Ji perspėjan
ti, kad nuo to gali nukentėti 
geri santykiai su Kanados ir 
kitais britų bendruomenės (Co- 
mmonwealth) nariais.

3. Britanijos santykiai su 
ŠiŠaurės Atlanto Gynybos or
ganizacija (Nato). Yra žino
mas faktas, jog Britanija neiš
pildė savo įsipareigojimų Š. 
Atlanto sąjungai. Vyriausias 
Nato karinių dalinių vadas a-

merikietis L.
j kad Britanija padidintų savo 
karines jėgas Vokietijoje bent 
ligi 65,000 karių (dabar jų tė
ra 50,000), tačiau ji į tai atsa
kė tylėjimu. Galimas dalykas, 
kad prezidentas Kennedy šį rei
kalavimą išryškins, susitikus su 
Macmillanu.

4. Britanijos santykiai .su 
Jungtinėmis Tautomis. Kai ku
riais klausimais Britanija ne
sutaria su Jungtinių Amerikos 
Valstybių politika Jungtinių 
Tautų klausimais. Ir čia teks 
ieškoti vieningumo.

5. Anglijos prekyba. Kadan
gi Jungtinės Amerikos skatina 
Angliją prisijungti prie Euro
pos Bendrosios rinkos ir ka
dangi Anglijoje yra priešininkų 
prieš šį žygį ir jie kaltintų A- 
meriką dėl ekonominės nesėk
mės, todėl prezidentas Kenne
dy norės išsiaiškinti šią padė
lį nuodugniau.

Norstad prašė, Macmillan yra visai teisinga
me kelyje, pasiimdamas atsako
mybę dėl Britanijos nutarimo į- 
sijungti į Europos Bendrąją 
rinką ir gindamas jos naudą.

I

Britanijos premjeras Macmillan vėl susitiksiąs 
dentu Kennedžiu.

Molotovo ir kitu stalinistu 
vardai braukiami iš

Sovietu žemėlapio
flukščiausio sovietų prezidiumo nutarimas, priimtas 

sausio 15 dieną, tik užvakar paskelbtas

Gausus ir įspūdingas suvažiavimas

CHICAGO

Pracūzijos prezidentas de Gaul- 
le labai susirūpinęs, kad Alžirijo- 
je padidėjęs terorizmas.

Vakar įvyko 
Lietuvių Bendruomenės Chica
gos apygardos apylinkių atsto
vų suvažiavimas.

Suvažiavime, kuris buvo Ba
lio Pakšto salėje, dalyvavo iš 
devyniolikos apylinkių 108 at
stovai. Konferenciją atidarė 
LB Chicagos apygardos švieti
mo vedėja Birutė Miniataitė. 
Pirmininkavo Karolis Dranga, 
Ant. Juškevičius, ir 
Gliaudelis. Sekretoriavo 
linskas ir A. Gintneris.

Atstovų suvažiavimą 
no Lietuvos generalinis
las Chicagoje dr. P. Daužvar- 
dis, Alto Vykdomojo Komiteto 
pirmininkas L. Šimutis, Chica
gos Alto skyriaus pirm. kun. 
A. Stašys ir adv. R. Skipitis.

Išklausyta valdybos ir revi
zijos komisijos pranešimai ir 
priimtos rezoliucijos. Klausi-

muose ir sumanymuose paliesta
daug svarbių ir aktualių klau- Daf • nuteistus 
Simų. Z. < .

Išrinkta naujoji valdyba iš 
šių asmenų (pagal balsų daugu
mą) :

K. Dranga, S. Šiaučiūnas, J. 
Vedegys, B. Vitkus, K. Kasa- 
kaitis, B. Nainys, P. Vėbra, D. 
Bielskus, dr. Virbickas.

dr. J. 
V. Ži-

sveiki- 
konsu-

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

JAV karinės jėgos
Europoje

WASHINGTONAS — Jung
tinės Amerikos Valstybės nuta
rusios pasiųsti iki sausio vidu
rio 6,000 karių papildomai į Eu 
ropą lėktuvais. Nuo Berlyno 
krizės pradžios jau pasiųsta 
45,000 karių.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės Europoje turi apie 300,000 pareiškė:
karių.

Olandijos karves 
kolchozams

OKUP. LIETUVA. — Lietu
vos kolchozai ir sovehozai ban
do genuti turimų raguočių ban 
das. Tuo tikslu Olandijoje už
pirkta keli šimtai pieningos juo 
dmargių veislės telyčaičių. Gal
vijų prieauglis iš Olandijos pri
statomas laivais į Klaipėdos 
uostą.

Vilniaus radijo pranešimu 300 
iš Olandijos gautų galvijų jau 
pristatyta į Lietuvos kolcho
zus. (E.)

KALENDORIUS

Sausio 29 d.: šv. Pranciškus 
Salezietis, Girkantas, Žibutė.

Sausio 30 d.: šv. Hijacintas, 
šv. Martiną, šv. Nikodemas, 
Banguolė.

ORAS

Šnipas lėktuvas nėra vien 
tik italu ir bulgarų reikalas

MASKVA — Aukščiausiojo 
sovieto prezidiumas sausio 15 
dieną įsakė griežto stalinisto 
Molotovo vardą išbraukti iš vi
sų viešų vietų visoje Sovietų 
Sąjungoje. O tik užvakar tai 
pranešė prezidiumo biuletinis.

Taipgi įsakyta ištrinti var
dus kitų taip vadinamos „an- 
tipartinės” stalinistu grupės na 
rių — buvusio prezidento Vo— 
rošilovo, buvusio premjero pa
galbininko Kaganovičiaus ir 
buvusio ministerio pirmininko 
Malenkovo.

Mirusio diktatoriaus Stalino | 
vardas jau išbrauktas iš Sovie-; 
tų žemėlapio.

Aukščiausio sovieto prezidiu
mas savo pranešime sako, jog 
visi įsakymai, leidžią naudoti 
Molotovo ir kitų trijų stalinis- 
tų vardus, atšaukiami. Apie 84 
apylinkės, miestai, miesteliai ir 
kitos geografinės vietos, kaip 
ir įmonės, mokyklos, kari
niai daliniai paliečiami. Moloto
vo vardu 35 vietos ar įstaigos 
pavadintos, gi maršalo Voroši- 
lovo 20; keli armijos daliniai ir I 
kelios armijos akademijos pa- j 

ketveriems me- vadintos Vorošilovo vardu.
Molotovo vardas braukomas

iš Rusijos žemėlapio, bet nežino 
ma, koks dabar yra jo likimas. 
Šio mėnesio pradžioje buvo 
Maskvos pranešta, kad Moloto
vas išvyko į Vieną ir toliau va
dovauti Sovietų delegacijai 
Tarptautinėje Atomo Energijos 
įstaigoje, bet jis neatvyko Aus 
trijos sostinėn.

Trūkumai mėsos ir 
pieno gamyboje

MASKVA. — Sovietų dikta
toriaus Chruščevo pasakyta kai 
ba sausio 12 dieną apie trūku
mus gyvulininkystės srityje 
Maskvos spauda tepaskelbė sau 
šio 16 dieną.

Toje kalboje Chruščevas nu
siskundė, jog nuo 1960 metų 
visoje Sovietų Sąjungoje pasi
reiškę trūkumai mėsos ir pieno 
gamyboje. Kalbėdamas apie pa 
dėtį Baltgudijos respublikoje, 
jis nurodė, kad, jei 1960 metais 
kolchozai su sovchozais valsty
bei pristatė 257,000 tonų gyvo 
svorio mėsos, tai 1961 metais 
pristatymas nukrito ligi 239,000 
tonų.

Chruščevas kalboje sušuko: 
“Per trejetą metų nematyti pa
žangos. Kodėl tokia padėtis mė
sos srityje? Viskas priklauso 
nuo pašarų stokos”. Sovietų 
partinis ir vyriausybės šefas sa 
vo kalboje puolė “pasenusius ir 
neplaningus metodus” gyvuli
ninkystėje. Jam nepatiko, kad 

.gamyboje permažai dėmesio 
kreipdama į materialinį paska
tinimą.

Komunikacija tarp 
JAV ir Japonijos

TOKIO — Japonų ministeriu 
Įkabinėtas sausio 19 dieną pat
virtino tarp Japonijos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių sutar 
tį nutiesti po vandeniu komu
nikacijos kabelį, jungiantį du 

• kraštus. 5,600 mylių Ramia ja- - 
me vandenyne (Pacifike) kabe
lis, kuris bus sujungtas su ka
beliu tarp Havajų ir Amerikos 
žemyno, būsiąs nutiestas 1964 
metų vasarą.

—Monako princasRainier pa 
šalino prancūzų prezidento de 
Gaulle atstovą Pelletier iš vals 
tybės ministerio posto, kilus ne 
susipratimams dėl monakiečių 
banko.

—Jordano premjeras Talho- 
umi pasitraukė iš šio posto.

Lietuvos kunigus
Komunistai sustiprino 

puolimus prieš Bažnyčią

MASKVA — Sovietų žinių 
agentūra Tass pranešė, kad 
Vilniuje nuteisti kalėti du lie
tuviai kunigai, kuriuos komu
nistai apkaltino dėl tariamos 
spekuliacijos juodoje rinkoje ir 
„neteisėtu valiutos keitimu.” 
Kun. Liudas Povilonis, kuris 
rūpinosi bažnyčios statyba Klai 
pėdoje, nuteistas aštuoneriems 
metams kalėti, o kun. Bronius 
Burneikas 
tams.

—Amerikos Valstybių orga
nizacijos (OAS) užsienio rei
kalų ” ministeriu konferencija, 
kurioje norima Kubą išjungti 
iš šios vakarų pusrutulio sąjun 
gos ir pritaikinti politines ir 
ekonomines sankcijas, nutęsia
mas iki sekančio trečiadienio.

Bet vakar po pietų radijas 
pranešė, kad būsianti priimta 
visais balsais griežta rezoliu
cija prieš Kubą.

Ministeriai šiandien vėl posė
džiauja.

—Valstybės sekretorius De— 
an Rusk Amerikos Valstybių 
Organizacijos (OAS) užsienio 
reikalų konferencijoje deda vi
sas pastangas išstumti Kubą iš 
šios vakarų pusrutulio sąjun
gos. Į savo poziciją bando pat
raukti Braziliją ir Meksiką.

—JAV raketa Ranger III, iš
šauta penktadienį į mėnulį, va
kar praskrido pro mėnulį apie 
23,000 mylių nuo jo. Manoma, 
kad raketa padariusi mėnulio 
nuostrauką.

—Pietų Rodizijoje vakar kilo 
neramumai. Buvo suruoštos de-

nalinio fondo pirmininkas.
Buvęs Vengrijos karinės re

zistencijos vadas prieš Sovietų 
Sąjungą 1956 metais sukilime 
kalbėjo Chicagoje, gelbėdamas 
surinkti 11 milijonų dolerių 
Laisvosios Europos Radijo fon 
dui. Iki šiol surinkta apie 
$750,000.

,,Kai tuo tarpu mes išleidžia
me $11,000,000 per metus ra
dijo stočių reikalams, Sovietai 
$100,000,000 pakloja 2,800 sto
čių Rytų Europoje, kad jos

CHICAGO — Kremlius —ne 
Bulgarija — vadovavo bulgarų 
piloto šnipinėjimo žygiui, ku
rio lėktuvas nukrito ir sudužo 
Italijoje, pasakė čia penktadie
nį buvęs vengrų laisvės kovoto
jas.

Belą K. Kirlay spaudos kon
ferencijoje Sherton - Blackstone

„Naivu būtų galvoti, 
kad šnipo lėktuvo incidentas tė
ra tik italų ir bulgarų vyriau
sybių rūpestis.”

Nė viena komunistinė vyriau
sybė Rytų Europoje negali pa- trakdytų mūsų pranešimus”,— mor^tracijos? Yru~MŽeistį
judėti, ypač karinėje srityje, nę j pasakė Kiraly. 
patvirtinus jos žygio Sovietų ____
Sąjungai, pabrėžė jis. | _____

—Irano vyriausybė vakar
pasiuntė Sovietų Sąjungai notą

Kiraly taipgi kalbėjo Laisvo- JAV pralenkia SOVietUS kaltindama Kremlių, kad jis
sios Europos Radijo fondo Chi
cagos klubo pietų metu. Prog
ramai vadovavo Charles H. Ke- 
llstadt, pirmininkas Sears, Ro- 
ebuck ir Co. tarybos, ir nacio-

Trumpai iš visur
—Astronauto lt. pulk. John Naujas užpuolimas prieš

Glenn skridimas į orbitą atidė- j misiją Konge. Plėšikaują kon- 
tas praėjusį šeštadienį, nes bu
vo blogas oras.

—Britai užvakar nusivylė, 
kad Jungtinių Amerikos Vals
tybių raketa negalėjo paliesti 
mėnulio, o ypač dėl astronauto 
lt. pulk. John Glenn atidėjimo 
skridimo raketoje aplink žemę.

14. OoL John H. Glenn

Lt. pulk. John Glenn skridimas 
orbitą atidėtas iki sekančio ket

virtadienio ar penktadienio.

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsn.; rytoj — da 
linai apsiniaukę, truputį pasi
keis temperatūra.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 5:01. i
Vakarų Vokietijos kancleris 

Adenauer susirgęs gripu, bet da
bar atsigauna iš jo.

raketiniuose ginkluose
WASHINGTONAS — Sovie

tai, kaip pranešąs kai kurie šal
tiniai, turi daugiau kaip 100 
raketinių ginklų bazių, kurias 
aptarnauja 200,000 vyrų. Sovie 
tų turimos raketos pajėgumo 
siekiančios trilijono tonų dina
mito.

Spauda skelbia, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės pralen 
kia Sovietų Sąjungą 
niuose ginkluose.

raketi-

30 kubiečių atvyko 
j Ekvadoru

GUAYAQUILAS, Ekvadoras 
— Trisdešimt kubiečių, kurie 
buvo prisiglaudę Ekvadoro am-' 
basadoje Havanoje, užvakar at 
vyko į Guayaųuilą. Tarp jų y- 
ra vienas kūdikis, gimęs amba
sadoje.

sukurstęs Tehrano universiteto 
studentus- prieš savo krašto 
premjerą.

—Sovietų 
ko sukviesti 
tinių Tautų 
posėdį apsvarstyti Kongo klau
simą. Mat, Sovietų Sąjungos 
atstovas Zorin labai susirūpi
nęs likimu Gizengos, kurio ka
reiviai nužudė 22 katalikų mi
sionierius.

—Diktatoriaus Chruščevo 
žentas Ažubei, „Izvestijų” re
daktorius, šią savaitę vizituo
siąs prezidentą Kennedį. JAV 
informacijos pareigūnai bandė 
sudaryti tokį planą: preziden
tas Kennedy televizijos prog
ramoje pasikalbėtų su sovietų 
korespondentais, ir būtų mato
ma ir girdima JAV, o Maskvoje 
per televiziją Chruščevas pasi
kalbėtų su amerikiečiais laik
raštininkais. Bet iš to nieko 
gero neišėję.

Sąjungai nepavy- 
nepaprastą Jung- 
Saugumo tarybos

i

giečiai kareiviai užvakar puolė 
katalikų misiją Kasongo mies
te, Kivu provincijoje.

—Roger Tubby, valstybės 
sekretoriaus pagalbininkas vie
šiems reikalams, paskirtas JAV 
atstovu į Jungtinių Tautų įs
taigą Genevoje, Šveicarijoje.

—Buvęs Argentinos diktato
rius Peron, grįšiąs iš Ispanijos 
kadidatuoti į Buenos Aires pro
vincijos gubernatoriaus pagal
bininkus. Tai užvakar pranešė 
peronistų vadas Andrės Frami- 
ni.

—Maskva pirmą kartą pra
nešė, kad nepasisekė JAV iššau 
ti raketos į mėnulį ir kad as
tronauto lt. pulk. Glen skridi
mas į orbitą atidėtas, kadangi 
nepasisekę iššauti raketos į mė- 

l nulį.
—JAV armijos lėktuvas su 

penkiais vyrais dingęs, skren
dant tarp Tehrano ir Dizful pie 
tiniame Irake.

—Paryžiuje sustiprintos poli
cijos jėgos prieš teroristų siau- 

1 tėjimus.

PRIEŠTARAVIMAI TARP PROPAGANDOS
IR TIKROVĖS

Pabėgęs maj. Behr pasakoja: Maskvoje siaučia chuliganizmas

BONNA, Vokietija. — Sau
sio mėn. vidury Fed. Vokietijos 
spauda paskelbė apie Ulbrichto 
“tautinėje liaudies armijoje” bu 
vusio maj. Behr pasitraukimą 
į Vakarus. 1928 m. gimęs ma
joras į Vak. Vokietiją pabėgo 
praėjusių metų lapkričio mėn. 
ir tik šiuo metu viešumai pa
teiktos įvairios žinios apie bėg
lio gyvenimą, jo pasitraukimo 
į Vakarus priežastis ir įspūdžius

besimokant karinėje akademijo
je Sovietų Sąjungoje.

Behr jau prieš keletą metų 
pasiryžo trauktis į Vakarus. Jis 
jau ilgesnį laiką buvo įsitikinęs 
Rytų Vokietijoje veikiančios ko 
munistų partijos — SĖD poli
tiniu ir moraliniu bankrotu ir 
rugpiūčio mėn. 13 d. įvykdytas 
Rytų Berlyno užsklendimas jį 
įtikino, kad likti vad. “Vokie-

tijos demokratinėje respubliko
je” nesą prasmės.

Atsidūręs Vakaruose, maj. 
Behr išryškino savo pergyveni
mus ir įsitikinimus. Jie jau ne
buvo įmanoma suderinti su ku
rį metą jo turėta viltimi dėl 
‘ s<« alistinio režimo” Vokietijo
je pranašumo. Štai kas jam ga
lutinai pasirodė esą netikra ir 
m< 'ąginga ir ką jis patyręs;

(Nukelta į 4 psl.)
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2 DRAUGAS, pirmadienis, 1962 ,m. sausio mėn. 29 d.

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

JŪS KLAUSIATE —
MES ATSAKOMI

Ar aš (namų darbininkė) 
čiau gauti pensijų?

gale-

galė- 
darbą 
d. iki 
namų

ir 
ki-

Klausia O. M. — Ar aš 
čiau gauti pensiją už savo 
nuo 1955 m. sausio mėn. 1 
1956 m. liepos m. 1 d. kaip 
darbininkė? Uždirbau j savaitę 25
dol., bet nebuvau registruotą į so
cialinį draudimą ir mokesčių ne
mokėjau, nes nebuvo žinoma, kad 
namų darbininkės gali išsitarnauti 
pensiją. Esu išdirbusi pilnus 18 
mėnesių. Dabar man paaiškėjo, 
jog ir aš bučiau galėjusi gauti 
pensiją už save. Dabar aš gaunu 
nuo vyro apie 30 (trisdešimt) dol. 
kaip išėjo įstatymas 1956 m. lap
kričio 1 d., kad moterys gali išeiti 
į pensiją 62 m. Jei aš galėčiau 
gauti už save ką dirbau, aš gau
čiau daugiau. Mano vyras nuo 
1955 m. sausio 1 d. pensijoje, su
laukęs 62 m. (sergantis).

Labai prašyčiau Tamstos pata
rimo : jei sumokėčiau, kiek reikia, 
ar galėčiau gauti už savo darbą 
pensiją? Ar jau pervėlu? Ar yra 
HŽsisenėjimo laikas?

Gal taip pat Tamstai žinoma 
apie kiek aš turėčiau sumokėti, 
jeigu dar galima? Aš gaunu pen
siją nuo 1956 m. lapkričio 1 d. 
kaip išėjo tas įstatymas, nes jau 
buvau 62 m. Aš pati negaliu 
kreiptis į socialinio draudimo įstai
gą, nes nemoku angliškai.

Atsakymas O. M.
Jūsų klausimas yra įdomus 

kartu gali būti perspėjimas
tiems namų ruošos darbininkams, 
kurie, dirbdami šioje srityje, ne
sirūpina, kad darbdavys sutvarky
tų socialinio draudimo mokesčius.

Gaila, tačiau jūs pati jokių so
cialinio draudimo mokesčių sumo
kėti negalite, nes dirbote kaip 
darbininkė. Tik sava prekyba 
(self-employed) besiverčią pilie
čiai turi teisę patys už savo gryną 
pelną mokėti socialinio draudimo 
mokesčius. Gi visų darbininkų so
cialinio draudimo mokesčių daly
kus turi tvarkyti darbdavys.

Kartais darbdavys sąmoningai 
nemoka socialinio draudimo mo
kesčių, neatskaitydamas nieko iš 
darbinrnkn uždarbio. Taip daryda
mas darbdavys nusikalsta prieš 
valstybinius įstatymus ir už tai 
iš jo kartais galima išgauti tai, 
kas priklausė darbininkui. Jeigu 
darbdavys nemokėjo socialinio 
draudimo mokesčių už darbininką, 
tai darbininkas turi įrodyti, kad 
jis dirbo. Įrodymui yra reikalingi 
raštiški dokumentai. Pvz. geras 
įrodymas, kad jūs dirbote ten bū
tų įvairiausios čekių šaknelės, ta
čiau, jeigu jis jums mokėjo gry
nais pinigais (cash wages), tai ta
da būtų sunkiau įrodyti.

Kadangi jūs dirbote kaip darbi
ninkė ir darbdavys, neatskaityda
mas socialinio draudimo mokes
čių nusikalto prieš valstybinius 
įstatymus, todėl klausimo kėlimas 
niekados nėra pavėluotas. Svar
biausiai yra turėti kokius nors do
kumentus, įrodymus, kad jūs ten 
dirbote.

Kl. — Uždirbu iki $3,000 per

galite gauti atgal gale metų, nes 
kiekvienas socialinio draudimo 
pensiją gaunąs pilietis gali už
dirbti 1,200 dol. ir šitas uždarbis 
nėra apdėtas valstybiniais mo
kesčiais.

sų duktė taip pat gautų vaiko 
pensiją iki ji sulauks 18 m. am
žiaus. — J. Šoliūnas. j

PILIETYBĖS REIKALAIS

įstaigomis nuostatams pakeisti, į 
; kad nukentėjusieji galėtų gauti i 
didesnius išmokėjimus.

1
TME LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY į*

4545 VVEST 63rd ST-, CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlow 5-9500 R

Kl. — Būdama dar nevedus, 
1953 m. vasario mėnesį, eidama 
ryte į darbą, prie pat darbovietės, 
ant darbdavio žemės, mašinų pa
statymo aikštėje, paslydau ir nu
silaužiau nugarkaulį. Buvau nu
vežta į ligoninę. Po keletos mėne
sių lūžis sugijo ir vėl pradėjau 
toje pat darbovietėje dirbti.

Už gydymą ligoninės išlaidas 
sumokėjo steitas, ir man teismo 
keliu priteisė ir steitas sumokėjo 
vienkartinę pašalpą 3,200 dol. Ma
no daktaras pripažino 65%, gi 
steito daktaras 60% nedarbingu
mo. 1956 m. ištekėjau ir 1957 m. 
balandžio mėnesį susilaukiau kū
dikio. Po dviejų mėnesių vėl pra
dėjau dirbti ir dirbau iki 1958 m. 
kovo mėnesio. Tuo laiku pradėjo 
labai skaudėti nugara ir turėjau 
nutraukti darbą, tada vėl steitas 
sumokėjo 400 dol- nedarbingumo 
pašalpos.
Toj darbovietėje išdirbau- daugiau 

kaip 18 metų ir visą laiką mokė
jau socialinio draudimo mokesčius. 
Dabar, kada aš esu nustojus, pa
gal steito daktaro pripažinimą, 
60% nedarbingumo ir negaliu dau
giau dirbti, ar mano jaunacnetė 
duktė gali gauti pagal mane iš so
cialinio draudimo kokią pašalpą. 
Motina mirė. Aš esu 45 metų am
žiaus. Vyras dirba. — J. P.

Atsakymas J. P.
• .'

1 Turbūt jau žinote, kad nedar
bingumo pensijai kvalifikuotis yra 
būtina išpildyti dvi sąlygas: a) 
laike paskutiniųjų dešimties me
tų, prieš nustojimą dirbti dėl ne
sveikatos, reikia būti išdirbus bent 
penketą (nebūtinai iš eilės) me
tų ir b) būtina, kad nedarbingu
mas būtų visiškas, t. y- sveikatos 
nustota visu šimtu procentų.

Panagrinėkime jūsų padėtį. Vi
sų pirma dėl nesveikatingumo. 
Kadangi nesu daktaras, todėl ne
galiu teigti ar neigti, jog jūs ati
tiktumėte socialinio draudimo ne- 

: darbingumo reikalavimus. Iš dar- 
1 bo patirties žinau, kad nemažai 
piliečių gauna socialinio draudimo 
nedarbingumo pensijas dėl įvai
riausių nugaros negalavimų arba 
sužeidimų. Ar jūsų susižeidimas 
yra toks didelis, kad socialinis 
draudimas pripažintų jus visiškai 
nedarbinga — nežinau. Tačiau siū
lyčiau paduoti jums nedarbingu
mo pensijai gauti pareiškimą. Be 
to vėliau socialinis draudimas rei
kalautų pristatyti taip pat ir me
diciniškus pažymėjimus, iš ligoni
nių bei daktarų, kur jūs gydete 
savo nugarą- Pradžioje reikia už
pildyti tik pareiškimą, gi ką to
liau reikės pristatyti, nurodys vie
tinė socialinio draudimo įstaiga.

Kalbant apie pirmąjį reikalavi
mą, darbo atžvilgiu yra neaišku 
iš jūsų patiektų žinių, ar jūsų ne
darbingumas prasidėjo nuo pirmo
jo sugižeidimo, ar tik vėliau — 

■ 1958 m. kovo mėnesį. Mat, jeigu 
socialinis draudimas, įvertindamas 

i jūsų sveikatos padėtį, rastų, kad 
nedarbingumas prasidėjo jau 1953 
metais, tai tada jūs darbo atžvil
giu pirmąją sąlygą išpildote leng
vai. Tačiau, jei pripažintų, jog 
jūsų nedarbingumas atsirado tik 
1958 m., kada jūs visiškai pasi
traukėte iš darbo, tai dar nėra 

s išpildytu- 
taip pat privalo atskaityti sočia- mėtė pirmąją sąlygą. Tačiau, kiek

vienu atveju yra verta pasitik
rinti socialinio draudimo įstaigoje, 
įteikiant nedarbingumo pensijai 
gauti pareiškimą (Form OA-C16).

Jeigu jūs kvalifikuotumetes ne
darbingumo pensijai, tai tada jū-

metus. Aš jau 62 metų, bet dar 
dirbu. Kokia būtų mano pensija, 
jeigu prašyčiau dabar ir kokia 
būtų kai sulauksiu 65 metų? Ma
no vyras gauna $116 pensijos per 
mėnesį. Ar galima pereiti į vyro 
pensiją ? Bet kol vyras gyvas, ne
žinau, ar galima. Viena mano pa
žįstama našle nuo 62 metų ėmė 
vyro pensiją iki sulaukė 65 m. ir 
tada perėjo į savo. Kai sulauki 65 
metų, jeigu dirbi, tai kaip pildai 
pareiškimą dėl mokesčių, tai 100 
dol. atskaito, ar tą $100 atskaito 
ir nuo 62 metų, jeigu dirbi, neini 
pensijon? Aš dirbu 20 metų tam 
pačiam darbe. — A. M.

Atsakymas A. M.

Pvz. 
jūs 

trijų 
taip

jūs 
už-

dol.

imtumėte sumažintą 
m. amžiaus, 
apie 68

moteris,

I

dol.

šu
oli

Jūsų žinios nėra labai tikslios 
ir todėl už visapusišką atsakymo 
teisingumą negarantuoju, 
nėra labai jau aišku, kiek 
uždirbote (pasakymas “iki 
tūkstančių” nėra tikslus), gi
ir nežinau jūsų gimimo datos. Tai
gi atsakau prileisdamaos, kad 
esate gimusi 1900 <n. ir kad 
dirbate 3,000 dol. per metus.

1. Jeigu uždirbate 3,000
per metus, tai jūsų nesumažinta 
pensija, jums sulaukus 65 m. am
žiaus būtų apie 85 dol. per mėne
sį.

2. Jeigu
pensiją, sulaukus 62 
tai jūsų pensija būtų 
per mėnesį.

3. Kiekviena našlė 
laukusi 62 m. amžiaus, vyrui
rus turi teisę gauti našlės pensiją. 
Našlės pensija yra apie 82%% 
buvusios vyro pensijos. Vadinasi, 
jei jūsų vyro pensija yra 116 dol. 
per mėnesį, tai jūsų kaip našlės 
pensija būtų 95.70 dol. per mėne
sį.

4. Teisingai. Našlė moteris turi 
pasirinkimą. Ji gali imti savo 
pensiją iki sulauks 65 metų am
žiaus, gi vyrui mirus gali prašyti 
našlės pensijos. Arba ji gali imti 
našlės pensiją iki sulauks 65 m. 
amžiaus ir tada gali pereiti ir gali 
gauti savo pilną pensiją-

5. Jokių 100 dol. atskaitymų 
nėra daroma, jei darbininkas ne
ima pensijos, nors jis jau ir yra 
per 62 m. amžiaus. — J. Šoliūnas

Kl. — Pagal veikiantį įstatymą 
asmuo, gaunąs senatvės pensiją, 
gali uždirbti iki 100 dol. į mėnesį. 
Šis uždarbis neatskaitomas iš jo 
pensijos. Maloniai prašau man pa
aiškinti, ar darbdavys iš tokio 
darbininko-pensininko privalo at
skaityti socialinio draudimo ir se
natvės fondams (F. L C. A. Em- 
ployee Tax) ir valstybinius (Fe
deral Ine. Tax) mokesčius?

A. J.

Atsakymas A. J.
Visiškai nesvarbu, ar darbinin

kas gauna socialinio draudimo 
pensiją, ar ne. Tol, kol jis dirba, 
jo darbdavys turi atskaityti iš jo 
(darbininko) uždarbio socialinio 
draudimo mokesčius.

Vadinasi, jūsų atveju darbdavys visiškai aišku, ar jūs

linio draudimo mokesčius kaip ir 
iš kiekvieno kito dirbančiojo.

Dėl valstybinių mokesčių (Fe
deral Income Tax) yra taip: 
Darbdavys mokesčius turi atskai
tyti, tačiau tuos mokesčius jūs

S
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PILNO MĖNESIO DIVIDENDAI MOKAMI UŽ PINIGUS ĮNEŠTUS

Turtas $80,000,000.00
JUSTIN MACKIEWICH, Chairman of the Board

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, Hl.

Tel. PRospeet 6-5084 

Ar aš esu JAV pilietis?
Kl. Aš esu gimęs 1890 

Europoje. Tuo laiku mano 
vas buvo JAV pilietis. Mane
vežė į šį kraštą, kai aš buvau Į 

i 10 metų amžiaus. Ar aš esu 
| JAV pilietis ar aš turiu būti 
natūralizuotas? D. S.

Ats. D. S. Jūs esate JAV pi
lietis, kaip gimęs iš JAV piliečio 
tėvo, skaitant, kad prieš jūsų 
gimimą jis gyveno Amerikoje. 
Toji taisyklė taikoma visiems 
asmenims, kurie yra gimę už
sienyje prieš 1934 m. gegužės 
24 d. Bet tie asmens, kurie yra 
gimę po šios datos iš vieno ar
ba abiejų JAV piliečių tėvų, 
yra įvairiai įst. traktuojami. 
Tokiems asmenims taikomos 
įvairios įst. taisyklės, kas pri- j 
klauso nuo jų tikslios gimimo 
datos ir nuo to ar jie yra gi
mę iš vieno ar abiejų JAV pi
liečių tėvų. Pr. Šul.

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

061 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

(

*

— Terminas nukentėjusiems 
nuo nacių dėl tautybės pareikš
ti pretenzijas Jungtinių Tautų 
Aukštajam Komisarui Pabėgė
lių Reikalams baigėsi 1961 m. 
gruodžio 31 d. Iki 1961 m. lap
kričio 10 d. JTAKPR buvo pa
duoda 11,000 pareiškimų. Pa
tvirtinta 310 prašymų ir pra
šytojams avansiniai išmokėta 
po 500 iki 1.000 DM. Pragyve
nantiems iš socialinių pašalpų 
(Fuersorje) išmokama tik po 
500 DM, nes iki tokios sumos 
socialinės įstaigos negali reikš
ti pretenzijų ir padaryti iš- 
skaitų. Deramasi su vokiečių

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkranstymas 

WA. 5-9209 Chicago, Hl.

g radiusu a*
J. G- TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FE 6-1998 
l'V RADIJAI HI-FI. VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

3237 W. «3rd St., Chicago 29, BĮ. 
Tel. 434-4660.

Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
orangenybės, etc., etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCŠIKS FOTOGRAFIJOS 
MtSŲ SPECIALI Bk.

PRECIN PHOTO STUDIO
4063 Archer Avė. Tel. VI 7-2431 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULiS, sav.

Nuo gruodžio 26 d. iki sausio 30 d. švenčiame 
savo padidinto namo atidarymą ir ta proga kvie
čiame atsilankyti mūsų būstinėje. Svečiai bus 
vaišinami, o taupytojai gaus ir dovanėlių.

VALANDOS: Kasdien, {skaitant ieitadlen| nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos po piotv. 
ryto iki S valandos vakare. Trečiadieniai* visai neatidaroma.

‘J 4 t!‘i
f. / ‘ ‘

Į TAUPYMO SĄSKAITAS PRIEŠ 16 MENESIO DIENĄ.

Atsargos Fondas $7,500,000.00
JUSTIN MACKIEWICH Jr. Presidai*

FREE PARKING

FEDERAI
AND LOAN ASSOCIATION

4192 Archer Avenue / Chicago 32, lllinois
VIr ainio 7-1141

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

Catholic Press Society.

Subscription rates: $13.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign. =
$11.00 per year outside of Chicago and in Canada. E

Metams % metų 3 mėn. 1 mėn. s 
$1.75 E 
$1.50 E

Prenumerata:
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

$7.00
$6.00

$4.00
$3.50

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
’858 VVest 63rd St.

kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.Vai.- . .
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

3148 West ISSrd Street 
: PRospeet 8-1717 
3241 VVest 66th Place 

: REpublie 7-7868

S. B I Ež į S
I R U R G A S

Ofisas:
Tel.

Rezid.:
Tel.

Dr.
C H

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos ir Damen
Vai. kas-rien nuo 6—8 vai 

'ešt. 2—4 vai.
Trečiad. tr Kitu laiku pagal

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

Avė. 
vak.

sutartį

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois

Ve-landos pagal susitarimą

'■ei. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 7 lst Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t-sč., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždary ta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

(Bendra praktika lr Alergija)
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. ĮP v. r. iki 9 v 
šeštad. 10 v. r iki* 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą..

I

0R. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
V<jandos tik susitarus 
TeL GRovehilI 6-3409

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 Hest 71st street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 lr 6—b vai. vak 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

I DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 7 lst Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.. 
Šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso tr rez. WA 5-2017 
nriimp nas'ftl rh«1 t«r1vr»«

! Ofiso tel. HE 4-7007. 
Namų-rez. tel. PRospeet 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOK4A)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 West 63 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:80
4:30; antr. ir penkt. nuo 5 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 
suaKama

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.

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

1 
s

• Administracija dirba kas- = 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- = 
niais — 8:30 — 12:00. H
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Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. Ir šeš-

Įtad. tik 10-12.
I _ “

4

i

iki

TeL ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VVest 63rd Street

Vai kasdien nuo 1— 4 p p. tr s 
w vol ir nMąrvlP

telefoną-- GlioM-hcll 6-1505

DR. ALDONA JUŠKA 
'KIŲ LIGŲ SPECIALISTU 

nprr MKn vrintuš 
2422 West Marąuette Rd

Jį Valandos 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
{j ; susitarimu, išskyrus trečiadienius.

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTU!

(Lietuvis o .lytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

• ^1. ofiso tr buto OLympic 3-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV 15th St.. Cicero

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

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. YRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S- Archer Avė.
Vai.; Kasdien popiet nuo 12—8 
■'ak pirm., antr . ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

val 
vai

DR. IRENA KURAS 
gydytoja ir chirurge 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 Sonth VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai.
6 v.
11

p. p. ir nuo
8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofice tel. RE 7-1168 
Res. tel. \VAlbrook 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITA.RIM4

reL ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4733

DR. Ą. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p.Vai.: 
intrad. lr penktad. 5-8 v. ▼.

p

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.
r.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ EIGOS 

5430 S . '
PAGAL

Tel.
Skambint 2 Iki
ną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kaadie

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINCS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. ▼. 

■ šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublie 7-2290.

DR. J. RIMDZUS ‘
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatism.
Spine & Nerve. Allments 

1428 Broadway, Gary, Indiana 
1 Valandos — pirmadieniais 3 . iki f 
; P. M. Kitu laiku pagal susitarimą

Telef. Office Gary: Gary 8858635 
Res. Chicago BIshop 7-5833

D*. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis tr pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak . trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
DR. VV. ROSS DR. L. SEIBUTIS

Inkstu, pūslės ir šlapumo taką 
chirurgija ■' į

Ofisai: 7958 S. Western Avė.. ,;tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St.. Harvcy.
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
gau Avė.. Suite SOS. tol. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą f'

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd 8t 
Ofiso teh REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehilI 6-0617 ;
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p m. 

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd. 

(Damen Avė. kampas) 
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-3 ▼. 

p. p. ir pagal apointmentą. 
rel. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5960—

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3099 
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
4644 S. Ashland Avė.

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija

Valandos kiekvieną dieną 2—4 tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak. >•.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas h- res. 2652 W. 59th St 
rei. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir..kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street ,

Priima ligonis pagal susitarimą. 
Dčl valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGfi 

Vidaus ligos
j 10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. offiso: PUllman 5-C7M 
Namų: BEverly 8-3946

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. šešt. 
j 1-4 ▼. p. p., trečiadieni — uždaryta.

I

Tel. ofisą RE 741818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3259 S. Halsted St 
Vai. Antrad. ir penkt. 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta. (

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos
5159 So. Damen Avenue

Valandos pagal susitarimą

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzh- ir Archer)
Al.. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vak
Treč Ii uekmad. tik susitarus

oirska;tę "Draugą”, duok)

kitiems pasiskaityti

Telefonas — GRovehilI 6-2833

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTB1RŲ 

LIGOS 
balandos: nuo 1-4 lr 8-8 vai. vak.

šeštadieniai, nuo 1-4 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-3, 

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm 
tik skubiais atvejais lr susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUN*S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 Iki 4 ▼. ▼. lr 7 Iki 8 ▼. ▼.

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZAUTORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6669 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai. 11 v ryto iki 3 v p.p.. V.V.

DR STASYS
GYDYTOJA? TR CHIRURGAS

Stalinai susirgus arba susižeidus 
Į (Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
li^i 5 valandos ryto, kasdien.
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Turime paremti

| PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

Į KOMITETĄ
^Anksčiau buvome rašę, kad 

didelis lietuvių draugas, Penn- 
syivanijos kongresmanas Da
ntei J. Flood, buvo pateikęs 
atstovų rūmams rezoliuciją 
dėl Pavergtųjų Tautų komite
tai sukūrimo (H. Res. 211). 
Skaitytojai taip pat buvo pa
informuoti, kad komiteto rei
klias pakibo ore dėl Valsty
bės' departamento pasiprieši
nimo. Atstovų rūmų Taisyk
lių komitetas, kuris turi pa
sisakyti dėl kiekvieno įstaty
mo, taip ir nepasisakė. Balsai 
jame suskilo beveik lygiomis: 
7 už patvirtinimą eigai, 8 — 
prieš.

Kažkokie nesutarimai Krem
liuje — dalis jų paremta tau
tiniais sumetimais — Paverg
tųjų Tautų komiteto reikalą 
padarė opų. Jaučiama, kad 
kas nors kongrese turėtų ži
noti, kas dedasi anapus gele
žinės uždangos, kodėl ten ky
la nepasitenkinimas, kas gali
ma būtų pasiūlyti vyriausy
bei. Respublikonai tuo klausi
mu yra vieningi. Svyravimų 
buvo jaučiama tik demokratų 
terpe, bet ir čia jau daroma 
žygių.

*
Reikia manyti, kad tokio 

galvojimo poveikyje, kongr. 
Fk>od naujai pateikė atstovų 
rūmams Pavergtųjų Tautų 
komiteto rezoliuciją (H. Res. 
211). Tai buvo padaryta pra
ėjusį pirmadienį, sausio 22. 
Vadinasi, kelias svarstymui' 
atdaras. Prisidėjo naujas, pa
lankūs elementas. Atstovų 
rūmų pry šakyje atsistojo 
J^įi. W. McCormack. Jo sim
patijos lietuviams ir kitoms 
pavergtoms tautoms žinomos. 
Nėra jisai nė aklas administ
racijos politikos sekėjas. Tai
gi viltys rezoliuciją prastumti 
gerokai padidėjo. Teko nu
girsti atstovų rūmuose kal
bant; “Jeigu McCormack re
zoliucijai pritars, tai komite
tą turėsime”. Jo nuomonė pa
aiškės netrukus, nes ketina
ma jos atsiklausti.

Naujai pateikdamas rezoliu
ciją svarstyti, kongr. Flood 
suminėjo gausybę laiškų ir už 
ją spaudos pasisakymų. Ta
čiau teko patirti, kad laiškų 
būtų galėję būti ir daugiau. 
Ypač jų reikėjo daugiau Tai
syklių komiteto pirmininkui

ir nariams. Bet tai nėra sun
ku pataisyti, parodant komi
tetui, kad mes tuo reikalu 
domimės ir reikalaujame pa
lankaus sprendimo.

¥
Reikėtų tad kiekvienam iš 

mūsų parašyti po laišką at
stovų rūmų pirmininkui ir 
Taisyklių komiteto nariams. 
Taip pat nepakenktų parašyti 
ir savo distrikto kongresma- 
nui. Mūsų vyčiams čia būtų 
plati dirva. Laiškai turėtų 
būti trumpi, paprasčiausio tu
rinio (Please, support the 
Captive Nations Committee 
resolution; Your support of 
the Captive Nations Commit
tee Resolution will be appre- 
ciated; Please, do your best 
on behalf of the Captive Na
tions Committee resolution 
ir pan.). Pateikiame ir .adre
sus: The Honorable Carl Al
bert, House Majority Leader; 
The Honorable John W. Mc
Cormack, House Speaker; 
The Honorable Howard W. 
Smith, Chairman, House Ru- 
les Committee; The Honorab
le William M. Colmer, Mem- 
ber, House Rules Committee; 
(taip pat kitiem nariam: Ray 
J. Madden, James J. Delaney, 
.Tames W. Trimble, Homer 
Thornberry, Richard Bolling, 
Thomas P. O’Neil, Carl El- 
lictt, B. F. Fisk, Clarence J. 
Brown, Katherine St. Geor
ge, H. Allen Smith). Visų jų 
adresas toks pats: United Sta
tės Congress, Washington 25, 
D. C.

¥
Kadangi jaučiamas demok

ratų tarpe svyravimas, tai 
mūsų demokratų organizaci
jos turėtų kreiptis į savo 
centro komitetą ir į naująjį 
atstovų rūmų daugumos vadą 
Carl Albert.

Komiteto nauda nekelia 
abejojimų. Jisai klabintų pa
vergtųjų tautų reikalą vyriau
sybėje, keltų jį per spaudos 
konferencijas, ruoštų viešus 
pabėgėlių apklausinėjimus, 
spausdintų tyrinėjimų rezul
tatus ir, apskritai, laikytų pa
vergtųjų tautų reikalą dėme
sio centre.

Niekas nežino, kada gali 
ateiti išsivadavimo aušra. Bet 
jai reikia ruoštis. Taigi pa
judėkime.

A. T.

Katalikų pasauly §125,000 KATALIKŲ
UNIVERSITETUI JAPONIJOJ

KANTRYBES IR IŠTVERMĖS KELIU VILNIAUS GOLGOTOJ
Dievo Apvaizda taip lėmė, 

kad garbingame Lietuvos sos
tinės vyskupų soste, kuriame, 
laikui bėgant, sėdėjo kunigaikš
čiai ir grafai, pirmasis ir pa
skutinis Vilniaus vyskupas (po 
Matulaičio jau buvo arkivysku
pai) buvo paprasti vienuoliai. 
Tai buvo tarsi ženklas, kad tą 
garbingą sostą turi puošti ne 
garsas, ne titulai, bet asmens 
dorybės, krikščioniškoji tobuly
bė, kurios siekia vienuoliai.

i

Vyskupo vienuolio gyvenimo turinys ir tvarka

J. VAIŠNORA, MIC

so rublių metams. Pagal valdiš
ką kursą dabar vyskupas gau
davo 6.000 lenkų markių, kas 
sudarė tik 1/5 aukso rubliaus). 
Vėliau valdžia pradėjo mokėti 
algą, bet ir ta sudarė vos 120 
aukso frankų mėnesiui. Realios 
pajamos buvo šv. Mišių stipen
dijos, kurių parūpindavo tiek 
Lietuvos marijonai, tiek ameri
kiečiai kunigai. Jokių tačiau 
santaupų nepasidarė. Atlieka
mą skatiką išleisdavo marijonų 
bibliotekai Marijampolėje kny
goms pirkti. Kai 1923 metais 
reikėjo važiuoti į Romą ad li- 
mina, teko kreiptis į Lietuvos 
marijonus ir prašyti kelionės 
išlaidoms paramos.

Tarp daugybės rūpesčių ir 
darbų vyskupas Matulaitis 
griežtai laikėsi vienuoliško gy-

Lietuvybė sunkino darbą...
Nors Vilniaus vyskupai tu

rėjo savo tradicijas, kurias uo
liai saugojo kapitula, betgi Ma
tulaitis, ir vyskupu tapęs bei 
Vilniun atvykęs, pasiliko kuk
lus, nuolankus, turto išsižadė
jęs, vien Dievui ir Jo Bažnyčiai 
tarnauti pasiryžęs vienuolis, šio 
jo gyvenimo būdo paprastumo 
ir šventumo negalėjo nepaste
bėti ir jo priešai. Jie, visokiais 
būdais jį šmeiždami ir skųsda- 
mi Romai, negalėjo surasti nė
krislo jo asmeniškame gyveni-, venimo dienotvarkės. Keldavosi 
me ir dėl to savo skundus ne- paprastai 5 vai. ir pakeldavo 
galėjo paremti jokiais kaltina- tarnus. Jei reikėdavo parašyti 
mais argumentais. “Vienintelė kokį svarbesnį raštą, keldavosi 
mano nuodėmė” — sakydavo 
— “tai, kad aš esu gimęs lie
tuvis...”.

Vilniaus gyventojai jį maty
davo gatvėse ne puikioje karie
toje, ketvertu arklių pakinkyto
je, bevažinėjantį, o tik visuo
met pėkščią, brolio vienuolio 
arba tarno lydimą. Jo namų du
rys visuomet ir visiems buvo 
atviros. Vilniaus gyventojai, 
kaip kitados milaniečiai šv. Am 
broziejaus laikais, galėjo, kada 
norėjo, ateiti pas savo vyskupą 
ir iš arti stebėti jo gyvenimą. 
Jis jokių paslapčių neturėjo, 
jokių formalumų nesilaikė.

Pamėgęs vargą
Neturtėliu būti buvo seniai 

prisiekęs ir tikrame neturte gy
veno. Okupacijų laikais net ir 
bado teko pakęsti. Kartą jau 
nieko neturėjo maistui, tik 
kruopų. Kai tos tarnui įgriso, 
tasai pasiūlė paprašyti gerų 
žmonių, kurie maisto turi, ir jie 
tikrai vyskupą sušelps. “Ne, 
nereikia! Turime, dėkui Dievui, 
kruopelių ir kogi daugiau trūks 
ta? Kai kuriems žmonėms juk 
dar sunkiau”. Vyskupo paja
mos buvo labai menkos. Bene- 
ficiniai turtai dar prieš karą 
buvo išnuomoti ilgiems metams 
ir, pinigams pasikeitus, iš jų 
veik nieko negaudavo (pvz. Pa
nerių vyskupo dvaras 107 ha. 
buvo išnuomotas už 2.000 auk-

dienomis: silkė ir grybai. Virė- gaudavo daugybę laiškų, į ku
riuos patsai atsakydavo. Visus 
oficialius raštus, po kuriais tu
rėdavo dėti savo parašą, irgi 
patsai rašydavo. Išimtį sudary
davo tik vienas kitas raštas len 
kų kalba: tokius pavesdavo su
redaguoti kancleriui, sakyda
mas, kad tas geriau lenkų kal
bos dvasią pažįsta. Tačiau vi
sus be išimties raštus lotynų 
kalba rašydavo tik pats. Kitų 
rašyti lotyniški raštai dažnai 
jam nepatikdavo dėl stiliaus 
silpnumo.

ja (veliuoniškė M.) gerai mo
kėjo virti, tačiau turėjo taiky
tis prie vyskupo noro ir gamin
ti valgius paprastus, vienodus. 
Vakarienė — rūgusis pienas su 
bulvėmis ir arbatos stiklas.

Po pietų su kapelionu dažnai 
išeidavo pasivaikščioti: esant 

i geram orui, į Gedimino kalną, o 
šaltesnėm dienom į Bernardinų 
sodą. Jei oras būdavo netinka
mas arba numanydavo, kad 
tenai bus daug žmonių, pasiten- 
kydavo pasivaikščiojimu po vai 
gomąjį arba ant terasos. Kai 
kada, kai vyskupas būdavo la
bai išvargęs, po pietų čia pat 
valgomajame 5-10 min. nusnūs- 
davo, sofoje sėdėdamas. Popie
tinės darbo valandos paprastai 
būdavo skirtos kunigams pri
imti. Vakare ilgai melsdavosi ir 
gulti eidavo labai vėlai. Vėlyvi 
Vilniaus praeiviai dažnai maty-

I

iriuos rūpestingai surankiodavo. 
Tokie raštai paprastai būdavo 
slapti ir todėl juos pagaminti 
ir medžiagą susirinkti tekdavo 
pačiam vyskupui.

Be oficialios ir privatinės ko
respondencijos, kuri atimdavo 
didelę laiko ir naktinio poilsio 
dalį, vysk. Matulaitis nemažą 
pasidarbavo ir vienuolijoms. Bū 
damas Vilniuje, parašė naujus, 
plačius įstatus Marijonų vie
nuolijai, pritaikęs juos prie nau 
jo Bažnyčios kodekso. Prie jų 
dirbo keletą metų. Be savosios 
vienuolijos, parašė naujai ar 
pritaikė prie Bažnyčios Įstaty
mų kodekso (būdamas Vilniu
je) dar bent 16 kitų vienuolijų 
brolių ir seserų.

Prie viso to pridėkime kas
metinį vyskupijos lankymą, ku
rio metu pats vyskupas pasaky
davo po 3—4 pamokslus kas-

PASMERKĖ PRIEVARTĄ 
KUBOJE

Tarpamerikinis Taikos komi
tetas paskelbė 50 pusi, praneši
mą- apie žmogaus teisių pažei
dimą Kuboje. Kas liečia religi
joj .laisvę, tame pranešime skel 
biama apie prievartos ir perse
kiojimo veiksmus: Kuboje da
bar milicija pertraukia pamal
das, užima vienuolių vestas mo
kyklas, ištrėmė daug katalikų 
kunigų, jų tarpe ir Havanos vys 
kūpą padėjėją bei katalikų uni
versiteto rektorių.

VĖL AREŠTAI 
ČEKOSLOVAKIJOJE 

t a

Čekoslovakijoje vėl nauja 
prievartos banga. Septyni misi- 
jonieriai nuteisti kalėti nuo 6 
iki 14 metų ir 9 nuo 1 iki 4 me
tų. Nuteistųjų tarpe yra ir vie
na., sesuo vienuolė, kaltinama 
parūpinusi dirbtinius dokumen 
tus kunigams, turėjusiems pa
bėgti iš Čekoslovakijos.

KATALIKAS SPAUDOS 
SĄJUNGOS PIRMININKAS

Sophia universitetas Tokijo 
mieste, Japonijoje, vadovauja
mas jėzuitų, gavo $125,000 do
vaną iš vokiečių pramonininko 
Alfredo Krupp. Ta auka bus 
panaudota pastatyti ir įrengti 
praktiškųjų mokslų ir inžineri
jos rūmus.

STUDIJUOJA
508 UŽSIENIEČIAI

Georgetowno universitete, 
Washingtone, D. C., vedamame 
tėvų jėzuitų, šiais mokslo me
ta’s yra 6,065 studentai. Iš jų 
508 yra užsieniečiai. Net 168 
užsieniečiai gauna JAV ar už
sieniu vyriausybių stipendijas.
MIRĖ SULAUKUSI 117 METŲ

Airijoje mirė Roseanne Gib- 
son, turėjusi 117 metų. Ji lai
koma buvusi seniausia katalikė 
.'įsame pasaulyje. Paskutinius 
4 metus ji gyveno Gailestingu
mo seserų prieglaudoje.

NAUJAS KATALIKŲ 
UNIVERSITETAS

Peru valstybės, Pietų Ameri
koje, vyriausybė patvirtino vals 
tybines teises naujam švč. Ma-

Arkansas spaudos sąjunga sa rijos katalikų universitetui Are- 
vo nauju pirmininku išsirinko qu:pos mieste, oficialiai sutik- 
Melviną Schexnayder, kataliką, dama pripažinti universiteto tei 
Ta spaudos sąjunga anksčiau kiamus mokslo laipsnius. Uni- 
buvo žinoma savo prieškatali- versitetą ves Šv. P. Marijos vie 
kiškomis tendencijomis. Įnuolyno kunigai iš JAV.

Kartą prie Šv. Sostui siunčia
mos apyskaitos apie vyskupiją 
turėjo būti pridėta ir semina
rijos apyskaita. Ją seminarijos 
vadovybė lotyniškai labai gra
žiai mašinėle parašė ir įteikė 
vyskupui. Ir, štai, atneša Matu
laitis tą apyskaitą kapelionui žmonėms (vienais metais pat-, 
visą subraukytą ir prašo iš nau sai vedė didesnėse Vilniaus baž- 

metines rekolekcijas 
liaudžiai), vienuolynų, prieglau
dų, mokyklų lankymas ir tenai 
pasakytos kalbos — pamoky
mai, — be to nuolatos skaudan
ti koja ir ranka, kurios kartais 
ir į lovą paguldydavo.

Štai vyskupo Matulaičio gy
venimo turinys ir tvarka Vil
niuje.

dien, — kelionę į Romą ad li- 
mina ir į Dancigą marijonų ka
pituloje dalyvauti 1923 metais; 
— pačiame Vilniuje pamokslai; 
konferencijos, net rekolekcijos

davo vyskupo darbo kambaryje J° perrašyti. Į kapeliono pasta- nyčiose
šviesą toli po vidurnakčio.dar anksčiau — 4 ar net 3 vai.: 

esą, iš ryto protas geriau vei
kia ir niekas netrukdo. Prieš 
Mišias patsai paskaitydavo į Į Jei pasitaikydavo svečias ne

pasi
tenkinti tokiais pat paprastais 
pietumis. Jei būdavo iš anksto 
žinoma svečią būsiant, leisdavo 
pietus kiek pagerinti. Gerian
tiems svečiams vyskupas pasiū
lydavo degtinės ar vyno. Jei 
svečias neatsisakydavo ,tai vys
kupas ir sau truputį įsipildavo, 
bet ir to neišgerdavo. Taip da
rydavo net per iškilmingus pie
tus savo vardinėse ar kitomis t progomis.

Matulaitis kaip vyskupas ir 
Marijonų Vienuolijos generolas

Mylėjo žmogų

koplyčią susirinkusiems (kape-1 numatytas, jis turėdavo 
lionui ir tarnams) mąstymą. į 
Paskui, 6 vai., laikydavo šv. 
mišias, o po jų dar išklausyda
vo kapeliono mišių, kartais, kai 
tarnų nebūdavo, jam ir patar
naudamas. Pusryčiai labai pa-1 
prasti: kava ar arbata, duona, 
sviestas, sūris; niekad mėsos.

Pietūs pusiau antrą valandą, 
tačiau paprastai būdavo vėliau, 
nes interesantų priiminėjimas 
dažnai užsitęsdavo valandą ar 
daugiau. Pietūs irgi paprastai, 
dažniausia su mėsa, pasninko

bą: “Ką čia Ekscelencija pada- 
i rė — tokį gražų raštą taip su
gadino”, — vyskupas atsakė: 
“Taip, raštas visai. gražus, gra
matikos klaidų nėra, bet tai ne 
lotynų kalba; tokia lotynų kal
ba parašyto rašto aš pasirašyti 
negaliu”.

Šv. Sostas labai vertinda
mas vyskupą Matulaitį ir jo 
nuomonę, dažnai atsiųsdavo tai 
vienu, tai kitu reikalu paklau
simą. Iš tokio kelių eilučių pa
klausimo, išeidavo ištisas refe
ratas, kartais keliasdešimts pus 
lapių, nes vysk. Matulaitis vis
ką imdavo iš pagrindų, o savo 
tvirtinimus visuomet pagrįsda- kėjimas ir žinojimas — tai lais
vo faktais ir dokumentais, ku- vės šaltiniai”.

KATALIKŲ KNYGŲ 
SAVAITE

Katalikų knygų savaitė JAV 
skelbiama nuo vasario 18 d. iki 
24 d. Tos savaitės tema: “Ti-

1) Jungtinių Tautų veiksmų Konge tyrinėjimas vyksta Senato vidaus 
saugumo pakomitete. Jos pirmininkas yra šen. James O. Eastland 
(iš k.), demokratas iš Mississippi valstybės. 2) Kongresmanas Ema- 
nuel Celler (d. iš N. Y.) yra Teisinio komiteto pirmininkas, šis komi
tetas tiria, ar televizijos, radijo ir laikraščių apsijungimo ir konso
lidacijos eigoje nėra kokių apsilenkimų su įstatymais. 3) Sam J. 
Ervin (d. iš N. C.), Senato konstitucinių teisių pakomiteto pirminin
kas, išklauso karių skundų ryšium su tariamu įsakymu maršuoti per

Normandiją filmų sukimo tikslu. 4) Šen. John L. McClellan (d. iš 
Ark.) vadovauja pastoviam Senato komitetui, tiriančiam organizuotus 
kriminalinius nusikaltimus darbo ir vadovavimo sąjūdžiuose. 5) Tho
mas J. Dodd, Senato jaunuolių nusikaltimo pakomiteto pirmininkas.' 
Komitetas studijuoja televizijos programų įtaką į jaunuolių nusikalti-' 
mus. 6) Šen. Ester Kefauver, Senato anti-trusto ir monopolio pakomi- 

; te to pirmininkas (d. iš Tenn-). x
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Menės sienoje — Saulė vainike: prasmuo dan- gilybės. Gal jis tik lūpas te judina, šypsodamas, o by-
gaus nepaliaujamo judesio ir visko sukimosi ratu; 
gyvatos laimėjimas prieš šaltį, šviesos prieš tamsą, 
teisybės prieš melą.

Antroje sienoje — Jaunasis Mėnuo: nuolatinis 
atgimimas ir atsinaujinimas.

Trečioje — balta paukštė ir gyvatės pavidalas: 
gaivalingoji gyvata, vaisingumas ir gimimas.

Ketvirtoje sienoje ties durimis — gaidys: vilties, 
budėjimo ir atsikėlimo prasmuo. Tamsybėse didžiu 
balsu nuveja piktų jėgų grėsmę, pranešdamas priar
tėjusi Saulės užtekėjimą. • .? •

„Pilkiatavas daugiau! Gerkiatava!”—krivė aukš- vyresnia sūnaus Dausprungą tėvija irgi Kernavė, 
to stoto ir liesas. Išsidavusiais skruostkauliais, įdubu
siais žandais ir smailia barzda. Veidas primena ožį. 
Šypsena švelnina jo poakių santėmius ir raukšles. 
Jau, rodos, jis gal nusijuoks. Bet krivė Prutas ne
sijuokia: jis tik šypso.

„Atleidi mumus, šventas krive! Kuo metuo mū
suon tėvas deiveip, dėdė Minidaugas atens pryš. Dė
dė ažuogreibė mūsuon Trakuons.”

„Veišpates! Ar Minidaugas ne pagalbon atens?”
„A kas meldė pagalbas? Patys penėsimas, deng

simas ir ginsimas. Dėdė veišpatis sava žemėnsen, ve- 
duo sava”.

„Deivuon takia meilyji valia, idant būtja gyvatas
sargas irgi šaukūnas.”

„Krivės didis veikmuo,” — taria Tautvilą.
„Eš esmi pašauktas parspėti. Mūsuon gyvata 

tiektai veinybėjen. Kadan Bikšis, Pukeikis ir Lygaikė 
bus deiveipi, ing kiek dalykuon bus padalyta Deltų-

(Tęsinys)
Krivė įdėmiai peržvelgia abu brolius. Ilgėliau už

sižiūri į Tautvilą, katrame atsigimęs Dausprungas: 
niauriai išdidus, kietas, drąsus, niekam nenusilenkiąs, 
trokštąs galybės.

Žynys Vaškius atneša pilvotą ąsotį su ąžuolo gi
lių gėrimu, užbaltintu pienu ir pasaldintu medumi. 
Ąžuolas — šventas griaustinio ir žaibų dievonio me
dis; tačiau gydymui ir vaišių gėrimui leista malonė 
juo pasinaudoti. Iš gvildų išbirusių gilių gėrimas gai
vina ir stiprina sveikatą. Branduoliai išgliaudomi iš 
gliaudų ir užpilami karštu vandeniu, kad išeitų kartu
mas. Ataušus nusunkiami ir vėl karštu vandeniu už- 
plikinami. Trečią kartą nusunkus, gilių branduoliai 
išdžiovinami ir sumalami. Išvirtas gėrimas esti rudas.

Vaškius iš lėto pripila visiems trims po variu 
apkaustytą ragą. Ir išeina tylus, ramus, lyg jis bū
tų tik šešėlis.

Krivė Prutas užsimerkia ir kreipiasi:
„Tevei, veišpatie Dausprunge, gėriman dosti tava va? Ing kfek gi Nalšėnai? Draskyti sūnumus Upyten? 

duo sūnuo ir eš! Šventa Gabija, ramybė ir mes šuo Taip vis plėšyti Žemaitjuons? Veizdyte, auga mūsump 
tavimi!” rikiai: vis pavirpūs, vis silpnesni. Argi dalyti raikia

Tuomet visi trys iš ragų nulieja aslon. žemens? Ar vis trupinti?”
„Gerkiatava!” Krivė šypso, bet jo balsas košiasi pro kažin kokį
Broliai geria pasiragaudami, neskubėdami, apsi- liūdnumą, tartum šviesa pro debesis. Ištarties minkš- 

žiūrinėdami. tumas ir savo teisybe tikėjimas srūva iš kažkokios!

loja iš jo kažin kas kitas?
„Tai gal turėtumbim Minidauga klausyti?” — 

nustemba Tautvilą.
-,A kaip kitaip?” — krivė taip pat nustemba,; 

„Patys deivai Minidauguoi dosti šitan valdjan. Ate 
versi veinan akmenin: Minidaugas — Ringaudą sū
nus. Atversi antran: Minidaugas — jatigaila Vilniaa 
rikis. Minidauga tėvas šita kelia pradininkas. Rin
gaudas esti gailas pranakėjas rinkti žemens ir vei-' 
nyti gimines.”

„Ringaudą tėvija — Kernavė, a ne Vilnia. Ją;

„Minidaugas klausė vyresnia bralia. Ar turėtum 
klausyti ir sūnėnuon?”

„Kernavė esti tėvanija.”
„Ringaudas Minidauguoi tėvas, a vedveimuoi jau 

sanalis. Kamuoi gi preidera vyresnybė: Minidauguoi 
ar vedveimuoi?”

Tautvilai kvapą užima, kad krivė taip aiškiai 
stoja už Mindaugą. Žino — esama dvejopų žodžių:- 
krūtinės ir galvos. Krūtinės karšti ir raudoni — iš 
širdies ir kraujo: tokiais žodžiais tėvas kalbėdavo.

;O krivės žodžiai šalti ir balti — iš žilos galvos: iš1 
smegenų, kaulų ir dūmų — iš senatvės ir šypsenos 
raukšlių. Tautvilai priešinga, ką krivė Prutas byloja.

,,Bau gali kas ažuoginti tėvą palikiman? Ar ši 
danguje teisybė neesti pradinės sanybės?”

„Inkluskiame vidiškan balsan. Katras takas gy
vatas, a katras giltiniop: ar rikiuon pjautynės, ar 
veina tvarka ir sandara?”

„Giltiniop veda tatras, katras vergais vertja ne 
svetimuons, a sūnėnuons. Minidauga smurtas šauks 
atmanyti. Antra kelia neliekti,” — Tautvilos balsas 
niršus.

„Šventąjį Gabija arti: meilyji saldyji Gabija. Vai 
teesti mūsuon žadjai nepikti.”

(Bus daugiau)
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DR. V. LITAS

lis triukšmas 
dienos protinį 
gumą. Žinoma, normalus žmo
gaus kalbėjimas darbo kamba
ryje nt ra triukšmas. Bet lėktu- 

I '-ų .račio ir televizijos krioki
mas sukelia žmogaus nervingu
mą ir kraujotakos bangavimus.

sugadina visos 
žmogaus darbin-

Žmogaus sveikata, žinoma, nė 
ra reikalinga visiškos ramybės. 
Koncertas, be abejo, nėra triuk 
šmas. Bet motorų ar mašinų 
kalimas yra triukšmas.

Žmogaus Kūnas prieš triukš
mą neturi apsaugos. Triukšmas 
nėra tik mūsų nervų priešas. 
Didelis triukšmas visų pirma 
kenkia kraujo apytakai.

Vokiečių profesorius Leh- 
mann, Max Planck Instituto 
Žmogaus Darbo Fiziologijai Tir 
ti direktorius, šitaip sako: triuk 
šmas žmogaus kraujo spaudime 
sukelia bangavimus. Triukšmo 
poveikis tęsi .si ilgiau kaip pats 
triukšmas. Prieš triukšmą mū
sų organizme kyla ilga reakci
ja. Kietas arba gilus žmogaus
miegas taip pat nesulaiko triukš VALDŽIA SKIRIA $5.5 MIL. 
mo persidavimą į kraujo spau- Federalinė valdžia skiria 5.5 
dimą. jmįj chicagos O’Hare, Mid-

Žmogaus akies lėliukė nuo di- > way ir Meigs aerodromų page
dėlio triuKsmo išsiplečia 40%. j-inimuį. iš tos sumos mažiau 
Eet pats regėjimo aštrumas nuo milijono bus išleista prailginti 
triukšmo silpnėja. Žmogus triuk nusileidimo teką prie Midway 
šme praranda bent dalinai at- nuo 6 goo iki 8,000 pėdų, kad 
stumų nuovoką. Praradimas at-iuž pusantrų metų vidutinio dy-' 

___> sprausminiai galėtų ten į 
nusileisti. j

i 
-------------------------- i

i 2-jų butų mūras. 2 po 6 kamb.

IMūr. garažas. Naujas gazu šildymas.
Platus lotas. Prie pat parko. $29,700.

2-jų aukštų mūr. rezidencija. Pui-
I ki 8 metų statyba. Garažas. Prie 
(parko. $17,900.

6 kamb. 5 metų mūras, garažas, į 
vakarus nuo parko, tuoj apleis. 
$20.700.

Už įmokėtus $2,000 ir $85 į mėn.
| galite pirkti 4 kamb. mūrą, kurio
(kaina $13,000.

6 butų mūras ir $7.200 nuomos
(atiduoda žemiau savikainos. Įmokėti 
$15,000.

Tuščias lotas Gage parke, platus 
tinka 2 butų namui $12,500.

Prie mūsų įstaigos 2-jų butų, 8
i metų, dailus mūras. 2 po 5 kamb. 

$38,500.
4 butų mūras. Apie $5,000 nuo

mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000.
Bargenas. 2-jų butų namas. 8 ir

3 kamb. Gera vieta. $14,600.
3-jų butų mūras ant kampo. Mū

ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28,600.
1)4 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga-

( zu šildymas. $24.800.
Biznis ir 2-jų butų mūras. Apie 

$2,500 nuomos. Tik $11,900.
NAUJA ĮSTAIGA

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 71 st St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

Nauja $100,000 likerių i.. L 
Taverna ir liuksus butas. Mūro 
mas su nuostuolių parduoda 
$57.800.

Visai geras niūras. 5 butai ir 
nis. Vertas mokėti $14,900.

Pajamos Bridgeporte. 4 butų po 
4 kamb. mūras. $14.500.

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $4,000 įmokėti.

Savininkas palieka 7 kambarių, 10 
metų rezidencija. Garažai ir priedai. 
$20,500.

Geriausias Brighton parke mūras. 
3 butai, naujas gazu šildymas, gara
žai, $36,400.

Bridgeporte geras tvirtas niūras, 6 
butai po 4, atskiri gazu šildymai, 
$3,500 nuomos, vertas $25,S00.

Naujas mūras. 5įį kamb. Tvirta 
statyba. 1% vonios. $16,S00.

8 butų mūras. Alumin. langai. 
Virš $8,000 nuomos. $66,900.

Gage Parke. 2-jij butų mūras. Ga
zu šildymas. Modern. viduj. $20,800.

Algos metinis priedas apie $5,000 
nuomos iš mūro namo. Visa kaina 
$21,000.

3-jų butų medinis. Platus sklypas 
ir gar. Nereikės derėtis, už $15,900.
DIRBA KASDIEN

prekyba.
> na- 

už

biz-

Medinis. 2 butai — 5 ir 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21.000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto- 

igė. $16,900.
Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 

l sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik. 
$17.900.

13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 
metinių pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

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

SIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

i
873.000 niūras, 6 butai, labai gra- $05,000 mūrinis Rooming House. 

žūs, Maąuette p. milžiniškos pajamos, savininkas duo-
$55,000 mūrinis, 4 butai po 5, 4 da morgičių.

garažai, geros pajamos, M. parke. Nauji 10 ir 11 butų namai, labai 
$42,800 mūrinis 4 butų, 59 ir puiki vieta, kaina — 8 kart pajamos.

Kedzie rajone. $46,000 liuksusinė 3 metų 6 kamb.
$99.500 mūrinis daug butų su rezidencija, priešais Marąuette parką..

$15,000 pajamų metams, M. Parke. $41.500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 
$44,000 naujas niūras ir mūro ga- p. lotas, atsk. šild. gazu, pastogė.

ražai. įrengtas rūsys, M. parke. $25,000 medinis 2 po 5, Beverl.v
$12,500 mūrinis su garažu, $200 Hills rajone, lotas 100x285. skubiai.

pa-j. mėn., ar** M. parko. $19,500 naujas 3 mieg. mūrinis ar-
$38,500 visai naujas mūrinis, 2 ti mūsų įstaigos, gazo šild.

butai ir patalpa, 59 ir Mozart $30.700 mūrinis 2 po 5 su daug
$10.000 įmokėti, 4 m. mūrinis, priedų, naujas šild.. puiki vieta.

virš $400 į mėn. iš 5 nuomų.
$23,900 mūrinis 2 po 4, garažas,

30 p. lotas. Gage d.
$18,900 medinis 2x4. pilnas rūsys.

garažas, ~___
$15.500 medinis, 2 po 4, Brighton

43 ir Campbell.

P-,

$30,800 mūrinis 1% a., 10 metų, 
gerai išlaikytas, M. parke.

$18,500 mūrinis 1<> metų. 5 kamb. 
su valgomuoju, arti' M. parko.

$15.500 už 3 lotus Gage p. 
$6,500 lotas 31 p. M. parke.

♦

stumų nuovoką. Praradimas at- Į - 
stumų nuovokos yra susisieki- 
mo nelaimių priežastis. Didelis 
ir nuolatinis triukšmas yra šir
dies ir kvėpavimo organų prie
šas. Triukšmas ardo tarpusa- 
vius žmonių santykius.

Lehmannas ištyrė tūkstan
čius vokiečių plieno fabrikų dar 
bininkų. šitie darbininkai ken- hill. Autobusai bus panaudoti 
čia nuolatinę fabrikų triukšmo mokyklų ir labdaros įstaigų tar 
simfoniją. Trumpas, bet dide- nybai.

MO VI NG
F. KASPARAS 

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois 

m3$E3IE3$aiE3IE3K3KMM3K»:3>aK3»3»:M:<$aKMMM3$ĮMM3»ū

Pajieškojimas

6 kamb., 12 m. rezidencija ant 40 
p. lot. $20,000.

2 apt. 5 Ir 4 kamb. Gazo šildy
mas. Marąuette pk. $26,500.

Medinis 2 apt. po 4 kamb. Šildy
mas karštu vandeniu. ?' .

4 apt. po 5 kamb. Metinės paja
mos $6,000. Gazo šild.

12 apt. po 4 kamb. Metinės pa
jamos virš $13.000. $98,000.

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

$16.900.

$56.000.

1

PADOVANOJO 15 AUTOBUSŲ

Net 15 autobusų Miami kata
likų vyskupijai padovanojo Pitt 
sburgho geradarys D. McCo-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
■

PRIEŠTARAVIMAI TARP 
PROPAGANDOS • •

l Y patingai bloga padėtis esanti' 
gyvenamųjų butų srity. Tai ryš 
ku Maskvoje su jos 10 mil. gy
ventojų (tikrumoje gyventojų 
yra 7 mil ) ir dar su trimis mi
lijonais, atvykstančiais pasis
večiuoti .apsipirkti ar kitais tik 
slais.

Nors Maskvoje vykstanti ne
maža statyba, tačiau nelengva 
rasti šeimą Maskvoje, kuri tu
rėtų daugiau kaip vieną kam
barį.

Maskvoje pasireiškia ir kitos 
blogybės, kurios pagal marksis 
tinį mokslą daugiau turėtų reik 
štiš tik kapitalistiniuose kraš
tuose. Jų tarpe minėtinas chu- i 
liganiškumas ir prostitucija. 
Cnuliganiškumas (pagal Behr 

| Sovietuose chuliganai vadinami 
“stungi”) jau buvo pasirodęs; 
porevo’iuciniais metais, o da-; 
bar jis ypatingai išbujojęs.

Šalia chuliganų, Maskvoje 
reiškiasi ir kita blogybė — pro; 

: stitueija.
Dar kita maskviečių ir apla

mai sovietų rykštė, tai — spe
kuliantai. Juos rasi visur ir bū- 

’; dingiausia vieta jiems rinktis 
■ ir “veikti”, tai teatrų ir kinų 

vardo' ^asos- Kadangi Maskvoje dau 
guma bilietų į operą, baletą ir 
pan. spektaklius išdalinama j- 
vairiems delegacijoms, komisi- Į 
joms, svečiams, tai trūkstant1 
bilietų, juos dideliais kiekiais 
supirkinėja spekuliantai ir vė- 
!au gerokai išpūstomis kainomis 
pardavinėja norintiems patekti 

1 į teatrą. Iš viso, pabrėžia Behr, 
savarankiško galvojimo.“^lbė‘- prigimties neįmanoma
darni apie karą, buvusias nelai- ’,akeisti nei Planavimo komisijų 
mes, jie pripažino, kad iš dalies I nuUrimais, nei bet kokia, kad 
ir sovietai buvę kalti. Nors bu- ir labai ^tensyvia ideologine 
vo giriamasi, kad palyginus su P’°PaSanda- (E.) 
prieškariniais metais Sovietų 
Sąjungos gyventojų aprūpini
mas pagerėjęs 60 - 70%, ta
čiau... kainos dar nepaprastai 
aukštos, išskyrus tik maisto ir, 
kasdienio naudojimo reikmenis. 
Negali būti kalbos apie reikia
mą gyventojų aprūpinimą, kai 
šiandien darbininko uždarbis 
siekia tarp 50 - 80 naujųjų rub
lių (kasyklų darbininkai, spe
cialistai uždirba daugiau), tuo: 
tarpu... motociklas kaštuojąs 
300 rb., mažas automobilis —' 
1,400 rb., paprastas miegama-. 
sis kambarys — apie 400 rb. j

(Atkelta iš 1 psl.)
1. Markso - Engelso teorijos 

apie laisvę visiškai prieštarauja 
diktatūrinei stalinizmo - leniniz
mo praktikai sovietų užimtoje 
Vokietijos daly. Prieštaravimas 
išryškėjęs ypač nuo 1952 m.

2. Jo įspūdžiai šešis su vir
šum metų išgyvenus Maskvo
je ir ten įgytas įsitikinimas, 
kad negali būti kalbos apie pas 
kirų kraštų vykdomus “savitus 
kelius socializmo kryptimi”.

3. Perdaug ryškūs prieštara
vimai tarp propagandos ir tik
rovės Rytų Vokietijoje.

4. SĖD partijos vykdomas 
karių auklėjimas neapykantos 
dvasioje. Toji neapykanta palie
čianti ne tik Vakarų vokiečių 
karius, bet ir darbininkus Vak. 
Vokietijoje.

5. Karininkai Rytų Vokietijo 
je kaliniu požiūriu traktuojami 
netenkamai.

6. Partija perdaug kišasi į 
grynai tarnybinius reikalus.

Apie savo patyrimus Mask
voje maj. Behr pasakoja:

Nuo 1952 m. lapkričio mėn. 
ligi 1959 m. kovo mėn. jis stu-'c 
dijavęs Raud. vėliavos ordinu 
atžymėtoje Kuibiševo 1____
“Karo ibi inierių akademijoje” , 
Maskvoje. Jis turėjęs galimy- Į 
bės su rusais leisti laiką priva
čiai, patirti apie jų nuomones. 
Čia keletas maj. Berr prisimi
nimų :

Nors ištisus metus rusus vei 
kianti propaganda, tačiau jų 
tarpe galima pastebėti esant ir ‘

blokai nuo mokyklos.

PILDOME ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

Mūr. 5 ir 6 kamb., garažas. $20,900.
Mūr. 5 apart, *450 pajamų, pigiai.

Virš 200 namų paraavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

$36.600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st SL WA 5-5080

PRIE MARQUETTE PARKO

Kas žino adresą MOTIEJAUS ( 5 butų mūrinis Gage Parke. Vi-
' ar PETRO KIČŲ, kilusių iš Rūdos |si 4^ kamb. butai: Naujas sto- 
■ kaimo, Gižų valse., Vilkaviškio 
apskr., maloniai prašomi pranešti 

(Izabelei Motekaitienei, 714 West
30th St., Chicago 16, III. Tel. VI 
2-4324.

!—__ -
Alyvc, anglys, kūrenimo uistemų 

pakeitimai ir pataisyiaai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

Jieškoma ONA MAČIEKAITĖ ar 
PAČIEKATTS. Tikra jos pavardė 
nežinoma. Gyvenusi Bauxteude, 
Vokietijoje. Dabar manoma gy
venanti Hartford, Conn. Prašo 
atsiliepti — Danielius česnavičius, 
52 Grove Street, Stamford, Conn.

Jieškomas TEODORAS ŠOLIŪ- 
nas, kilęs iš Leipalingio valsčiaus, 

(ir jo šeima, Janina ir Vitas ir jo 
jkiti du broliai. Kiek turiu žinių 
j gyvena Chicagoje. Vokietijoje pas- 
I kutiniu laiku gyveno Duxtehude 
j lageryje. Prašo atsiliepti Danielius 
Į česnavičius, 52 Grove Str., Stam- 
;ford, Conn.

-- 

Remkit dien. “Draugę”

pakeisti nei planavimo komisijų

f
__________ I

PROTESTANTŲ-KATAUKŲ 
VIENYBĖS SĄJUNGA 

Vokietijos liuteronai yra įstei 
gę Protestantų ir Katalikų Su
sijungimo lygą. Jos pirmininkas 
Max Lackman šį pavasarį at
vyks į JAV organizuoti šios ly
gos skyrius.

i

į keris. Kampinis namas. Savininkas 
Į išvyksta į California. Nužeminta 
kaina — $45,250.

3 butų mūr. Karštu vand. šildo- 
( mas. Garažas. Arti Pulaski ir 
55-os. $280 mėn. pajamų. Tik 
$27,900.

Grosernė su 2 butais. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Gera 
klientūra. Gazu šild. Gage Parke. 

; Tik $27,250.
6 kamb. mūrinis. 4 mieg. kamb. 

{10 m. senumo. Alyva šildymas. 
! Garažas. Marąuette Parke. Su vi- 
I sais patogumais. Kaina tikrai pri
einama.

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais 
J. baSevičius

Specialus išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių SectionaI svečiu 
kambario komplektas Ir 2-jų dalių sve
čių kamb. komplektui Ir miegamojo 
kamb. koplektul.
Mūsų erdviose patalpose turime didžlau- 
sį pasirinkimą visų moderniškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų narnama reik
menų.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirt. 9—9 vai., antr., treč, ir šeštadieniais nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų.

Turime pardavimui įvairiausių 
namų bei biznių visur. Be to labai 
tvarkingai, gerai ir greitai pildome

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC 

4259 So. Maplewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

BELLVARPAS
REAL ESTATE 

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2233

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS
SIEGLER, MONOGRAM, MOORE

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

nuo 9

Už santaupas, įneštas mėnesio 
15 d., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

iki 8 
iki 6 
iki 1

AND LOAN ASSOCIATION
tiSO South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside i-010iR. ŠERĖNAS perkrausto baldas 

ir
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

kitus daiktus. Ir iš toP- Miesto

4
VALANDOS:

Pirmad. nuo 9 iki
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt.
Penktad. 
šeštadiend.

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

ŠIMKUS

INCOME TAX

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

-■•

$15,900. Apylinkėje 27-os ir 
j Sawyer Avė. 4 butai. 3 po 4 kam. 
ir 3 kamb. Gazu apšild. Pajamų 
$140 per mėn. Tik $2,000 įmokėti. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LA 
1-7039.

$1,500 ĮMOKĖTI. 2 po 4 kamb. 
Gazu apšild. 2 auto, naujas gara
žas. Tuojau galima užimti. Leng
vi išsimokėjimai. Užeikite pasiimti 
raktą šiuo adr.: 3739 W. 26th St. 
LA 1-7038.

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

I Kambarys Marąuette Parke iš
nuomojamas vyrui. Telefonas — 
778-7306, po 5 valandos vakaro

$10,500 METINIU PAJAMŲ
3 aukštų mūras — 9 vienetai: 

2x5 ir 6x4 ir krautuvė. Šviesus, sti
prus i rlabai gerai išlaikytas. $61,000.

NAUJAS MCR. BUNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga, 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.

LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ 
Krautuvė

biznio gatvės. 4% metų 
tartis. $9,000.

3 BUTŲ MED. —
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė karšto vandens
2 auto garažas.

>4 BLOKO NUO PARKO 
metų 2x4% kamb. mūr. Mar- 

Pk. 2 šildymo sistemos,

lietuvii; kolonijoje, 
nuomos

ant 
su-

ma.

$16,500
Nauja cen 

alyvos šilu

7 
quette 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

36 pėdų sklypo Marąuette Pk. Įreng
tas rūsys. Garažas. Rami vieta. Sa
vininkas perkeltas iš Midway j O’- 
Hare aerodromą. Parduos už $18,500.

PILDO-Me INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 

garažas. $21,500.
Pelningas, švarus, 8 butų, 

aukštų kampinis. $66,500. 
j 6 metų, 3 mieg. medinis.
rūsys. 30 p. sklvpas. 
$14.200.

3 moderniški butai (2
I kamb. ir 4 kamb.). ir 
tuvė; tinka bet kokiam.1 .. ........ ..

į kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Gera

i

m aš.

2-jų

Pilnas 
vieta.

kamb. 
krau-

po 5 
graii 

____  ____ ____ _________ bizniui. Ar- 
I ti judraus Western ir 71-os gatvių

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6013 I

MAROUFTTE PARKE
Prie Marąuette Parko, mūr. 6 

kamb. rezidencija. 12 m. senumo, 40 
p. sklypas. 2 maš. garažas, 
laisvas, pirkėjas gali 
užimt dabar. $20,000.

Palikimas. Prie 46-os
2 med. namai. Vienas _
antras 4 kamb. ir biznis $14.000.

Brighton Parke. Mūr. 2 butų po
5 kamb. ir 2 kamb. rūsy. $21.000

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTBACI0R8

Atlieka planavimo ir staty- 
0 bos darbus, gydytojų ofisų, 

gyvenamųjų ir prekybos pa- H statų. Jūsų pasirinkimui tu
fe rime virš 300 įvairių Stanio dartinių projektų.

gi Ofiso ir namų telefonas: 
y PRospect 8-2013
| 7403 SO. 1VESTERN AVĖ.

y Chicago 36, Illinois

Y

I4

i

i
i

<

Marąuette Parke išnuom. geras 
kamb., su teise naudotis virtuve. 
$35 mėn. Kreiptis tel. PR 8-0270.

DĖMESIO !
IIIIIIIIiilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIKIIIIIIIIIMIIIIII

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui 

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street
CHICAGO 29. ILLINOIS

Skambinkit LUdlow 5-9500
ililililllllllllllilllillliillllliilllllilillllllllll; vių dienraštis Gi skelbimu kuino*

| visiems prieinamo*

Namas
apžiūrėti ir

ir Francisco
6 kambariu.

>

A. ABALL ROOFIHG
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Diim. 
traukiai Pataisomi. Išsmallnami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated). Dažymas iš lauko. 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dienų ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOSiaPREKY B O S 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTUS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949
2301 W. 69th St, Chicago

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKAPE. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame Šiltu oru Ir vande
niu Šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air eonditioners, ry- 
noe (gutters) Iki 8 metų lSsl- 
mokėjlmas.

CICERO HEATING AND 
SHEET MJterjL’AuF<

2481 S. Kedzie Aveoue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Bes. OL. 6-6418.

CONSTRUCTION C0,
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

*

• STATYBA • PLANAI f

• PASKOLOS y
Gyvenami namai. Biznio, in-t 

Įdustrijoe bei ofisų pastatai. (J 
Taip pat įvairūs pastatų re-|

į'-montai. "

L. STAŠAITISi
Statybos Kontraktorius
•043 SO. SAU’YlB AVENUE y 

CHICAGO 29, ILL. A
Namų TeL PR 8-8378 ’

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJĖS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JCSU 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-20D4 Chicago, UI.

,, V IK DO“
HEATING SERVICE

Įrengia naujus Ir perstato sc- 
nūs visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos "oonversion burners”, 
vandens "boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) Ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.
4444 S. WESTERN AVĖ.. Chl- 
rago. III., VI 7-3447 —D. Žu
kauskas.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE* 
nes lis plačiausiai skaitomas lietu

Perskaitę "Draugą", duoki-
. ..uiėins pasiskaityti. Remkit dien. “Draugę”

V. ŠIMKUS
Statybos ir Remonto lhirlvii 
2618 WEST 71st STREET 
Tel. PR 8-4268 ir TE *-5531
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MŪSŲ KOLONIJOSE Inas, J. Strimaitis ir dr. P. Vy- Baltimore, Md, 
I gantas.

New York, N. Y.
Antroji politinių svarstymų 

popietė
Antrajame LKD sąjungos 

New Yorko skyriaus šio sezo- 
||p studijiniame seminare, kuris 
įvyko sausio 21 d. Atletų klubo 
salėje, buvo nagrinėjama tema: 
Krikščioniškoji demokratija pa
sauly. Referentu buvo Pr. Vai
nauskas, koref. Alb. Gražiūnas.

Referentas nušvietė krikščio
niškosios demokratijos kilmę, 
jos idėjų plėtrą ir dabartinę 
būklę, šiuo metu Kr. demokra
tija yra 'įgmiančiu politiniu 
veiksniu V.. Europoje, stiprėja 
ir Įgyja vis- daugiau įtakos P. mėje. Kr. 
Amerikos kraštuose, o taip pat 
Afrikoj ir net nekrikščioniškoj 
Azijoj.

Europos kr. dem. partijos ap
sijungusios NEI sąjungoje. Jai 
priklauso ir egzilų kr. dem. 
junginiai, kurie, be to. sudaro 
Atskirą CDU-CE sambūrį. *P. 
Amerikos kr. dem. partijos su
daro OTCA sąjungą. Romoje ir naujų pareikšta, dalyvavo: 
veikia tarpt, kr. dem. dokumen- H. Blazas, A. Diržys, A. Kregž- 
tacijos ir soc. studijų institu- dys, P. Minkūnas, J. Pažemė-

gantas.
Seminarą pravedė LKD są- 

jngos New Yorko skyriaus 
pirm. St. Lūšys. Dalyvavo gra-tas. Praeitų metų lapkričio mėn. pirm St Lušys Dalyvavo gra- 

Santiago Čilėje įvyko tarpkon- 5^ būrys įvairių pažiūrų poli- 
tinentinis kr. dem. kongresas, tiniais klausimais besidominčių-
Lietuvius atstovavo Čibiras ir
Juknevičius. Lietuvių atstovų 
dalyvavimas šiame ir kituose tyta bent trys 
tarpt, suvažiavimuose yra labai riuose bus nagrinėjamos kitos
svarbus, nes duoda progos įtai
goti palankias pavergtųjų kraš
tų reikalui rezoliucijas. Referen 
tas apžvelgė ir Lietuvos kr. 
dem. kilmę ir atsiekimus.

Koref. Alb. Gražiūnas išryš
kino pagrindines kr. dem. ideolo 
gijos tezes. Kr. dem. siekia pri
gimtojo proto ir Apreiškimo 
sintezės pritaikymo politinėj, 
socialinėj ir ekonominėj plot- 

dem .tačiau nėra 
Bažnyčios politine ranka. Ji ne
turi pastovios programos, nes 
ši kinta pagal laiko ir vietos 
sąlygas. Ji remiasi pastoviais 
krikščionybės principais, gi for 
mas pasirenka pagal laiko rei
kalavimus.

Diskusijose, kuriose daug pra 
nešėjų minčių buvo išryškinta

4 GRAND 
OPENING 
CEIEBRATION

* A

Janu

f

r

4

5parapijos sale nemokamai nau-1 DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 29 d. 
dotis leido nuolatinis mokyk- į 
los geradaris prel. L. Mendelis. ;Išeštadieninės mokyklos vakaras

Baltimorės šeštadienio mo
kyklos tradicinė Kalėdų eglutė 
įvyko sausio 7 d., 5 vai. po pie- 

i tų šv. Alfonso parapijos mokyk 
los salėje. Ją surengė šešta
dienio mokyklos mokinių tėvų tuvių svetainėje. Svečių prisirin 
komitetas, vadovaujamas pirm. 
S. Surdokienės, drauge su mo
kyklos vedėju K. Pažemėnu ir 
mokytojais.

Kiekvienas turėjo ką nors pa 
deklamuoti ar padainuoti, o mo 
kytojas buvo taip patenkintos, 
kad net pats padeklamavo B. 
Brazdžionio “Tėvų sodybos ži
burėlį”. Buvo iškviesta scenon 
mokyklos mokytoja rašyt. D. 
Paškevičiūtė - Klimienė, kuri pa 
skaitė vieną iš savo novelių.

Vėliau buvo šokiai ir žaidi-
L. B. Kenoshos apylinkės nau mai. Tėvų komitetas suorgani- 

ją valdybą sudaro šie asmenys: zavo didžiulę loteriją: tortas, 
pirm. — J. Milisauskas, vice- dvi konservuoto kumpio dėžu- 
pirm. — V. Suduikis, sekr. — tės, 3 knygelės (D. Paškevičiū- 
A. Rakauskas, kasin. — V.'tės “Aš negaliu verkti”, A. Ra- 
Paukštelis, kult, vadovas — St. džiaus “Paukščių takas” ir A. 
Pociulis, ūkio ir finansų vado- Gustaičio “Lietuva. Europos 
vas F. Jurevičius, Vasario 16 nugalėtoja”) ir, pagaliau, ma- 

įd. gimnazijos reikalams vado- žas, nešiojamas radijo apara- 
, vas A. Šūkis. Senoji valdyba ‘ tas. Vakarui baigiantis, į salę 
tvarkingai perdavė veiklos by-l atėjo netikėtas, svečias “iš Lie- 
las, buvęs pirmininkas palinkę-1 tuvos”. Tai lietuviškas Kalėdų 
jo naujai valdybai sėkmės atei senelis su pilnu maišu dovanų, 
ties veiklos darbuose.
valdyba yra stipri. Kenoshos ir 
apylinkės lietuviai tikisi, kad 
naujoji valdyba atliks gražių 
lietuviškų darbų.

Ruošiasi minėjimui
Kenoshos lietuvių šv. Petro 

parapijos vargonininkė G. Kle- 
vickaitė kas savaitgalį turi net 
po kelias repeticijas su para- 

! pijos choru ir su racinietėm 
poniom Tamuliene ir Petrušai- 
tiene, kurios pirmą kartą pla
tesnei Kenoshos lietuvių visuo
menei pasirodys per Vasario 16 

1 d. minėjimą. St. Milašius irgi 
; ruošiasi su savo tautinių šokių 
grupe. Minėjimas įvyks vasario 
11 d. 3 vai. p.p. šv. Petro pa
rapijos salėj

Kaukių vakaras
Kaukių vakarą rengia tauti

nių šokių grupė Bijūnas, kuris 
įvyks paskutinį šeštadienį prieš 
užgavėnes, kovo 3 d. Šokiams ___ ______________ ___
gros A. Piros orkestras. Ka- menės valdyba, prekybininkas

iv-
Šio sezono bėgyje dar numa- 

i seminarai, ku-

aktualios politinės temos.
Pirmasis skyriaus rengtas la

bai sėkmingas seminaras, kuris 
dar nebuvo spaudoje atžymė
tas, įvyko praeitų metų lapkri
čio 1 9d. Temos — Laisvo tau- I 
tų apsisprendimo teisė ir Jung
tinės Tautos — referentu buvo 
dr. St. Bačkis, koref. St. Dzi- 

, kas. S. Gal.

Kenosha, Wis.
Nauja valdyba

Sis Hi«h Fidelity Console Gencral Elcctric... AM-Stereo
FM^PStefono Kombinacija... bus mūsų didžioji dovana— 
Grąpd Prize.
nieko daugiau kaip tik
Tranzistorinis
“Snooz-Alarm”
1962 m. sausio 30 d.
Jiems bus pranešta laišku

Bet kas gali laimėti. Nėra '‘varžybų”... 
užsiregistruoti. Kiti prizai bus 

Radijas, Automatinis Kavos Virdulis, ir 
Žadinamasis laikrodis. Traukimas jvyks 

laimėtojams nereikės čia būti.

Taupyfojams nemokamai
Laike sausio ir vasario mėne
siu, šis gražus 10—puodukų 
‘‘CoH^ctor’s Corner” kavos in
das su šildytuvu bus jūsų do
vana, kada atidarysite taupy
mo* sąskaitą padėdami $500.00 
ar dfmgiau. arba jei tą sumą 
pridėsite prie savo dabartinės 
sąskaitos. Viena dovana šeimai 
ir jūsų sąskaita turi būti pa
didėjusi mažiausiai $500 suma, 
šių dviejų mėnesių laikotarpy
je. Jei Jums patogiau, taupy
kite prisiųsdami paštu, 
pristosime Jums dovaną.

DIVIDENDAI 
išmokami 

kas mėty ketvirtį 
visoms sąskaitoms

KOVO 31, BIRŽELIO 30, 
RI GSOlO 30. GRUMI. 31
VAL.; Pirm. 9 v. r. iki 8 
v. v.: antr., ketv., penkt. 9 
v. r. iki 5v. v.; šeSt. 9 v. r: 
iki 1 p. p. Treč. uždaryta.

_ .mokami: 
l\\ ESTAVIMO

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, Vykd. Sek retortas

ST. ANTHONY 
SAVINGS

amt Loan Association

111/So tl Court Cicero 50. Illinois Cit, 242 4395

s

\ ’ c '

Sutiurnan 656 63 '.i

Gražiai sutikom
Baltimorės L. B-nės apylin- 

; kės valdyba, vadovaujama pir
mininko Šilgalio, surengė dide
lį Naujųjų Metų sutikimą Lie-

ko pilnutėlė salė ir, geram Le- ■ 
chavičiaus orkestrui grojant, 1 
buvo gražiai ir smagiai praleis
tas paskutinis 1961 metų va- j 
karas. Tik gaila, kad per mažai 
buvo duota lietuviškų šokių.

Per pačią dvyliktą, datos pa
sikeitimo momentu bendruome- 

; nės piimininkas J. Šilgalis tarė 
sveikinimo žodį. Po to visi sve
čiai, orkestrui pritariant, sugie 
dejo JAV ir Lietuvos himnus.

Virbelis

DR. JONUI JUOZEVIČIUI 
IR ŠEIMAI

Jo motinai Lietuvoje mirus, reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Danutė ir Vytautas Bieliauskai ir šeima

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

b
h

Į

. A.

GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

AUTOMOBILIŲ PARODA
Chicagos McCormick vietovėj 

54-ta metinė automobilių paro
da vyks vasario 17 - 25 d. d. 
šeši visiškai nauji automobiliai 
bus išstatyti parodon. Ten pat 
bus rodoma ir trys 
tiniai automobiliai.

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

Nauja Apstojo jį jaunimas, ir maišas 
greit ištuštėjo. Dovanų gavo ne 
tik mokyklos mokiniai, 
kai kurios mokytojos ir 
siinieji mokiniai.

Pas Lnksminimo metu 
duosniai vaišino tėvų komiteto 
bufetas.

Į vakarą gausiai atsilankė ne 
tik mokinių tėvai, bet ir šiaip 
mokyklą remianti visuomenė. 
Svečių tarpe buvo matyt mo
kyklos mecenatas dr. S. Anku- 
das su žmona, kun. K. Pugevi- 
čius, šv. Alfonso parapinės mo 
kyklos mokytojos seselės kazi- 

• mierietės ir kt.
I
į Eglutės vakarą ruošiant, 
, daug dirbo šeštadienio mokyk- 
j les mokytojai ir tėvų komite- 
| tas: S. Surdokienė, Vitkauskas, 
Drazdienė ir Poderis, kurs vy
kusiai suvaidino Kalėdų senelį 
iš Lietuvos.

bet ir 
net bū-

svečius

Aukų nepagailėjo L. Bendruo

dangi grupėje dalyvauja Raci- Jokubauskas, mokininių tėvai
ne ir Waukegan jaunimas, tai' jp šiaip rėmėjai. O, svarbiausia,
vakaras bus šaunus. Kaukės 
bus premijuojamos.

Susilaukėm naujų lietuvių
Kadangi esam nedidelė lietu

vių kolonija ir smarkiai retė- 
jam, labai džiaugiamės, kai su- 
Šliaukiame Kenoshoj naujų lie
tuvių. Susilaukėm keturių lie- 
tuvių, medicinos dr. V. Balčiu-1 
no, iš Lenkijos lietuvaitės Stef.! 
Pelenis ir iš Kolumbijos šeimos 
Jono Kazitėno su žmona. Nuo
širdžiai linkime Kenoshoj pa
silikti ir gražiai įsikurti.

Vincentas

Joseph Čuprinskas
Gyveno adr. 3227 S. Emerald 

Avenue.
Mirė sausio 28 d.. 1962 m., 

S: 15 valandą ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil

kaviškio apskričio. Pajevonio 
parapijos. Am-.-rikoje išgyveno 
51 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Adele (mergautines 
pavardė Macys), dvi dukterys- 
Ma,rge Schulz ir jos vyrąjs 
Fred. Helen Milašius ir jos' 
vyras Raymond. sūnus John ir 
jo žmona Adele, brolio sūnus 
Vito čuprinskas. keturi anūkai 
ir trys proanūkai.

Priklausė Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 36-tai kuo
pai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Avė. Laidotuves įvyks 
trečiadienį, sausio 31 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas j šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, dukte
rys. sūnus ii- visi kiti giminės.

Laid direkt. Ant. M. Phil
lips, telef. YArds 7-3401.

J. F. EI DEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yfi 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852
1MBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME \Z Ii

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
4410 S. 50th Avė., Cicere. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

! EDVARDAS SAUNORIS
i

A. -j- A.
PULK. KOSTUI ŽUKUI 

mirus, jo žmonai p. Bronislavai Žukienei dėl 
vyro mirties, o Gaudušų, Švarų bei Žukų 
šeimoms ir Dr. J. Gliaudelienei dėl dėdės 
mirties, reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

TELEVIZ1J A S 
paprastas tr spalvotas nebrangiai tai 
sau. Ui patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuves darbą — $10.00 ir dalys 

Pigios paveiksi i nSs lempos.
<1. M I G r I N A 8 

254» W. «Oth St. II a. PR «-IO«3

IVI O V I N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

Valerija ir Mečys Bankauskai, 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 
■ 'i

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio I o iki II vai. ryto AeMaxite
ma is ir sekmadieniais nuo , X iki 

vai ryto Vakaruškos pirmad 
i 7 vai vak

VISOS PROGRAMOS IS WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

TH. HEmlock 4-2413
715# So. .Maplewoorl Avė., 

Chicago 29, IU.

I

Laidotuvių Direktoriai

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

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

6845 SO. VESTIBJC AV1»
“ I* V ■"**" ■ V

TRTB MODERNIUOS J
AIE-CONDlTlONll KOPLT4SM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai •

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-3572

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

2424
2314

VASAITIS — BUTKUS
S. SOth AVĖ., CICERO, ILL. TH. Ol.ympk 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
W. 69fh STREET TH. REpublic 7-1213
W. 23rd PLACE Tek Virginia 7-6672
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DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 29 d.

X Lietuvių Fondas šiuo me
tu rengiasi pinigų rinkimo ak
cijai, kad kaip galima daugiau 
surinktų asmenų ar organizaci
jų aukojančių po tūkstantį do
lerių. Lietuvių Fondo vadovy
bę labai nudžiugino AL Moky
tojų s-gos pažadėta tūkstanti
nė, ypač todėl, kad mokytojai 
šiame krašte gana sunkiai ver
čiasi ir ši jų auka gana didelė. 
Lietuvių Fondas, dėkodamas 
mokytojams, kviečia ir kitas 
organizacijas pasekti šiuo šau
niu pavyzdžiu.

X Lietuvos Dukterų dr-ja 
vasario 4 d. daro išvyką į Oak 
Forest ligoninę. Prieškalėdinis 
senelių ir chroniškų ligonių ap
lankymas nebuvo paskutinis. 
Draugijos narės stengiasi, kiek 
sąlygos leidžia, neužmiršti ten 
esančių ligonių. Drauge vyks 
ir B. Brazdžionis bei grupė 
dainininkų. Jeigu juos vien tik 
lietuviškas žodis pradžiugina, 
tai reikia manyti, kad šis apsi
lankymas jiems daugiau džiaug 
smo suteiks. Visuotinas L. D. 
draugijos narių susirinkimas 
įvyks sausio 31 d. 7 v. v. Jau
nimo Centre.

X ALRK Moterų sąjungos 
46 kp. naująją 1962 m. v-bą su
daro: pirm. — Ieva Lukas, vi
cepirm. — Ona Ivins, sekret. 
— Emilija Struck, ižd. Paulina 
Kunzel, fin. rašt. — Marijona 
Šrupša, Med. misijų vedėja — 
Viktorija Leone, Senelių prieg
laudos repres.—Emilija Struck. 

Visuotinas narių susirinki
mas įvyks vasario 7 d., 8 v. v. 
sekret. Emilijos Struck reziden
cijoj, 2233 W. 72nd St. Narių 
dalyvavimas būtinas. Taip pat 
maloniai prašome ir ne nares 
dalyvauti. Po susrinkimo bus 
“Valentine Party — Pot Luck”. 
46-tos kuopos garbės pirm, yra 
plačiai žinoma Marijona Šrup- 
šienė, 6733 S. Campbell Ave., 
Chicago 29, UI.

X Neakyvaizdinis Lituanisti
kos dėstymas. Chicagoje vei
kiąs Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas, planuojąs neakivaiz
dinį (korespondencinį) lituanis
tikos dalykų dėstymą, praeitų 
metų gale yra paskelbęs lietu
vių laikraščiuose studentų regi
straciją ir dėstysimų dalykų 
programos metmenis. Į tą skel 
bimą pirmieji atsiliepė šie: Bi
rutė Čaplikaitė - Kožicienė (Illi- 
nois),. Balys Grinius (Canada), 
J. Leščinskienė (Canada), Dali- 
lė Polikaitienė - Valančiūtė (Ca 
lifornia), Aušrelė Skirmuntaitė 
(III.) ir Vytautas Zalatorius 
(DD.

Visi užsirašiusieji neakivaiz
diniam dėstymui pritaria ir siū-1 
lo greičiau pradėti darbą. Kad 
šis planas būtų įgyvendintas 
kiek artimesnėj ateity, reikėtų 
gerokai didesnio studentų skai
čiaus. Tie, kurie galvoja neaki
vaizdiniu būdu gilinti savo litu- 
anistinias žinias, bei įsigyti li
tuanistinių dalykų dėstytojo 
kvalifikacijas, bet dar nėra ligi 
šiol atsiliepę, prašomi greičiau 
tai padaryti. Rašyti šiuo adre
su: Ped. Lituanistikos Institu
tas, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago 36, III.

X Prie paminklo šovusiems 
už Lietuvos laisvę Jaunimo 
Centro sodelyje vasario 17 d. 
12 vai. bus padėtas vainikas. 
Tikimasi, kad visuomenė ir or
ganizacijos gausiu dalyvavimu 
pagerbs savuosius kankinius.

X Paskambinus telef. LA 
3-5499 galima rezervuoti at
skirus staliukus vasario 3 d. 
Westem Ballroom rengiamoje 
Puotoje Jūros Dugne. (Pr.)

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių Brighton .Park 35 sk. 
nukėlė savo metinę vakarienę į 
kovo 4 d., 4:30 v. p. p. Dabar 
parduoti bilietai galioja. Pa
rengimas įvyksta parapijos sa
lėje, 4400 S. Fairfield Ave. Bus 
ir meninė programa. Bilietų kai 
na 2 dol. auka. Skyrius pasižy
mi savo gerom šeimininkėm, to 
dėl bus skani vakarienė.

CHICAGOJE
PINIGAI UŽKIŠTI APRAN

GOJE
Našlė Jennie Lipman, 75 me

tų, 6531 N. Richmond, po šir
dies smūgio buvo nuvežta į 
Bethesada ligoninę Chicagoje. 
Kai slaugės pradėjo ją išrengti, 
jos aprangoje rado $23,200, ku
rių tarpe buvo 13 tūkstantinių ir 
šimtas šimtinių.

KREMLIUS SIUNTĖ ŠNIPO 
LĖKTUVĄ

Buvęs Vengrijos “laisvės ko
votojų” vyriausias vadas gen. 
Belą Kiraly, kuris yra išbuvęs 
šešerius metus komunistų ka
lėjimuose, kalbėdamas Chica
goje, pareiškė, kad bulgarų 
sprausminis lėktuvas, nukritęs 
Italijoje, buvo Maskvos įsaky
mu pasiųstas. Neįmanomas da
lykas, kad Bulgarija suplanuo
tų ir įvykdytų šnipinėjimo skri
dimą be Kremliaus žinios ir lei
dimo.

SURINKO 15 MIL. DOL.

Viršuj matyti sužymėtos vietovės, kurios seks pulk. Glenn skridimą aplink žemę. Apačioj Mercury 
kontrolės centras Cape Canaveral, Fla. Žemėje bus 18 sekimo stočių. (UPI)

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Rimvydas - Albertas 
gėlė - Jurgelevičius, gim. 
m. gruodžio 5 d. Šeduvoje, 

jslą pradėjo Vokietijoje, Kemp- 
teno lietuvių stovykloje,

Jur- 
1939 
mok

I

I

Chicagoj vykusi Gailestingu
mo rinkliava jau baigėsi, šį 
met surinkta $15,750,217; tai 
yra daugiau, negu užsibrėžta 
rinkliavos pradžioje.

APSKUNDĖ LIETUVĮ
Chicagos Tribūne praneša, 

kad dr. Al. Margeris ir komu
nistinio laikraščio “Vilnies” re
daktorius Leonas Jonikas ap
skundė savo buvusį darbininką 
Juozą Dilį, 58 m. Teisėjas Feld- 
man įsakė patikrinti Dilio svei
katą. Byla atidėta ligi vasario 
9 d.

VĖL PAKILS DUONOS
KAINA

♦ 
tūtų. Išleido 10 bendrų mono
grafijų. Daug savo veikalų pro-

— Lietuvos spaudoje ir per fesorius Lašas paskyrė mitybos 
radiją paminėtos prof. Vlado j klausimams, pastaruoju metu 

fiziologijos vadovėlį.
. Per 20 prof. Lašo vadovaujamų 
mokinių yra apgynę medicinos 
mokslo daktaro bei kandidatų 
disertacijas ir šiuo metu jie 
yra katedrų vedėjai, profeso
riai. Jų tarpe paminėti prof. J. .

OKUP. LIETUVOJE

Lašo 70 m. amžiaus ir 40 m. parengė
darbo aukštoje mokykloje su
kaktys. Pasak Vilniaus radijo 
sausio 3 d. pranešimo, prof. 
Lašas visą savo gyvenimą pa
skyręs medicinos mokslui, jau
nųjų medicinos kadrų auklėji-[rwu* 
mui. Nuo 1924 m. prof. Lašas S°t’kauskas’ J Kupiys' M Vi‘ 
visą eilę metų ėjo medicinos leiSis’ R Padegimas ir kt. (E.) 
fakulteto Kaune dekano parei- 

Į gas. Vienas iš didžiųjų sukak
tuvininko nuopelnų — savaran
kus žmonių mitybos tyrinėji
mas. Jis pirmas buvo susirūpi
nęs šį klausimą nušviesti mok- j

AUSTRALIJA REMIA 
MISIJAS

kur 
baigė 4-rių skyrių pradžios mo
kyklą. 1949 m. su tėveliais at
vyko į Ameriką ir apsigyveno 
Providence, R. I., kur baigė Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
mokyklą ir 1957 m. La Šalie 
akademiją su pažymiu Honor 
Student. Rimvydas - Albertas 
1961 m. baigė universitetą King 
stone Rhode Island, gaudamas 
bakalauro laipsnį. Nuo praeitų 
metų rugsėjo 1 d. mokytojauja

R. A. Jurgelevičius

Prieš pora savaičių pakilusi 
duonos kaina dar pakils iki 
3 centų, kepyklų išvežiotojų 
unijai sudarius naują kontrak
tą su kepyklomis. Vairuotojams 
savaitinė alga bus pakeliama $4 
kas met per tris metus. Lig 
šiol be priedų vairuotojai už
dirbdavo $104.50 kas savaitę.

AR BUS INFLUENCOS 
EPIDEMIJA?

Norėčiau tikėti, kad savo 
trumpu aprašymu laikraštyje, 
bent truputį prisidėjau prie šio 
puikaus veikalo paskelbimo Au
stralijos lietuvių tarpe”.

Knyga gaunama Drauge ir 
pas platintojus.

I

Australijos vyriausybė 1961 
metais davė milijoną dolerių pa 

sliškai. Bolševikmetyje prof. V. l šalpų įvairių tikybų 3,116 mo- 
Lašas aktyviai dalyvavęs atku- kyklų, esančių Papuoje ir Nau- 
riant Lietuvos mokslų akade- jojoje Gvinėjoje. Tose mokyk- 
miją, jam vadovaujant buvo jose yra 161,947 auklėtiniai, ku 
įkurta visa eilė mokslo insti- r-Uos moko 4,262 mokytojai.KAHADOJ

— Skulpt. J. Dagys savo dar
bų yra atidaręs Toronte meno 
parodą. Tenka pasidžiaugti, , 
kad skulptorius paskutiniais 
metais labai suaktyvėjo, pada
rydamas vertingų skulptūrų bei 
paveikslų drobėje. ;

Į — Dalia Meilutė susituokė su.
— Kazys Valeika, Gary, Ind., Vytautu Gruodžiu. Jaunoji yra 

Kuchel — Lipscomb rezoliuci- žinomo visuomenininko Vytauto 
jos pravedimui skirtą 28 dol. Meilaus dukra, o jaunasis, Vy- 
čekį palydi tokiais žodžiais: j tautas Gruodis, Kanadoje uži- 
“Labai džiaugiuosi galėdamas ma aukštą tarnybą spalvotų fil 
prisidėti nors ir mažu savo pa- mų produkcijoje. Po vestuvių 
tarnavimu prie šio didelio ir jaunavedžiai buvo išvykę j Eu-, 
mūsų tautai taip svarbaus dar- ropą, aplankydami Ispaniją, į 
■bo”. Italiją ir kitas vietoves. |

— A. Cesonio laiškas “The ,
Sun” dienrašty. Įtakingas Bal- paremti Toronte įvyko iniciato-i 
timorės dienraštis “The Sun” pjų būrelio susirinkimas. Su-, 
sausio 3 d. vedamajame duoda daryta laikina valdyba iš pirm, 
įdomių pasiūlymų Chruščevui. jono Karkos, ižd. Viktoro Dai- 
Jeigu jis tikrai norįs taikos, tai lydės ir vald. nario G. Balčiū- 
tegu nugriauja Berlyno sieną, no. Būrelio tikslas: medžiagi- 
panaikina marijonetinę Ulbrech niai pagelbėti lietuviams aka- ■ 
to valdžią rytų Vokietijoje, te- demikams, siekiantiems aukšto- 
gu leidžia išsiskleisti laisvės dai 
gams Budapešte, Varšuvoj, Pra 
goj, Sofijoj ir Bukarešte.

J

— Akademikams studentams

jo mokslo, o kartu moraliai 
globoti gražią studentų inicia
tyvą lietuviškame darbo bare.

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

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

Telef. WAIbrook 5-5121
=5=

»

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupomsReikalavimas tikrai teisingas 

ir taiklus, bet praleistos Pabal
tijo tautos. Dėl to vykusiai į 
šį vedamąjį reagavo A. Česo- 
nis, Lietuvių Tautinės s-gos 
Baltimorės sk. pirm. Jo laišką 
tas pats laikraštis išspausdino 
sausio 10 d. A. Česonis protes
tuoja, kad Pabaltijo valstybės 
vengiama minėti. Jos turinčios 
daugiau, kaip 6 mil. gyventojų, 
kurie jau nuo 1940 m. kenčią 
sovietų jungą ir jų kankinių 
kaulais esąs nusėtas visas Si
biras. Be ši barbariška netei
sybė niekad nebuvusi “The 
Sun” laikraščio pastebėta. Ar 
tai tylos sąmokslas ar papras-

— Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, Toronto skyriuje, ren
giasi apylinkės Tarybos rinki
mams. Deja, ar nebūtų gera, 
prieš einant į rinkimus, dar su
kviesti senąją tarybą ir padis- 

' kusuoti įvairias kolonijos prob
lemas, ypač besiartinant Vasa
rio 16-sios iškilmėms? Jei bus 

' išrinkta ir nauja taryba, bet jei 
ji nebus niekad sušaukiama apy 
linkės sesijai, vargu tada pasi
teisina josios ir pats rinkimas, 
susijęs su dideliu darbu ir pa
stangomis.

MUTUAL J5LZ,«/SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginia 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F.S.L.I.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Viską perka pas Lieponį!
*

kaip specialus mokytojas pen
kiose gimnazijose Fall River, 
Mass., dėstydamas biologiją, 
aukštąją matematiką ir kūno 
kultūrą. Taip pat priklauso Vy
čių organizacijai ir buvo jaunių 
pirmininku, o dabar auklėtoju. 
Dalyvauja įvairiose sporto or
ganizacijose ir yra Bostono 
sporto klubo Dainavos nariu, 
turi Lietuvos jaunių ir Naujo
sios Anglijos gimnazijų, rutulio 
stūmimo ir Rhode Island val
stybės 50 jardų bėgimo rekor
dus.

— Kanadoje konservatorių 
valdžia nori pravesti parlamen- LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226

Vedėja* E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30, kitom dienom nlo 9 iki 6 v. v 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos* nuo 12 iki 5. 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidara tik 
6211 South Western Ave. krautuvė-

ta ignorancijaą — klausia Če- | senatvės ir ligos atveju vai
soms. Pogrindžio kovos Lietu- gtybinę pašalpą žmonėms pagal 

.■ Neabejotina, kad
sonis. Pogrindžio kovos Lietu
voje tęsęsi daug ilgiau ir dau- JAV planą 
giau aukų pareikalavę negu Amerikos draudimas yra kur- 
Varšuvos ir Budapešto sukili
mai, bet jos niekad nesusilaukę 
tinkamo dėmesio iš “The Sun” 
redakcijos pusės.

—Linai Skučaitei staigiai su- 
. . , 'sirgus, jos vestuvės su Jonu

tai ir bedugnes. Perskaičiau sj Strimaičiu> kurios turėjo įvyk- 
romaną su didžiausiu atsidėji- i ti vasario 3 d. piainfielde, N. 
mu. Visiškai patiko. Vieną nak j yra atidėtos, 
tį turėjau nemiegoti, nes pra- j __ 
dėjęs savaitgalyje skaityti, ne- , 
galėjau atsitraukti, kol ligi ga
lo neperskaičiau. To pasėkoje 
parašiau ir trumpą aprašymą, 
kuris tilpo “Tėv. Aiduose”. Ti- . 
kiu, kad bent tuo supažindinau 

! Australijoje gyvenančius liet. 
■ knygos mylėtojus su šiuo ver- 
tingu ir geru romanu. Tą mano 

Elektrikų unijų pareigūnai , aprašymą iškirpęs iš minėto 
Chicagoj atsisakė pasakyti sa- laikraščio pridedu prie šio laiš- 
vo nuomonę apie New Yorko ko. 
elektrikų unijų įvestą 25 valan- | Asmeniškai labai džiaugiuosi, 
dų darbo savaitę. Chicagos kad Al. Baronas parašė tokį 
elektrikai yra saistomi papra- puikų veikalą. Esu perskaitęs

Chicagos priemiesčių mokyk
lose pastebėta, jog daugiau ir 
daugiau vaikų suserga influen- 
ca. Galimas dalykas, kad ta li
ga persimes ir į Chicagą. Ji sle
gia ir jaunus ir senus. Per se
kančias 20 dienų padidės ser
gančiųjų 
mažės.

— Bronius Zumeris iš Aust
ralijos rašo Lietuviškos Knygos 

j Klubui: “Gerbiamieji, Ačiū už 
atsiųstą paminėti ir parecen- 

skaičius, po to vėl zuoti Al. Barono knygą—Liep-

kas pažangesnis ir plačiau api-. 
mąs, kaip kad iki šiol kad buvo, 
Kanadoje. Atrodo, kad šį pa
vasarį Kanada turės federali- 
nius rinkimus, kuriuose varžo
vais bus konservatorių, liberalų, 
ir naujoji demokratine partija.

NEPIRKITE PIGIAI SIŪLO
MŲ TV

Pavogti 322 TV ir radijo apa 
ratai su dviem sunkvežimiais iš 
Holland perkraustymo kompa
nijos, 3037 S. Cicero. Siūlomi 
pigia kaina nauji TV aparatai 
gali būti pavogti dalykai.

ČIA NEBUS 25 VAL. DARBO i 
SAVAITĖ

'PIRKITE APSAUGOS BONUS J

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

V

stais 40 vai. savaitėje kontrak- visus jo veikalus ir visus esu 
tais. Vienas darbdavys pareis- įsigijęs savo knygų lentynai, 
kė,' kad 5 valandų diena sudaro bet šitas yra pats stipriausias, 
“didžiausią istorijoje infliacinį Nežinau lietuviško romano, ku- 
smūgį. Gi infliacija sudaro 
mums didesnę grėsmę negu ko-' nybę prieš — Lieptus ir bedug- 
munizmas”. nes.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dvjfm kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengia įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4%%

riam turėčiau atiduoti pirme-

I
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