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4 PREKYBINIS BLOKAS MINI

JAV TARIFO ĮSTATYMUS
Europos Bendroji Rinka perspėja kai kuriais klausimais

tybių prekybos derybų atstovai, 
negali duoti griežtų pažadų, nes 
jiems pastoja kelią išimtys, lei
džiančios keisti ar net panai
kinti muitų nuostatus, jei tai 
reikalautų vidaus ekonominė 
gerovė. Europos Bendrosios 
Rinkos sąjunga iš Prancūzijos, 
Vakarų Vokietijos, Italijos, O- 
landijos, Belgijos ir Liuksem
burgo tokių išimčių neturi ir 
nenori duoti Amerikai.

Praeityje derybose tarp Eu
ropos Bendrosios Rinkos vals
tybių ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių pirmoji pusė vis pa
darydavo didelių nuolaitų negu 
antroji — Amerika. Ši patirtis 
ir iššaukė Europos valstybių 
nepasitenkinimą ir reikalavimą 
abiem pusėm vienodų nuosta-

PARYŽIUS — „The New 
York Times” (vasario 7 d.) ko
respondentas Edwin L. Dale iš 
Paryžiaus praneša, kad Euro
pos Ekonominė Bendruomenė 
savo notoje Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms perspėjo, jog 
nebus galima pasiekti muitų 
esminių sumažinimų, prekiau
jant sų Šiaurės Amerika, jei 
šis kraštas nepakeis iš pagrin
dų savo prekybinius nuostatus. 
Kai kurie tų nuostattų apribo
ja prezidento teisės, sprendžiant 
svarbias ekonomines problemas.

Europos Bendrosios Rinkos 
notoje pabrėžiami du nuostatai 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prekyboje, su kuriais Europos 
Ekonominė Bendruomenė nega
linti sutikti. Vienu numatoma
žemiausią muitų riba, kuri ne- tų. 
galima peržengti, jei tai reikštų 
šio krašto ekonominį nuostolį. 
Antruoju nuostatu pamatoma ir 
rezervuojama galimybė muitų 
sutartis pakeisti ar net visai 
panaikinti, jei ekonominis šio 
krašto gerbūvis atskirtų rimta
me pavojuje. .

Europos Bendrosios Rinkos 
ministerių taryba savo pareiš
kime Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms pabrėžė: „Muitų 
mažinime prekiaujant Europai 
su Amerika bus pasiekta tei
giamų rezultatų. Šio tikslo at- 
siekimui tačiau yra reikalinga 
svarbiausia sąlyga: abi pusės 
turi lygiai įsipareigoti ir nuo
širdžiai vykdyti tuos savo įsi
pareigojimus.”

Dabartinių nuostatų laikan
tis, Jungtinių Amerikos Vals-

Prezidentas Kennedy, patei
kęs savo biudžetinį planą, kaip

Sukilėliai pagrobė 50 
mergaičių kareivių 

Vietname
SAIGONAS, Pietų Vietnamas 

— Komunistai partizanai praė
jusią savaitę pogrobė daugiau 
kaip 50 mergaičių karių (nuo 
18 iki 22 metų) iš traukinio vi
durio Vietname. Tai patikimi 
šaltiniai Saigone užvakar at
skleidė. Mergaitės tik ką bai
gė karinės mankštos kursą 
Saigone ir važiavo į vidurio 
Vietnamą organizuoti moterų 
savanorių būrius centro provin 
cijose.

Iš pavergtosios Lietuvos gyvenimo

Teismas pasmerkė keturis 

asmenis sušaudyti
MASKVA — Keturi Sovietų 

Sąjungos gyventojai vasario 10 
dieną pasmerkti dėl spekuliavi
mo užsienio valiuta ir įsakyta 
Chuščevo budeliams juos su
šaudyti. Sprendimus paskelbė 
pavergtosios Lietuvos aukščiau 
sias teismas, kuris 4 kitus rado 
kaltais tame pačiame nusižengi
me. Jie nubausti kalėti nuo ke
turių iki 10 metų.

Komunistų žinių agentūra 
Tass pranešė, kad nuteistieji 
„pirkę ir pardavę dideles su
mas valiutos ir gyvenę kaip 
parazitai. Jie padėdavę šmuge- 
liuoti valiutą iš Soivetų Sąjun
gos ir kenkė tautos gerovei.”

Klaipėdoj net gydytojai 
rusai

Laivas France atplaukė į New Yorką — 80 milijonų dolerių vertės prancūzų ištaigingas kelei
vinis laivas France” atplaukė į New Yorką, padarydamas pirmąją savo kelionę Atlante. Naująjį 
laivą New Yorkas labai iškikningai sutiko. (UPI)

Maskva tyli apie 
šnipą Abel

BELYNAS — Amerikos pa
reigūnai anksti užvakar Berly
ne iškeitė rusų pulkininką šni
pą 30 metų nuteistą kalėti 19- 
57 metais dėl karinių paslap
čių rinkimo Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse už Francis Ga
ry Powers, 32 metų, U-2 žval
gybinio lėktuvo pilotą, kurio 
lėktuvas buvo nušautas Sovietų 
Sąjungoje 1960 metų gegužės 
1 dieną.

Šnipas, grąžintas Rusijai, y- 
ra pulk. Rudolf Ivanovič Abel, 
sovietų šnipų lizdų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse žymiau
sias prižiūrėtojas. Atrodo, kad 
jis nusiuntė iš Amerikos Ru
sijai vandenilio bombos paslap
tį.

Surežisuotame teisme Mask
voje 1960 metų rugpiūčio mėn. 
Powers buvo nuteistas trims 
metams kalėjimo ir septyne- 
riems metams sunkiųjų darbų 
stovyklom

Pasikeitimas JAV pilotu Po- 
wers ir Maskvos šnipu Abel į- 
vyko ant Rytų Berlyno tilto.

Powers buvo Vokietijoje įso
dintas į lėktuvą ir perskraidin- 
tas į Jungtines Amerikos Vals
tybes. Nei šeštadienį, nei vakar 
prie piloto Powers nebuvo pri
leistas nė vienas koresponden
tas. Vakar po pietų dar nebu
vo žinoma kurioje vietoje jis 
buvo laikomas, nes saugumo 
pareigūnai turėjo su juo pasi
kalbėjimus.

Vakar Powers susitiko su 
į savo šeimos nariais.

—o---
Pasikeičiant lakūnu Powers 

ir šnipu Abel, Rytų Vokietijos 
pareigūnai paelido amerikietį 
studentą 
Pryor, 28 
Mich.

Pryor,
Berlyno Laisvajame universi
tete, buvo komunistų areštuo-

tik pasisakė už glaudų preky
binį bendradarbiavimą su Eu
ropos Bendrosios Rinkos vals
tybėmis, tačiau JAV kongreso 
atstovai šiuo klausimu nėra 
vieningos nuomonės. Juo kong
resas labiau suvaržys preziden
to muitų mažinimo programą, i 
tuo sunkiau bus Europos vals
tybėms susitarti su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis tarp 
tautinės prekybos srityje.

Du rusų lakūnai 
sužeisti

VTENTIANE, Laosas — Du 
rusų lakūnai vasario 9 didną 
buvo sužeisti, jų Iliusin trans
portą apšaudžius neatpažintam 
sprausminiui lėktuvui. Tai už
vakar pranešė rusų diplomatai 
Vientiane.

Diplomatai pareiškė, jog už
puolimas įvyko virš sukilėlių 1 
teritorijos, vežant reikmenis 
prokomunisto Pathel Loa par
tizanams.

Raudonųjų lėktuvas nusilei
do Hanoi aerodrome, Šiaurės 
Vietname, nors ir buvo sužalo
tas užpuolimo metu.

Rusų ir amerikiečių lėktuvai,' 
pristatą reikmemnis, dažnai ap
šaudomi laosiečių pėstininkų 
kareivių, bet rusai pirmą kar
tą teigė, kad vienas lėktuvas 
puolė antrąjį.

TRUMPAI
—Nepaprasta diena Prancū

zijoje. Nors prezidentas de Gau 
lie uždraudė bet kokias demons 
tracijas Prancūzijoje šiandien, 
bet komunistai nepaiso uždrau
dimo ir ragina gyventojus ruo
šti demonstracijas, protestuo
jant prieš policijos žiaurumus, 
parodytus aną dieną Paryžiuje 
malšinant riaušes. Tada 8 as
menys žuvo. Policija teigia, kad 
didžiausią smurtą pavartojo ko
munistų smogikai.

—Vakarų sąjungininkai už- ra tik socialistai, kai tuo tar- 
vakar protestavo Rusijai prieš pu amerikiečius vadina kapita- 
Rytų Vokietijos komunistų pla listais. Iwai patvirtino — taip, 
nūs šaukti Rytų berlyniečius į mes tikime. Mūsų supratimu, 
karinę tarnybą, nes ] ...................
ma keturių valstybių 
Berlyne.

—Sovietų užsienio 
ministeris Gromyko 
penktadienį įteikė JAV amba- R. Kennedy tada paklausė: 
sadoriui Maskvoje Thompson ----------------------------------------
memorandumą Berlyno reikalu, —Kapt. Eddie Rickenbacker 
bet jame nematyti jokių Krem- vasarjo 9 dieną San Francisco 
liaus nuolaidų išspręsti miesto mjeSĮe ragino Jungtines Ame- 
krizę. rikos Valstybes nutraukti san-

—Krikščionis demokratas typ.įus su Rusįja, pasitraukti iš 
Amentore Fanfani užvakar pa- j >pauįų žymus lakūnas ragino 
rinktas sudaryti naują italų amerikiečius I____  2—
vyriausybę, kuri pirmą kartą nesame paversti vergais. Ric-

KAIP ROBERT KENNEDY RIETĖ Į OŽIO RAGĄ 

KAIRIOJO SPARNO JAPONŲ UNIJOS VADĄ
TOKIO — Vyirausias vals- . „O kaip su Tibetu ir Vengri- 

tybės prokuroras Robert Ken
nedy, lankydamasis Japonijoje, 
turėjo įdomų susitikimą ir pa
sikalbėjimą su japonų kairiojo 
sparno gausingos unijos vadu 
ir jį kvietė atvykti į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir įsitikin
ti, ar Amerika yra „monopoli
nio kapitalo imperialistų” kraš
tas.

Tas vadas yra Japonijos dar
bininkų oroganizacijos, vadina
mos Sohyo, generalinis sekreto
rius Akira Iwai. Ši organizaci
ja turi 4 milijonus narių ir y- 
ra susieta su japonų marksis- 

i tų socialistų partija, kuri yra 
viena stipriausių politinių jėgų 

i Japonijoje, ir ji yra priešinga 
į demokratinio pasaulio santvar
kai.

Vieno priėmimo metu Kenne
dy ir Iwai turėjo sekantį pasi
kalbėjimą: vyriausias valstybės 
prokuroras prašė paaiškinti, ar 
Japonijos kairiosios unijos žmo 
nės nuoširdžiai tiki, jog jie tė-

ja? Ar jūsų nuomone Rusija 
nėra imperialiste?” Iwai pra
dėjo išsisukioti. Kennedy pa
kartotinai reikalavo aiškiai at
sakyti. Tada Iwai paaiškino: 
„Mes to nesakome.” Kennedy 
tarė: „Va, ponai, imperialistais 
apšaukiate mus, bet ne Rusiją. 
Mus kaltinate imperializmu, bet 
pateisinate tuos, kurie siunčia 
kariuomenę žmonėms žudyti, 
kurie savo pavergtuosius apt-

veria nepereinama siena, kad 
iš to darbininkų rojaus nebūtų 
galimybės pasprukti.”

Toliau Kennedy pastebėjo: 
kaip galima Ameriką vadinti 
kapitalo monopolio sistema, ka
da žemiausias amerikiečio dar
bininko valandos uždarbis yra 
$1.25 ir gerai organizuotas so
cialinis apdraudimas.

Šiandien Robert Kennedy ir 
jo žmona atvyksta į Jakartą, 

1 Indonezijos sostinę.

Gen. Edwin Walker Chicagoje

pasakė aštrią kalbą Frederic Le Roy 
metų, iš Sun Arbor,

Karčiai kritikavo JAV vyriausybę
studijavęs Vakarų

CHICAGO — Maj. generolas 
Edward Walker, pasitraukęs iš 
karinės tarnybos, praėjusį pen
ktadienį perpildytoj Chicagos 
McCormick salėje smarkiai puo 
lė Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybę. Jis prisipažino; nių Tautų tegul išeina Sovietų tas amerikietis Francis Gary 
esąs John Birch draugijos na-i “ ‘ - -
rys ir pareiškė: “JAV-ių vy- 

' riausybė per paskutinius 20 
metų elgiasi lyg ji nebūtų So
vietų Sąjungos priešas šaltaja
me kare, bet Rusijos sąjungi
ninke ar jos agentu.”

Ekskarys Walker, jausdamas 
nuskriaustas dėl pašalinimo iš 
24-tos divizijos Vokietijoje va
dovybės, smarkiai užsipuolė 
prezidentus Rooseveltą, Truma- 
ną, Eisenhowerį, Kennedį. Taip 
gi jis karčių žodžių pasakė vals 
tybės departamentui, Jungti- 

kovoti kol dar nėms Tautoms, Nato ir Seato

radi-organizacijoms, spaudai, 
jui, televizijai, Pentagonui.

Daugiausia plojimų Walkeris tas Rytų Berlyne praėjusį rug- 
susilaukė savo kalbos pabaigo- piūčio mėnesį.
je kai sušuko: “Pastatykime Maskvos radijas, jos spauda 
savo ultimatumą — iš Jungti- paskelbė, kad iš kalėjimo paleis 

; nių Tautų tegul išeina Sovietų tas amerikietis Francis Gary 
i Sąjunga ir jos satelitai, arba Powers, U-2 pilotas, ir grįžęs į 
mes patys išeikime.” Ameriką, bet nė žodžio rusams

Kilo triukšmas, kai seržantu nepąsakė apie šnipo pulk. R.
kovojęs II Pasauliniame kare Abel sugrąžinimą namo. Mat, 
JAV-ių kariuomenėje, nors bu- Kremlius visą laiką kala į ru- 
vo gimęs Vokietijoje, Wolfgang sų ir Vakarų galvas, kad So- 
Magnus, iš minios garsiai su- vietų Sąjunga, girdi, nesinau- 

, Suko: “Aš negaliu klausyti, kai doja šnipais.
tu visus vadini išdavikais.” Jis Maskva skelbia, kad Powers 
buvo policijos ir kitų sargų iš- paleistas iš kalėjimo, nes So- 
vestas iš salės.

—Iš Rytų Berlyno komunis- santykių su Jungtinėmis Ame- 
I, tai vakar šaudė prie prancūzų rikos Valstybėmis, bet nė žod- 
sektoriaus pasienio be jokio rei ■ žio apie savo šnipą Abel, kurį 
kalo. Prancūzai nuramino vo- Į atgavo ir ateityje kaip specia- 

’ kiečius komunistus ašarinėmis j listą vėl galės atsiųsti į Ame- 
• bombomis. ' riką, tik, žinoma, kita pavarde.

pažeidžia-i kapitalistinė sistema, reiškia 
; statusas ne tik kapitalo monopolį, bet 

priedui pasiuntimą kariuome- 
> reikalų nės, ką jūs įrodėte Laoso ir 

praėjusį Kubos įvykiuose.

KLAIPĖDA, okupuota Lietu
va. — Naujasis Kremliaus 

j “gauleiteris” okup. Lietuvoje 
yra B. Popovas, kuriam suteik
tas LKP 2-ojo sekretoriaus ti
tulas; Klaipėdos komunistų su
sirinkime jis kalbėjo apie kom
partijos XXII suvažiavimą. Dis
kusijose dėl to Popovo praneši
mo kalbėjo eksperimentinio me
dienos kombinato partinis sek
retorius F. Dmitriukas, gydy
tojas J. Voskobilnikovas, XXII 
suvažiavimo delegatas S. Jev- 
genjevas, darbininkas A. Jev- 
lampjevas, mokytoja O. Popo
vą, statybos tresto valdytojas 
Z. Blotnis ir kt. Iš 31 okup. 
Lietuvos delegato XXII kom
partijos suvažiavime 10 buvo 
rusai.

—Prancūzijos ministeris Al
žirijos reikalams vakar išvyko 
į Šveicariją. Manoma, jog jis 
tarsis su alžiriečiais sukilėliais 
dėl jų krašto ateities. Kiekvie
ną dieną laukiama karinių pa
liaubų Alžirijoje.

— Duomenys rodo, kad Bul
garijos lakūnas, kurio lėktuvas 
nukrito netoli Nato raketų ba
zės, Italijoje, buvo atvykęs ten 
šnipinėti, nors jis sakėsi ieškąs 
politinio prieglobsčio.

I

vietų Sąjunga norinti geresnių

KALENDORIUS

Vasario 12 d.: prezidento 
Lincolno gimtadienis.

Vasario 13 d.: šv. Kotryna 
Ricci, Ugnė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 40 laipsn.; rytoj — šal
čiau.

Saulė teka 6:22, elidžiasi 5:19.

per penkiolika metų priklausys 
nuo kairiojo sparno socialistų 
paramos. Vyriausybę jam su
daryti pavedė prezidentas Gron 
chi.

54 metų Fanfani pareiškė, 
kad naujoji Italijos vyriausybė 
vykdys savo tarptautinius pa
sižadėjimus Šiaurės Atlanto są
jungai (Natui).

kenbacker pranaušauja, kad 
Amerika kokią dieną pastatys 
paminklą a. a. senatoriui Jo
seph McCarthy (R., Wis.), kad 
jis turėjo drąsos faktais įrodi
nėti komunistų veiklą vyriausy
bės 
tą

įstaigose ir apsaugoti kraš- 
nuo raudonųjų grėsmės.

AUGA SOVIETŲ SĄJUNGOS

MOKSLININKŲ LINKIMAS Į RELIGIJĄ

Chicaga skelbia Lietuvos dieną !
Chicagos meras Daley paskelbė sekantį atsišaukimą: 
“Kadangi Vasario 16 d. bus 44 m. nito Lietuvos nepriklau

somybės paskelbimo ir 
kadangi, nelaimei, ši demokratiška šalis yra prievarta okupuo
ta agresorių komunistų;

kadangi lietuvių kilmės amerikiečiai nuolat palaiko tuos, 
kurie veikia dėl Lietuvos laisvės ir siekia panaikinti agresiją, 
kur tik ji beegzistuotų;

kadangi lietuvių kilmės čikagiečiai tas nepriklausomybės j 
paskelbimo metines minės 1962 m. vasario 18 d. Marijos Aukšt. 
mokykloje,

todėl aš, Richard J. Daley, Chicagos miesto meras, šiuo 
vasario 16 dieną skelbiu Lietuvos Respublikos dieną Chicago
je ir visus piliečius skatinu atkreipti dėmesį į tas metines.” Chicagos meras Daley

Sovietų Sąjungoje vėl sustiprinta propaganda prieš religiją

Pirmaujantieji Sovietų moks
lininkai linksta į materialistinę, 
dvasinę pasaulio sampratą. Tai 
dienraščiuose “New York Ti- 
mes” ir “Chicago Tribūne” pra
neša laikraštininkas Harrison 
E. Salisbury, buvęs korespon
dentas Maskvoje ir dabar ne
seniai vėl lankęs Sovietų Sąjun
gą-

Faktas, kad kai kurie vado
vaujantieji Sovietų mokslinin
kai daro sugestijas, jog visa
toje turi būti aukštesnė jėga, 
negu žmogaus turima, buvo tik 
ras smūgis eilinėms komunis
tų pareigūnų galvoms ir dėl to

Sovietų Sąjungoje dabar sustip 
rinama priešreliginė propagan
da. 1

I
Atsiranda tikinčiųjų tarp va
dovaujančių fizikų, astronomų, 

matematikų
i

Tekių mokslininkų pavardės 
neskelbiamos, tačiau tikras fak 
tas. kad jų yra tarp vadovau
jančių fizikų, astronomų, mate
matikų. Tie mokslininkai turi 
didelę įtaką. Jie nepriklauso ku 
riai nors tikybai, bet jie nėra 
ir ateistai. Suglaustai jų tikė
jimą yra apibūdinęs vienas iš

(Nukelta į 4 psl.)

Vėl apšaudyta 
Quemoy sala

TAIPEI, Formoza — Kinijos 
komunistai vasario 9 dieną pa
leido iš patrankų 100 sviedinių 
į nacionalistų valdomą Quemoy 
salą, šešias dienas komunistų 
patrankos tylėjo.

—Sovietų pareigūnai nurodė 
Vakarams, kokiame aukštyje 
turi skristi jų lėktuvai oro ko
ridoriais į Berlyną, bet vaka
riečiai nepaiso Kremliaus direk
tyvų.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS
I

darbininkai negali niekados nau
doti.

Jokio patikrinimo daryti nė apie 
adreso pakeitimą pranešti nerei
kia.

KATALIKAI ŠKOTIJOJE

I

apmokėjimo nuostatai, 
nes jie yra išskirti tik iš mini- 
malinio uždarbio nuostatų.

(Bus daugiau)
Pranas šulas

dėl Socialinio draudimo 
metinių ketvirčių

Dar 
kreditų 

užskaitymo kortelių
Šiomis dienomis Chicagos So

cialinio draudimo atstovas Mr. 
Robert Richter atvykęs į “Drau 
jo” red., pasiėmė skaitytojų 
prisiųstas užpildytas korte’es, 
atnešė specialių kortelių. Šias 
korteles užpildžius ir nusiuntus 
į Soc. Sec. centrą Baltimorėje, 
galima gauti tiesioginiai duo
menis apie dirbančiojo turimus 

ketvirčius,
pagal kuriuos apskaičiuojamos 
pensijos. Todėl suinteresuotasis 
asmuo 
šomas 
damas 
pašto
šiuo adresu: Pr. Šulas, 4436 S. 
Washtenaw Avė., Chicago 32, 
III. Ateityje nereikės daryti iš 
laikraščio iškarpų, nes tam yra 
specialios korteles.

tokią kortelę gauti pra- 
kreiptis laišku, prisiųs- 
kartu sau adresuotą su 
ženklu voką. Rašykite

JŪS KLAUSIATE —
MES ATSAKOMI

Pajamų mokesčių reikalais

antvalandžių įst. nuo-

namų tarnams taiko- 
minimalinio uždarbio

KAIP PAPILDYTAS FEDER džių 
UŽDARBIO - VALANDŲ 

ĮSTATYMAS

KL Dar kuriems dirbantiesiems 
netaikomas minimalinio uždar
bio ir antvalandžių reikalavi
mai?

Ats. Netaikoma dirbantiems 
smulkioj ar patarnavimo pre
kyboj, parduodant automobilius, 
trekus ar žemės ūkio įrankius; 
dirbantiems prie nustatyto mai
sto ar vaisvandenų patarnavi
me; dirbantiems miesto ir tarp
miestinio susisiekimo sistemoj, 
kuri turi mažiau negu $1 mil. 
metinės apyvartos; jūrinin
kams laivuose, kituose, negu 
Amerikos laivai; dirbantiesiems
takikebų kompanijose; prie tam kreditus — metų 
tikrų mažų laikraščių; prie ma
žų miškų ir medžių pristatymo 
darbuose.

Kl. Ar skalbyklų darbinin
kams taikomi šio įstatymo pa
pildymo nuostatai?

Ats. Paprastai namų skalbyk
loms netaikoma, bet jei skal
bykla dirba daugiau negu 25 
procentus darbų pramonei, ka
syklom, transportacijai ar ko
munikacijos verslams, tuomet 
įstat. nuostatai taikomi.

Kl. Ar tas įstatymas taiko- 
kas padavėjoms ir kitiems res
toranų darbininkams ir viešbu
čių tarnautojams?

Ats. šie tarnautojai specia
liai išskirti iš minima1 inio už
darbio ir 
statų.

Kl. Ar 
mas šis
įstatymas?

Ats. Ne, namų tarnams šis 
įstatymas nėra taikomas.

Kl. Ar šis įstatymas turi spe
cialius nuostatus moterims dar
bininkėms?

Ats. Ne, specialių nuostatų 
moterims nėra, tas įstatymas 
taikomas vienodai vyrams ir 
moterims, nežiūrint kur jie dir
ba — ar fabrike, ar raštinėje 
ar krautuvėje.

Kl. Ar įstatymas leidžia mokėti 
mažesnius uždarbius negu mi
nimumas?

Ats. Tam tikroms darbinin
kų kategorijoms gali būti mo
kamas specialus uždarbio mi- dol., 
nimumas. Prie jų priklauso: 
mokiniai, praktikantai, invali
dai, pilno laiko studentai, dir
bą (kai mokyklose nėra pamo
kų) smulkmenų ir patarnavimo 
prekyboj. Tokios įmonės bei įs
taigos turi gauti Darbo dep-to 
administratoriaus leidimą.

Kl. Ar tokiems darbininkams, 
kuriems taikomi specialūs už
darbio minimumai, taikomi ant
valandžių apmokėjimo nuosta
tai?

Ats. Jiems taikomi antvalan-

S

kiekvieną tą mėnesį, 
jis uždirbo mažiau

Kl. Aš, norėdama gauti senatvės 
pensiją čia, Los Angeles mieste, 
išgyvenus 5 metus nuėjau į pen
sijų biurą. Ten užpildėme blanką 

| senatvės pensijai gauti. Už mėne
sio atėjo į mūsų namus moteris ir 
paprašė mano “Security” kortelės. 
Aš jai ir padaviau atsarginę kor
telę, bet ji man tos kortelės iki 

Į šiol negrąžino. Ar ji turi teisę ją

I

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 12 dirbti balandžio mėnesį, kada su- 
------ --------- - --------------- —............... lauksite 65 m. amžiaus, tai pra

dedant nuo gegužės mėn. jau jūs 
galėtumėte gauti mėnesinę pensi
ją. O jei balandžio mėnesį uždirb
site tik šimtą dol. arba mažiau, 
tai net ir už tą mėnesį gausite 
čekį.

Taigi, nesvarbu, kad šįmet ir 
uždirbsite per 1,200 dol- Taisyklė 
sako, kad darbininkas gali gauti 
pensiją už 
kurio metu
negu šimtą dol., nors per pirmus 
mėnesius jis ir būtų uždirbęs 1,200

2) Ne. Apmokėti socialinio drau- Į P38 save D. L.
dimo taksų už savo praeities už- j Atsakymas D. L. — Negerai pa
dargus negalima. Be to, jums ir darėte, kad atidavėte savo socia- 
betkoks apmokėjimas nėra reika- į linio draudimo kortelę. Paprastai 
lingas, nes tai nepadidintų jūsų jos nereikia niekam atiduoti. Jei- 

I gu jūs dabar nedirbate, tai jums 
_______ Tačiau 

tai praneškite savo 
socialinio draudimo numerį arti
miausiai socialinio draudimo įstai
gai ir ji išduos jums naują kor
telę su tuo pačiu numeriu.

Kl. — Aš esu 73 metų- Aš ir 
moteris gaunam soc. apdraudos 
$184. Prašau paaiškinti, kiek ga
lima daugiau uždirbti. Aš uždir
bu $25. Ar reikia duoti atskaitą? 

J. M.

Atsakymas J. M. — Jeigu esate 
; 73 m. amžiaus, tai galite uždirbti 
I kiek tik norite ir pajėgiate, ir vis- 
■ tiek gausite socialinio draudimo 
pensiją abu su žmona. Mat kiek- 

i vienas pensininkas, sulaukęs bent 
72 m. amžiaus, gali uždirbti tiek, 
kiek pajėgia, nes jam jokių suvar
žymų dėl uždarbių nėra.

Kl. — Aš ir mano žmona esame 
per 66 metų. Aš dar dirbu. Žmo- 

i na gauna Soc. Sec. čekius. Pil
dant 1961 m. mokesčių blanKą, 
Kiek galiu nurašyti — 1,800 dol. 
(1,200-1-600), ar 2,400 dolerių 

i (1,2004-1,200) ? Iš gaunamų nuo- 
| šimčių iš Sav. & Loan Ass’n. at- 
! skaitoma kiek ar nė ? — TEC.

lingas, 
pensijos.

3. Jeigu šįmet neuždirbtumėte i tos kortelės ne nereikia.
4,800 dol., tai šių metų neskaity- jei dirbate, 
tų apskaičiuojant jūsų pensiją. 
Vadinasi, tiesioginiai pensija ne-

I sumažėtų.

Per paskutinius penkiolika 
metų Škotijoje yra pastatyta 
117 naujų katalikų bažnyčių ir 
įsteigta 115 naujų parapijų. Ka 
talikybė Škotijoje žymiai stip
rėja. Dabar iš 5,300,000 Škoti
jos gyventojų net 800,000 yra 
katalikų.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084
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• 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.

$7.00 
$6.00

$4.00 
$3.50

$1.75 
$1.50.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
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DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė. ,
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-252*
DR. AL RAČKUS , 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Treč. ir sekmad. tik susitarus/

Telefonas: GRoveheil 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius.

4. Pagal patiektuosius Uždarbių 
duomenis jūsų mėnesinė pensija 
nuo šių metų balandžio mėnesio 
būtų apie 121 dol.

Kl. — Esu gimęs 1898 m. sau
sio 1 d. Kiek aš gaučiau pensijos 
imant nuo 1961 m. rugpiūčio 1 d. 
ir kiek aš gaučiau, jeigu imčiau 
nuo 1962 sausio 1 d.? — Dr. sk.

Atsakymas Dr. skait.
Labai gaila, bet dar vis nebe

galiu pilnai atsakyti į jūsų klau
simą dėl informacijų trūkumo. E>u 

i aiškiai pabrėžęs daug kartų, jog 
norint, kad pensija būtų apskai- 

, čiuota yra būtina šios žinios: gi
mimo data, metiniai uždarbiai po 
1950 metų (ne bendra suma, bet 

| kiekvienų metų atskirai) ir kada 
i galvojama išeiti į pensiją.

Kadangi jūs savo klausime pa- 
į tiekėte tik bendrą uždarbių sumą 
nuo 1951—1956 m., todėl ir į jūsų 
klausimą nebegalima atsakyti.

Kl. Esu gimusi 1900 m. š. m. ge- 
j gūžės 25 d. man sueis 62 m. Pra
šau pagal žemiau pridedamą už
darbio lentelę apskaičiuoti, kiek 
aš gaučiau pensijos į mėnesį, jeigu 
išeičiau 62 m. ir kiek 65 m? (dė
lei susilpnėjusios sveikatos nebesi
tikiu turėti metų su didesniais už
darbiais). — EI. V.

Atsakymas EI. V.
Naudojant jūsų patiektus

darbių duomenis, apskaičiuojama, 
kad jūsų pensija, nesumažintoje 
sumoje, jums sulaukus 65 m. am
žiaus, būtų apie 83 dol. per mene
sį. Tačiau, jeigu jūs imtumėte 
pensiją sumažintoje sumoje su
laukus tik 62 m. amžiaus nuo i 
š. m. gegužės tnėn., tai jūsų pen
sija būtų apie 66.40 dol. per mė
nesį.

Turiu pastebėti, kad kadangi 
esate gimę 1900 metais, todėl pen-

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

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
tad. tik 10-12.

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

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

Tel.: REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gįaytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir 

p., 6:36-8:80 
vai., trečiad.

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. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

Kl. Aš turiu tėvą virš 70 m. 
ir motiną 60 m. amž. 
gauna pensijas: tėvas $75, o 
motina $78 (nustojus darbin
gumo) į mėn. Tokios mažos 
pensijos pragyvenimui jiems ne 
užtenka ir aš jiems padedu. Ar 
aš galiu juos abu prisirašyti 
kaip išlaikomus ir pildant pa
jamų mok. galiu tėvą, kaip virš 
65 metų įrašyti kaip du asme
nis? V. M.

Ats. V. M. Jeigu jūs savo tė
vams duodate išlaikymui dau- apskaičiuojant buvo naudota

Jie abu

už-

Atsakymas TEC. — Kiekvienas 
darbininkas, sulaukęs pensininko 
amžiaus, gali nurašyti iš savo pa
jamų po 1,200 dol. per metus. 
Vadinasi, jūs iš žmona galite nu- ■ 
rašyti 2,400 dol. iš savo gaunamų . 
pajamų kaip sumą, už kurią ne- I 
reikia mokėti valstybinių pajamų į 
mokesčių.

Žmonos gaunama socialinio Į 
draudimo pensija nėra pajamos ; 
ir pensija neskaitoma kaip jos už- Į 
darbiai Socialinio draudimo tiks- j 
lams (for the Sočiai Security | 
purpose) jos pajamos už gauna
mus dividendus taip pat nėra lai- | 
komos uždarbiais.

Ofisas: 3148 West GSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.- 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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
Kampa? 47-tos ir Damen 
Vai. kas-'ien nuo 6—8 vai 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir kitu laiku pagal

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

Avė. 
vak.

sutartį.

Vai.: . ____
penktad. nuo 1—4 p. 
vai. vak. šeštad. 1—4 
uždaryta.

<51. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 ,al. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG? 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR z+.'

Headaches, Arthritis, Rheumatism. 
Spine & Nerve. Ailments j 

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

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

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

vai. 
vai.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L Seibirtis
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 795S S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
gan Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

giau negu pusę, tai juos galite 
įsirašyti kaip išlaikomus asme
nis.

Socialinio draudimo reikalais
Kl. — Man balandžio 15 d. su

kanka 65 m. ir aš norėčiau išeiti i 
į pensiją. Aš dirbu ir manau už- ■ 
dirbti apie $2,000. Ar man prašyti 
nuo balandžio 15 d., ar laukti kitų 
metų?

2) 1950 aš esu uždirbęs 1,813 
bet apdraustam darbe, tik

392 dol. Turiu kvitą iš darbovie
tės 1,421 dol. Ar būtų galima įra- , 
šyti, apmokant taksus (jeigu pa-! 
didintų pensiją) ?

3) Aš sveikatoj nekaip jaučiuo- 
i si, ir jeigu šį metą neimčiau pen-
. sijos ir jeigu nedadirbčiau iki į 
4,800 dol., ar man priskaitytų šį 
metą į bendrą apskaitliavimą ir | 
sumažėtų pensija? — Dr-go Sk.

Atsakymas Dr. Skaitytojui
1. Jūs galite prašyti pensijos 

kada norite. Tačiau nors šįmet ir : 
uždirbsite apie 2 tūkstančius dol., | 
bet pensiją vistiek galėsite gauti 
už kiekvieną tą mėnesį, kuriame 

' uždirbsite mažiau negu 100 dol., Į 
arba visai nieko neuždirbsite. | 
Reiškia, jei jūs norite nustoti ;

ne penki, bet šeši metai su augš- 
čiausiais uždarbiais.

Kl. 1945 m. buvau išsiėmęs Soc. 
draudimo numerį. Tik vieną mėne
sį man buvo iš atlyginimo atskai
tytas sočiai, draudimo mokestis. 
Nustojus ten dirbti, per 15 metų 
man nebuvo išskaitomas soc. drau
dimo mokestis. Dabar vėl nuo 1962 
m. moku soc. draud. mokestį. Ar 
man duotas draudimo numeris pa
silieka mano? Ar jis nebuvo ati
duotas per 15 m. kitam? Ar man 
reikia patikrinti?

Numeris buvo išimtas Nevv Yor- 
ke. Ar reikia pranešt apie adreso 
pakeitimą? Kam ir kas tą pada
rys? Aš ar darbdavys?

J. P.

<

Atsakymas J. P. Nesvarbu kada 
socialinis draudimo numeris buvo 
gautas ir nesudaro jokio skirtumo 
kur jis buvo išimtas. Kiekvienas 
darbininkas turi savo socialinio 
draudimo numerį. Jis kito numerio 
negali gauti ir niekados socialinio 
draudimo numeris nėra pakeičia
mas- Vieną kartą gavus socialinio 
draudimo numerį, jis turi būti nau
dojamas visados tol, kol darbinin-, 
kas yra gyvas. Jūsų socialinio! 
draudimo numeris nebuvo kitam 
atiduotas, nes tą patį numerį du

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.

Kl. — Šiemet man sueina 62 
m. ir noriu prašyti pensijos. Kiek 
aš gaučiau pensijos dabar turėda
mas 62 m. ir kiek gaučiau, jei 
laukčiau iki 65 m. ?

Amerikoje esu išdirbęs apie 9 
metus su mažomis pertraukomis- 
Viso esu uždirbęs 29 tūkstančius. 
Dabar jau 3 m. kaip nedirbu.

J. K.
Atsakymas J. K. — Vieną tik 

dalyką galiu jums pasakyti: su
laukę 62 m. amžiaus gausite ma
žesnę pensiją negu gautumėte, jei 
lauktumėte iki 65 m. amžiaus. 
Kokio didumo pensija būtų sulau
kus 62 m. ar 65 m. amžiaus — 
nežinau. Esu aiškiai pabrėžęs, kad 
norint, jog pensijos didumas būtų 
apskaičiuotas, yra būtina žinoti 
kiekvienų metų po 1950 m. uždar
bius. Bendros uždarbių sumos ne
užtenka idant pajėgtum apskai
čiuoti pensijos sumą.

Jei prisiusite reikalingas žinias, 
su malonumu tada apskaičiuosiu.

J. Šoliūnas

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

J^A^5-9209

Remkit dien. “Draugą”

%

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 

Valandos pagal susitarimą

rel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 I
Antr. 1-6, t-sč., š.ešt. pagal sutarti, , 
sekm. uždary ta.

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

i Bendra praktika ir Alergija) 
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. Iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTU 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

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

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

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71št Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 VV. 63rd St 
Ofiso tel REliance 5-4410

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

Penkt. tik 1—8 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Ofiso telef. Cldffside 4-S896 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimam, pa
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
2 vai. iki 5 vai. vak.

r.

DR, J. G. BYLA * BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ilgos 

2737 WEST 71st STREET 
V‘jandos tik susitarus 
TeL GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie lve. WA 
Valandos pagal susitarimą.

I atsiliepia. skambinti MI

LIGOS
5-2670.

Jei ne-
1-0001.

Tel. ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street 

pirmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p.Vai.:
intrad. ir penktad. 5-8 v. v.

P

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kito 
laiku — pagal susitarimą.

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-0807
DR. B. GAIŽIUHAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Mtreet 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1-4 p. p.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. 1. 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. 
šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ DR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S.J.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki 
ną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ
HE 4-1562
9 vai. popiet kaadla-

i

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta 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 4i/4%

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
T.lmnine priims naaml zunitsrims

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHERURG® 

Vidaus ligos 
10748 S. Mchigan, Chicago 28, OL 

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

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

Tel. ofisų RE 7.8818, VI 2-1484

I

rak.,
P. -P

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

(JOK ŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63 Street

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:20 iki
4:20; antr. ir penkt. nuo 5 iki 8:
šešt nuo 1 Iki 4 vai. Kitu laiku tik

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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.

Ofis&s 3259 S. Halsted St 
Vai. Antrad. ir penkt. 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namų 928-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — VidatM Ligos
5159 So. Damen Avenue

Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMAS0N1S 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street >■

Priima ligonis pagal susitarimą* 
Dėl valandos skambinkit tol.: 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LAROKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS 

valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

______ Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6248 South Kedzie Avė. 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm 
tik skubiai* atvejais ir susitarus.
TOL ofiso PR 6-6446, res. HE 4-8186

DR. F. e. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v 

Trečiad. ir šeštad. pagal su tarų.

Į

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-0080 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue__
VaL: 11 v. ryto Iki 8 v. p.p., 6-7 ▼«▼.

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
iki 8 vai.

P.
uždaryta

Perskaitę "Draugą", duoki- 

•p ii kitiems pasiskaityti.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefone — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.
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Privačios mokyklos —

BE SKRIAUDOS VALSTYBEI

f

Prezidentas Kennedy vėl 
pateikė kongresui programą, 
pagal kurią pramatoma per 
penkerius metus mokykloms 
išleisti daugiau kaip penkis 
bilijonus septynis milijonus 
dolerių. Toje programoje bet
gi. nepramatoma jokia pagal
ba privačioms pradinėms ir 
aukštesniosioms mokykloms, 
kurios surištos su parapija ir 
bendrai su Bažnyčia. Spaudos 
konferencijoje prezidentas pa
reiškė, kad federalinė parama 
mokykloms yra būtina, ir pa
kartojo savo pernykštį nusi
statymą neprileisti, kad toji 
valstybinė parama eitų lygia 
teise privačioms mokykloms.

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse dauguma privačiųjų 
mokyklų yra išlaikoma kata
likų rūpesčiu. Beveik kiekvie
na katalikiška parapija turi 
savo pradžios mokyklą.

JAV Katalikų Bažnyčios 
vyskupai nepadarė pareiški
mo, kad mokykloms reikia 
valstybinės paramos. Jie ne
nori įsiterpti į ginčus dėl pre
zidento auklėjimo programos. 
Bet jie aiškiai pasakė, kad ne- 

• galima išskirti iš federalinės 
mokyklos paramos vaikų, ku
rie tranko pradžios ar aukštes
niąsias mokyklas, surištas su 
Bažnyčia.

Kardinolas Spellman, kalbė
damas tūkstančiui penkiems 
šimtams mokytojų seselių, 
vyrų vienuolių, katalikiškų 
mokyklų vedėjų, ne be skaus
mo pabrėžė, kad reikia taiky
ti vaikams lygią teisę, kaip 
viešosiose, taip ir privačiose 
mokyklose. Jeigu praeitų to
kia programa, kaip ji pasiūly
ta, tai ji atneštų mūsų mo
kykloms galą, sakė kardino- 
las.^Itai federalinė valdžia iš
skirtinai rems viešąsias vals
tybines mokyklas, o lygiai vi
siems uždės tam reikalui pa
pildomus mokesčius, tai pri
valiosios mokyklos negalės 
išlaikyti tokio spaudimo ir to
kios konkurencijos. Būtų jau 
perdidelė katalikams našta 
išlaikyti ir savąsias ir lygia 
dalimi su kitais viešąsias mo
kyklas. Jeigu įstatymo pro- tys sėdi.

jektas būtų priimtas, tai jis 
būtų durklas, ' grasinąs mūsų 
egzistencijai.

Iš tikrųjų labai keista, kad 
valstybės vyrai nemato, ko
kią naudą duoda aukštas mo
kyklinis auklėjimas, kuris nė
ra sėkmingas be religinio auk
lėjimo. Antai, trijų teisėjų fe
deralinis teismas, kaip prane
ša “The New World”, padarė 
nuosprendį, kad yra prieš 
konstituciją viešosiose mokyk
lose skaityti kasdien dešimt 
eilučių iš Šv. Rašto. Mat, iki 
šiol Pensilvanijoje buvo toks 
paprotys. Sako, kad Šv. Raš
to skaitymas lygus yra reli
giniam mokymui. O tokio mo
kymo konstitucija nepramato.

*

Neseniai federalinio sekimo 
biuro viršininkas J. Edgar 
Hoover padarė statistinį pra
nešimą apie milžiniškas išlai
dų sumas ryšium su jaunimo 
nusikaltimais. Visi, regis, ži
no, kaip kenksminga yra vals
tybei augintis piliečius, netu
rinčius atsakingumo jausmo 
ir sąžinės, bet pačioje admi
nistracijoje kovojama prieš 
didžiausią auklėjimo veiksnį 
— religiją mokyklose.

Kai administracijos viršū
nėse ruošiamas viešosioms 
mokykloms bilijoninės para
mos planas, išskiriant visas 
privatines mokyklas, reikia 
pagalvoti ir apie tai, kas atsi
tiks, jeigu tuo būdu bus pa
darytas šioms mokykloms ga
las. Įsivaizduokime, jeigu šim
tai ir tūkstančiai parapinių ir 
aukštesnių katalikiškųjų mo
kyklų prezidento siūlomos 
programos įtakoje užsidaro. 
Kaip tada bus su patalpomis? 
Tada neužteks naujosios pro
gramos bilijonų mokyklų sta
tybai ir mokytojų algoms. Ar 
nereikės dvigubai ir trigubai 
pakelti visiems federalinius 
mokesčius ?

Kažin ar valstybės vyrai, 
kurie kovoja prieš religinį 
auklėjimą ir privatinių mo
kyklų rėmimą, žino, ką jie da
ro. Regis, kad jie piauna pa
mažu tą šaką, ant kurios pa-

V. Rim.
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Spaudoje ir gyvenime

ŽIŪRINT Į PRAEITI, ŽVILGSNIS 
ATEITIN

Bęne pačią geriausią praeitų 
196? m. lietuvių kultūrinio ir vi- ! 
suomeninio gyvenimo apžvalgą į 
duoda “Aidų” žurnalas savo š. m. 
pirmame numeryje. Paliesdamas j 
dabar pagarsėjusius romano kon- j 
kursus, išeina su tokiu sumanymu: •

*%enui ir lietuvybei geriausia i 
būtų įgalima pasitarnauti, skelbiant 
ne specialiai romano, bet apskritai 
grožinės literatūros konkursus ar 
premijas”.

Pagrinde sutinkant su ta žur
nalo mintimi, reikia pripažinti ra
ciją ir tiems laikraščiams, kurie, 
skelbdami konkursus, nori gauti 
rinktinių atkarpų. Mūsų laikraščiai 
turT vesti nelengvą konkurenciją su 
amerikietiška spauda ir visas turi
ma# lėšas privalo panaudoti savęs 
tobulinimui, didesniam patrauklu
mui ir skaitytojų prie lietuviško 
periodinio leidinio prisirišimui.

Toliau “Aidai” labai pozityviai 
siūlo svarbesniąsias sukaktis mi
nėti* ‘ atskirais leidiniais. Konkre
čiai paliečia trėmimų sukaktį:

“Dvidešimt metų nuo pirmųjų 
trėmimų praėjus, būtų jau laikas 
išleisti knygą, kurioje būtų surašy
ti visi tremtiniai, išvežti per pir
mąsias birželines deportacijas. Lat
viai tokią knygą — tremtinių są
rašą jau seniai yra išleidę. Dabar 
mes tik kalbame apie trėmimus, o 
knyga parodytų konkrečiai ir kas 
buvo tremiamas. Tai būtų doku
mentalus, amžinas kaltinamasis 
aktas nusikaltėliui.

Toliau reikėtų knygos apie lie
tuvių tremtinių golgotą Vorkutoje, 
Sibire ir kitur. Dabar turime tik 
vieną Armonienės - Nasvyčio kny
gą anglų kalba, bet lietuvių kalba 
jokios. Reikėtų išleisti bent tai, kas 
spaudoje (Dirvoje, Tėviškės Žibu
riuose, Darbininke ir kt.) buvo pa
skelbta atskirų asmenų.

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTEI
i 

I 
\ RENGIANTIS
Maironio metais reikia remtis jo šūkiais

IfJf metai
Šiemet sueina jau keturiasde

šimt ketveri metai nuo Vasa
rio 16 d. akto paskelbimo. Nors 
toji paskelbtoji nepriklausomy
bė ne iš karto buvo realizuota, 
tačiau vasario 16 data mums 
yra surišta su nepriklausomy
bės idėja ir todėl jos proga 
minime savosios valstybės ne
priklausomybės atstatymo su
kaktį.

Žvelgiant į skaičius, šiurpas 
nukrečia, nes juk jau tiek pat 
metų praėjo nuo nepriklauso
mybės netekimo, kaip ir pačios 
nepriklausomybės. Tačiau tik 
fizinės jėgos pagalba mūsoji 
nepriklausomybė yra užgniauž
ta. Teisiškai ir idėjiškai ji eg
zistuoja ir egzistuos.

Istorijos vyksmas rodo, kad 
idėjos, įgijusios visuotinumo 
pobūdžio, iš anksto sunkiai nu
matomu keliu prasiveržia ir 
pro smurto palaikomas sienas 
ir kartais būna įvykdomos grei 
čiau, kaip galima buvo manyti. 
Juk daugumas Afrikos naujų 
valstybių taip pat išdygo, kaip . .
grybai po lietaus, kai kurios j°s įgyvendinimu, 
nepagrįstos jokiomis etnogra- 
finėmis ir istorinėmis teisėmis 
ir neparengtos.

Mums svarbu akcentuoti pa
čios nepriklausomybės idėjos 
tvirtumą. Prezidentas Kennedy 
savo metinėj kalboj kongresui 
taip pat akcentavo nepriklau
somybės idėjos svarbumą, reikš 
damas viltį, kad toji idėja pa
dės suorganizuoti geresnį pa
saulį. Gyvename savotiško ra
sizmo metą. Spalvotieji žmo
nės, patyrę tikrai nemažai 
skriaudų iš baltųjų, dabar pa
jutę daugiau galios, bando de
monstruoti spalvotąjį rasizmą, 
kuris tiek pat smerktinas, kaip 
ir, baltasis. Tačiau tarptautinia
me forume turės išnykti rasiz
mo klausimas. Naujos nepri
klausomos valstybės, norėda
mos tvirčiau atsistoti ant ko
jų, turės domėtis visų paverg
tųjų tautų likimu, ne vien savo 
ar savųjų. Pastangos kelti ru
siškojo imperializmo apraiškas 
tada bus sėkmingesnės. Tada 
gal ateis galimybė atgauti ne
priklausomybę tokiu keliu, ko
kio šiandien negalime prama
tyti. Tačiau pastangas vis stip
riau kelti nepriklausomybės ir 
rusiškojo imperializmo klausi
mą tarptautiniame forume rei
kia labai stiprinti, į jas įjun-

K. MOCKUS

pagrindines mūsų

i

I

gyvą-

su-
pas

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 12 3

Sovietuose suliesėjo gyventojų

aprūpinimas

gas bendram, planingam lais
vinimo darbui.

giant 
sias jėgas.

Šių metų šventei
Švenčiant šiemet 44-ją 

kaktį, tenka pažiūrėti, kas
mus per praeituosius metus 
įvyko, ir nevengti kritiškumo, 
jeigu toks yra reikalingas. Per 
praeituosius metus gal stipriau, 
kaip anksčiau, išryškėjo faktas, 
kad yra atsakinguose postuose 
asmenų, gerų ir nusipelniusių, 
bet per perdaug pripratusių sa
vo asmenišką nuomonę primes
ti grupių kolektyvui, nors toji 
nuomonė iš tikrųjų niekada ne
buvo aprobuota net tos grupės, 
kurią tas asmuo atstovauja. 
Taip pat išryškėjo tendencija, 
sakyčiau, savaip nihilistinio po 
būdžio, noras nurodinėti ki
tiems, ką jie turi ar neturi da
ryti, užuot pasirūpinus savo 
atstovaujamos institucijos kon
kretesne veiklos programa ir

Kiekvienas negatyvus priėji
mas prie reikalo lieka tik nega- 

I tyviu. Jis tik tada būtų supran
tamas ,jei kas iš mūsų imtųsi 
veiklos, pragaištingos laisvini
mo darbui. Šiaip kiekvieną ini
ciatyvą turime sveikinti ir veng
ti ginčų dėl konkurencijos. Kiek 

! viename krašte esančios lietu- 
■ vių kilmės tų kraštų piliečių 
organizacijos turi savo tradici
nius uždavinius ir tegul prie jų 
pasilieka, o bendrinės organiza- 

| cijos, veikiančios globaliniu mas 
į tu, tegul ir toliau, kaip ligi šiol, 
| vykdo savo uždavinius, deryda- 
mos reikiamus žygius kiekvie
nam krašte pagal reikalą. Vie- 
tinių organizacijų pareiga yra 

Į padėti tokiais atvejais, o ne 
| trukdyti. Be to, turime atsimin
ti, kad ne tik mūsų vadovauja
mi veiksniai, bet ir kiekvienas 
asmeniškai turime teisės kreip
tis į to ar kito krašto valdžią, 
jei randame tai reikalinga. Ki
taip nėra pasisakiusi jokia po
litinė grupė, todėl atskiri asme-1 
nys su savo asmeniškomis nuo
monėmis tegul nedrumsčia ir 
taip nelengvos bendradarbiavi- 
vo atmosferos. Vietoj negaty
vių nepateisinamų pastangų dė
kime vis iš naujo pastangas su
artinti visas gyvąsias mūsų jė-

Atnaujinti pasiryžimą
Nepriklausomybės šventės 

proga atnaujinkime pasiryžimą 
siekti vieningos politinės vado
vybės. Kiekviena kova reika
lauja aukų, šiuo atveju tos au
kos turi būti piniginės. Auko-; 
darni sykiu rūpinkimės, kad Į 
aukojamos sumos būtų racio- i 
naliai sunaudojamos, kad ga- i 
lėtume matyti vis konkretes-' 
nius rezultatus. Labai turime 
sustiprinti reikšmingesnių leidi
nių apie Lietuvą leidimą. Gy
venimo eiga rodo, kad galinčių' 
tokius leidinius parengti jėgų 
skaičius mažėja. Užtat skubė
kime turimąsias aktyviau ir 
greičiau panaudoti.

Iš visų veiksnių pageidauki
me konkretesnių planų ir ven
gimo diskusijų, kartais veda- 

! mų iš paprasto užsispyrimo, 
' kaip pvz. neseniai buvusios dis 
kusijos dėl klausimo, į kurią 
valdžios šaką yra svarbiau ape
liuoti — vykdomąją ar įstaty
mų leidžiamąją, o apeliuokime 
visais galimais keliais į abi ša
kas, kaip kartais gana sėkmin
gai esame darę ir nemaža pa
darę. Atsiminkime sėkmingą 
akciją, kai JAV atstovų rūmai 
tyrinėjo mūsų okupacijos pro
blemą. Maironio metais karto
kime Maironio šūkį: „Petys gi 
į petį, na, vyrai, kas gali, su
stoję į darbą už mylimą šalį, 
prikelsime Lietuvą mūsų”.

SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Sovietų Sąjungos Centrinės 
Statistikos valdybos paskelbtie
ji duomenys apie 1961 metų 
plano vykdymą rodo, kad 
Kremliaus diktatūrai; nežiūrint 
partinio botago pliaukšėjimų, 
nesiseka pasiekti norimos ga
mybos, ypač svarbiose ūkinė- tais visa sviesto gamyba sie-; 
se srityse.

Štai, praėjusiais metais ne
įvykdytų planų skalė: a) pa
gaminta mažiau, negu buvo 
numatyta, traktorių; b) suma
žėjo padarinės miško medžia
gos išvežimas; c) nepasiektas 
užplanuotasis gamybos lygis turis kilogramus sviesto. Šia 
metalurgijos įrengimų srityje; pačia proga primintina, kad 
d) mažiau išausta lininių audi- Lietuvos nepriklausomybės lai- 
nių, o taip pat nepagaminta kotarpį kiekvieno gyventojo 
tiek laikrodžių, kiek' buvo už- per metus sunaudojamo svies- 
iplanuota; e) neįvykdyti mėsos to vidurkis siekė 7.9 kilogra- 
gamybos planai. |mo arba dvigubai daugiau, ne-

To pasėkoje praėjusiais me- gu nūdien sovietinis pilietis ga
lais Sovietijoje sumažėjo gy- lėtų to produkto sunaudoti, bet 
ventojų aprūpinimas mėsos tik tuo atveju, jei nė kiek svies- 
produktais 4 procentais. Žmo- to nebūtų išgabenama už So- 
nės audinių galėjo nusipirkti vietų Sąjungos ribų. Tačiau, 
6 procentais mažiau, negu 1960 kadangi nemaži kiekiai išgabe

nami Rytų Vokietijon, į kitas 
satelitines šalis, o lietuviška
sis sviestas Kremliaus direkty-

Tokios yra Nikitos Chrušče-; vomis gabenamas net į Kubą,
> iq??7 ma+oic įad tenka daryti išvadą, jog

i Sovietijoje sviestas ir toliau 
tebėra reta prekė.

Jaučiamas didelis stiglius ir 
mėsos gaminių, ką šiuo atveju 
pripažįsta ir maskvinė statisti
kos žinyba.

Žvelgiant 
Amerikos 

sričių
Pačiais pagrindiniais pramo

nės varikliais tenka skaityti:
a) elektros energijos gamybą,
b) gamtines dujas, c) naftą, 
d) plieno gamybą.

Visose šiose srityse Sovietų 
Sąjunga amerikiniam gamybos 
lygiui velkasi-iš paskos. Tatai 
rodo šie sugretinimai (dėl ne*’ 
turėjimo 1961 amerikinių duo-‘ 
menų, 1961 sovietinius pasieki
mus lyginame su JAV 1960 
metų gamyba). Ir tuo atveju 
gaunasi žymus skirtumas sovie
tijos nenaudai.

Plieno gamyba. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse plieno

metais. O laikrodžių įsigijimo 
sąlygos sumažėjo 11 procentų, 
palyginti su 1960 metaais.

niais pieno produktais, ne
gu buvo aprūpinti nepri
klausomos Lietuvos žmonės
Iš pateiktų statistinių duo-!' 

menų galima padaryti išvadą 
‘apie Sovietijos gyventojų aprū
pinimą sviestu. Praėjusiais me-

i kusi 894,000 tonų. Tad jeigu- 
tasai pagaminto sviesto kiekis 
būtų buvęs lygiomis padalintas 
kiekvienam gyventojui, tuo at-' 
veju kiekvienam sovietiniam pi
liečiui būtų buvusi galimybė 
metų eigoje nusipirkti apie ke-

vo 1957 metais paskelbto Ame
rikos pasivijimo ir pralenkimo j 
1961-siais metais išdavos.

Gyventojai dvigubai pras
čiau aprūpinami pagrindi-

Ūkininkas Cawrse ir jo dukra Jeannie varo 1,288 karves j sker
dyklą per Mt. Vemon, Ore., miestą. Per ledą ir sniegą jis gyvu
lius nuvarė 58 mylias, tuo daug sutaupydamas pinigų, nes vežant 
sunkvežimiais daug brangiau kainuoja ir gyvuliai labiau suvargi
nami. (UPI)

į sovietinį ir 
svarbiausių ūkio 
gamybos lygį

Sukilimui atžymėti reikėtų taip 
pat išsamaus dokumento to veika
lo, kaip lygiai ir aprašymo lietu
vių rezistencijos vokiečių okupa
cijos metais.”

Toliau toje vedamuoju išspaus
dintoje apžvalgoje pabrėžiama, kad 
ir “Lietuvos Laisvės komitetas per 
dešimtį gyvavimo metų galėjo, ro
dos, ir turėjo paruošti bent vie
ną informacinį leidinį apie dabar
tinę Lietuvos padėtį... Altas turi 

; net informacijos biurą, bet ir jis 
1 nieko neparašė.”

, Straipsnyje taipgi skatinama su
aktyvinti veiklą, reikalaujant, kad 
pabaltiečiai būtų grąžinti iš ver
gų darbo stovyklų

Pabaigoje pageidavimai sutrau
kiami į šiuos punktus:

“1. Baigti tarpveiksmines var
žybas dėl garbės, o tautos reika
lus statyti aukščiau už grupinius 
reikalus. Kitaip veiksniai bus re
miami tik jų šalininkų, bet ne vi
sos visuomenės.

2 Svarbių įvykių dvidešimtme
čiu: atžymėti neužtenka smulkių 
biuletenių, memorandumų ar bro
šiūrėlių; reikia išsamių informa
cinių leidinių apie dabartinę Lietu
vos padėtį bei rusų vykdomą ge
nocidą.

3. Politinėje veikloje neužten
ka budėti, kad Valstybės Departa- I 
mcnto nuomonė nepasikeistų Lie
tuvos klausimu: reikia Lietuvos 
bylą kelti tarptautiniame forume. 
Šiame darbe remtinos visų pastan- I 
gos, nežiūrint, į kokias instituci
jas jos būtų nukreiptos.

4. Reikia stipriau reaguoti į šiuo nus^yPs0- O tėvas visad nusišypsodavo, kartais net daugas darosi lyg koks vyriausias giminė — klausai
metu Lietuvoje vykdomus sustip- palinguodamas...
rietus persekiojimus ir tebevykdo- - - - -

I mą lietuvių kankinimą Sibire.”
Dr. J. Daugi.
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
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(Nukelta j 4 psl.) 4 I

žiūrėdamas į savo juodbėrį baltakojį. 
buvo lieptas tarp jo ir Traidenio... 
jo ir tėvo, nors ir kaip jis kentėjo... Tai lieptas iki 
Mindaugo dar labiau nenutiesiamas ir neįmanomas...

Neįmanomas resnį gyvenimą! Kiek buvo visko prigalvojęs, bevė- 
Nebuvo net tarp žiaudamas Spengloje!...

šią Mindaugo, Neries ir didelės pilies artybę 
Gaudižadas jaučia per visą dieną. Tai kažkaip susi
lieja į vieną ištisą didžiojo vandens tekėjimą. Ir vis 
vaidenasi jam: čia buvimas — kažkas tarp tikreny
bės ir pasakos...

Praeitą naktį iki vėlumos laikėsi vakarinė pa
švaistė, vis negeso ten Kareivonių pusėje. Ir jis ilgai 

i neužmigo. Dėl tos vakarinės žaros, dėl Lirgos ir Mal* 
j denės. Viršupetyje meškos nuobrėžis, lyg nebūta, už- 
gijęs, bet ne širdyje...

Dabar, štai, jo basos kojos palieka žalią brydę 
balzganai rasotoje žolėje. Ačiū dievonei Saulei — jau. 
vėl naujas rytas. Ji praginė slogią naktį ir gožės. 
Išblaivė. Išblėsino Lirgą ir Maldenę, kurios gi daug 
artimesnės laumėms negu žmonėms...

Šį ankstyvą rytmetį jis eina sužiūrėti pievose iš 
po nakties besiganančių žirgų. Mėgsta jų kvapą, ga
lingą žvengimą, ilgų uodegų vedilavimą. Visi tokie 
gražuoliai — juodi, baltakarčiai, sarti, vilko plauko, 
pelėsiniai, baltakakčiai, pelės plauko, baltakojai... Vi
si avižų mėgėjai...

Paskui jis su kitais žiemai šieną piaus. Žirgus 
maudys. Arba gal vėl viešpatį Mindaugą senuoju 
vieškeliu į Medninkus teks raitam lydėti.

Pro medžius ir krūmus mirgant, Gaudižadas ma
loniai mena vakarykštes ristynes. Dar kartą jis kaip

11.

Čia Vilnioje dabar viskas Gaudižadui patrauklu. 
Jis džiaugiasi, kad priklauso piliai, šitai santakoje 
ant stačiakalnio. Stebina toks didus įrengimas iš že
mių, akmenų ir medžių. Kokios sienos! Tas bokštas 
prie vartų! Kiek visokios gėrybės! Kiek čia ginklų, 
įrankių, daiktų ir dalykų! Dar negirdėtais vardais 
čia juos vadina.

O ar palyginsi Spenglą su milžinišku vandenimi, 
plūstančiu pro pilį? Spenglą gerai įsibėgėjęs galėdavo 
peršokti. Neries gi plotį, iš lanko iššauta strėlė ne 
kiekvieną sykį perlekia...

Slėpiningai tyli Neris. Milžiniška. Iš kažin ko
kios tolybės atliuli gaivali... Teka — ir teka — ir 
teka visą laiką. Įšilusi, tviskanti, švytinti, mirganti, 
viliojanti. Neris!...

Tokie žemės plotai, tokia miškų masė rikio ran
kose! Kokie dideli turtai! O turtai — galia. Didelė 
atrodė jau ir Eigelos turtinė galia. Bet rikio — mil-į 
žiniška. Pasakiška!... i

Ir argi tai nekeista? Eigela buvo jau iki neapy
kantos įkyrėjęs. Ir įkartęs Eigela net gal ne tiek, 
kad nenaudėlis, o kaip tik daugiau, kad turčius, kad reikiant pasižymėjo imtynėse. Vėl patyrė, kaip' svaigu 
didelis savininkas. Tenai skurde tatai nedavė ramy- rungtynėse nugalėti varžovą, kada seka tiek daug 
bės. Ir vis neapykanta augo matant, kaip tėvai — net išsižiojusių. A! — visi tik žiūri ir laukia, katro 
visą gyvenimą taip sunkiai kasęsi — iš skurdo vis 
tiek jau neišsikas.

i Tačiau žiūrėk — nė iš tolo nepalyginti turtln- 
kartojimas paneigia visai kaip būdavo pats tėvas, gesnį Mindaugą jis pamėgo. Šis rikis tave apžavi — 
Skirtumas nebent tiktai toks, kad brolis niekad ne- lyg apkeri, kažkuo užburia. Ir galėtum sakyti, Min-

PREMIJUOTAS ROMANAS

immiiiiiiimm
(Tęsinys)

Eitvydas šįkart apsiriko: manė, kad šiuosyk bro
lis ir vėl ranka numos. Panašiai, kaip darydavo ir 
tėvas. Vis tarytum: a, lepšė! A, iš šito bembės nie
ko gero!...

Staiga tas dumblo spalvos vanagas krinta alks- 
niuosna, lyg akmuo. Tą pat akimirksnį ausysna smin
ga paukštės mirtims klyksmas. Puolikas suleido na
gus į bešaukiančią pasigailėti gyvybę...

Eitvydas greit užspaudžia pirštais ausis. Didelės 
mėlynos akys jo liesame veide pastyra dar daugiau 
padidėjusios.

Niaurus išdidumas neleidžia Tautvilai ramiai pa
kęsti brolio gąsčiojimąsi. Jis ima žiūrinėti grublėtą 
savo durklo rankeną.

„Išliekti ne katras ginasi, a katras pirmas puola”.
Šį durklą labuoju lėmiu užkalbėjo žynys Viltau- 

tas, Alke degindamas gyvatės išnarą. Iš žynio rankų 
pats tėvas jam perdavė.

„Rasi tiektai prapulsva,” — dvejoja Eitvydas be 
pasitikėjimo. — „Gal tiektai jauni deivap nuoeisva.”

Šiuosyk jau Tautvilą numoja ranka. Tėvo atsi-

ir

ir žiūri daugiau, kaip tikrojo tėvo.
„Minidas prapuls, ne eš!” — Tautvilos balsas Jau ne tik šįryt Gaudižadas yra pagalvojęs, ko- 

įsitikinimas kietas. dėl taip? Žinoma, daug ir dėl to, kad šis rikis jį iš
šviesiaplaukis Eitvydas tyli, mėlynu žvilgsniu (skurdo iškasė. Juk kaip jam rūpėjo rasti kelią į ge-

gi pagaliau bus viršus.
Ir kaip tas visų žiūrėjimas kelia plėšrų norą nu

galėti! Jokiu būdu tada nepasiduosi, nors akyse net 
žali ratai suraibsta. Niekas kitas tada nesvarbu, vien 
tik laimėti. Tegu nors ir sprandas nulūžta, bet kad 
tik nugalėtum!

Varžybose jis dar pralaimi — nors jau ir ne 
kiekvieną kartą — tik prieš du: Pamų ir Kuolą.

(Bus daugiau)
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Suliesėjo gyventojų aprūpinimas

(Atkelta iš 3 psl.) 
gamyba 1960 metais siekė per 
90 milijonų tonų. Tuo tarpu 
Sovietų Sąjungoje 1961-siais 
buvo pagaminta 70.7 mil. plie
no tonų arba per 20 milijonų 
tonų mažiau, negu Amerikoje 
metais anksčiau.

Elektros energija. JAV elekt
ros energijos 1960 metais buvo 
pagaminta 794.5 milijardai ki
lovatvalandžių. Sovietuose pra
ėjusiais metais pagaminta 327 
milijardai kilovatvalandžių ar
ba apie 2.3 karto mažiau, negu 
Amerikoje metais anksčiau.

Gamtinių dujų gamyba. Ame
rikoje 1960 metais gamtinių 
dujų buvo pagaminta per 360 
milijardai kubinių metrų. Gi 
Sovietuose praėjusiais metais 
tepagaminta 60.9 milijardai ku
binių metrų arba beveik šešis 
kartus maišau, negu Ameri
koje.

Naftos gamyba. JAV 1960 
metais buvo 
748,000 tonų, 
vietuose 1961

1
gaminta 166 milijonai naftos 
tonų arba beveik du kartu ma
žiau, negu Amerika gamino 
metais prieš tai.

Cemento gamyba. Cementas 
yra viena iš pagrindinių staty
binių medžiagų. Ypač Sovietų 
Sąjungoje, vyraujant nepa
prastai gyvenamosios erdvės 
stokai, cemento gamyba tampa 
pirmaeilės reikšmės. O tačiau 
ligi šiol Sovietų Sąjunga ce
mento gamybos srityje nėra 
pasiekusi amerikinio lygio. Jei 
Amerikos cemento gamyba 
1960 metais kiekvienam gyven
tojui viršijo 310 kilogramų, tai ? 
Sovietuose praėjusiais metais, I 
pagamintą cementą lygiomis 
išdalinus kiekvienam gyvento
jui, kas žmogui tektų po 260 
kilogramų.

pagaminta 347,- 
Tuo tarpu So

mėtais buvo pa-

Nurodytos svarbios gamybos 
sritys rodo, kad, nežiūrint pro
pagandinio triukšmo, Sovietų 
Sąjungos stiprybė nėra tokia, 
kokia skelbiama per propagan
dinius garsiakalbius.

MARQUETTE PARKO CENTRE

Ii
I

Tuščias lotas Marąuette Pk. Tinka 
biznio namui statyti. $6,000.

8 kamb. mūro rezidencija. Mo
dern. didelis namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Prie parko. $26,900.

Namam reikmenys — harduare. 
pastovus biznis, apyvarta apie 
$50.000 metams. Kaina grynais 
$32,000.

Rūbų valykla — Cleaner ir gražus 
butas puikiam name Brighton Par
ke. Pelno virš $4,000 metams. Kai
na $14,900.

2-jų batų mūras. 2 po 6 kamb.
Mūr. garažas. Naujas gazu šildymas.
Platus lotas. Prie pat parko. $29,700.

2-jų aukštų mūr. rezidencija. Pui
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 j mėn.
galite pirkti 4 kajnb. mūrą, kurio 
kaina $13,000.

6 butų mūras ir $7,200 
atiduoda žemiau savikainos.
$15,000.

Prie mūsų įstaigos 2-jų 
metų, dailus mūras. 2 po 
$38,500.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38.000.

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL ESTATE
2895 W. 7lst St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-0534

nuomos 
Įmokėti

butų, 8 
5 kamb.

Bargenas. 2-jų butų namas.
3 kamb. Gera vieta. $14.600.

3-jų butų mūras ant kampo.___
ro garažas. Gazu atskiri šildymai. 
$28.600.
1)4 aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

Biznis tr 2-jų butų mūras. Apie 
$2,500 nuomos. Tik $11,900.

Nauja $100,000 likerių
Taverna ir liuksus butas. Mūro 
mas su nuostoliu parduoda 
$56.860.

Visai geras mūras. 5 butai ir 
nis. Vertas mokėti $14.900.

Pajamos Bridgeporte. 4 butų po
4 kamb. mūras. $14,500.

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta. tik $3,000 įmokėti.

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

Naujas mūras. 5% kamb. 
statyba. 1% vonios. $16,800.

8 butų mūras. Alumin.
Virš $8,000 nuomos. $(>6,900.

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

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

>
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langai.

$5,000

AUGA SOVIETŲ SĄJUNGOS
(Atkelta iš 1 psL) 

jaunesnės Sovietų generacijos 
rašytojų — V. Tendriakov. 
Laikraštininkas Salisbury turi 
žinių, kad tas beletristinis pa
reiškimas yra artimas eilės pa
sižymėjusių Sovietų mokslinin
kų įsitikinimams.

Kaip Sovietų mokslininkai 
vaizduojasi Dievą

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.
i Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

į Mūrinis bungalovv, 6 kamb., 30 p. 
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.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

535.900 už 9 metų mūrinis, 2x4%, 
arti mūsų įstaigos.

33.8OO mūrinis po 3 mieg., butas 
ir $200 nuomos į mėn., 69 ir Tal
man.

57.900 už 4 kamb. medinį Gage p.. 
lotas 25x125.

$37,800 mūrinis 2x5 su 3 mieg., 10 
metų. 71 ir California.

$12,500 medinis 2 butai (6 ir
33 p. lotas. Gage p.

$38,500 visai naujas mūrinis, 
butai ir patalpa. 59 ir Mozart

$10.000 įmokėti. 4 m. mūrinis, 
virš $400 į mėn. iš S nuomų.

$23,900 mūrinis 2 po 4, garažas, 
30 p. lotas, Gage p.

$18,900 medinis 2x4, pilnas rūsys, 
garažas, 43 Ir Campbell.

$15.500 medinis, 2 po 4. Brighton 
p., 2 blokai nuo mokyklos.

5),
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$14.500 mūrinis 3 butai. Aušros 
Vartų parapijoj.

$18.500 mūrinis 2x4 Brighton p., 2 
bl. nuo mokyklos.

$17.900 mūrinis 6
tas. garažas, naujas 

$ 10,900 medinis 4 
zo sild.. arti mūsų.

$46,000 liuksusine
rezidencija, priešais 

$41.500 naujas mūrinis 2 po 6,
p. lotas, atsk. ""1 _ _ * ~Z"

$19,500 naujas 3 mieg. mūrinis ar
ti mūsų įstaigos, gazo šild.

$30.700 mūrinis 2 po 5 su daug 
priedų, naujas šild.. puiki vieta.

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

$18,500 mūrinis 10 metų. 5 kamb. 
su valgomuoju, arti M. parko.

$15,500 už 3 lotus Gage p. 
$6,500 totas 31 p. M. parke.

kamb., 30 p. lo- 
Sild.
kamb.. rūsys, ga-

3 metų 6 kamb. 
Marąuette parkų.

šild. gazu. pastogė.

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 30 
p. lot. $19,500.

3 apt. 5. 4. ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai. $36,000.

apt. 6 ir 5 kamb. šildymas aly- 
$21,500.

INCOME TAX

PILDOME ĮVAIRIU RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

2 
va.

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

PRIE MARQUETTE PARKO

2 aukštų namas. 5 ir 4 kamb. 
Nauja alyva karštu vand. šiluma. 
Garažas ir atskiras sklypas. Arti

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36.500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29.500 
Med. 2x5. gar., did. lotas—$18,900 
Didelis pasirink, gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVE. 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 St. WA 5-5030

Waterbury, Conn.
Minėjo gimtadienį

Uršulė Liutkevičienė vasario 
2 d. paminėjo savo gimtadienį. 
Ta proga ji buvo pagerbta Mo
terų s-gos. Sukaktuvininkė la
bai dėkinga Moterų s-gai ir jos 
pirmininkei Marcelei Diginienei, 
kuri beveik viena viską paruo
šė. Vasario 4 d. sukaktuvininkę 
pagerbė artimieji, sūnūs, mar
čios ir penki anūkai. Visi palin
kėjo sukaktuvininkei daug lai
mės ir sveikatos. Sukaktuvinin
kė visiems yra labai dėkinga.

K.

Šilgalis. Šią minėjimo dalį ren
gia L. B. Baltimorės apylinkė.

Lietuviška Radijo valandėlė 
Vasario 16 minėjimui skirtą 
programą perduos vasario 18 d. 
nuo 4 vai. 30 min. iki 5 vaL 
vak. per stotį WWIN K. C. 
1400. Šios minėjimo dalies iš
laidas padengia J. Jakubauskas. 
Bendradarbiauja L. B. Baltimo- 
res apylinkė. Š.

. Tendriakovas tas pažiūras 
taip apibūdina:

j litas Mikalojus savo veikime
■ glaudžiai bendradarbiavo su J.
Karpovu, ryšininku tarp Sovie- 70-os ir VV estern Ave. Viskas tik 
tų Sąjungos vyriausybės ir sta $2“^“aIus investavtai _ 5 butų 
čiatikių bažnyčios, ir siekė viso namas. Alyva-karštu vand. šildy- 
pasaulio ortodoksų priklausomy ’ 
bės Maskvos patriarchatui. Da
bartinis jo įpėdinis arkv. Niko
demas pakeitė tą liniją ir ieško 
“broliškų ryšių” su kitomis or
todoksų grupėmis ir su Angli
jos bažnyčia. Tai, žinoma, su
tinka ir su Chruščevo politika 
— ieškoti platesnių kontaktų.

$20,900.
Specialus investavimui — 5 butų

mas. Naujas garažas. Mėnesinių 
pajamų $365. Arti Šv. Kryžiaus 
bažn. Pilna kaina $21,900.

5 butų mūrinis Gage Parke. Vi
si 4y2 kamb. butai: Naujas sto- 
keris. Kampinis namas. Savininkas 
išvyksta į California. Nužeminta 

i kaina — $45,250.
I

Į

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

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

NAUJAS MtR. BCNGALOW
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

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

LIKERIU IR MAISTO KRAUTUVE
Krautuvė lietuvių kolonijoje, 

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

3 BUTU MED. — 
Prie 67-os ir Damen. 

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

M BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4 U kamb. mūr. Mar

ąuette Pk. 2 šildymo sistemos, 
$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 į O’
Hare aerodromų. Parduos už $18,500.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

ant 
su-

$16,500
Nauja cen- 

alyvos šilu-

MARQUETTE PARKE
8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 maš. 

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

aukštų kampinis. $66,500.
_6 metų, 3 mieg. medinis, 

rūsys. 30 p. sklypas. ~ 
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė; tinka bet kokiam 
ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga-

butų, 2-jų
Pilnas 

Gera vieta.

po 5 kamb. 
graži krau- 
bizniui. Ar-

__  - -« _ — 
low. Arti Marąuette Parko .mokyk
lų. Viskas moderniška. Gražuli iš- 

I - ‘

Worcester, Mass.
Picaso darbų paroda

Baltimore, Md.

Vasario 16 Minėjimas

Vasario 17 d., šeštadienį, Lie
tuviškų organizacijų atstovai 
ruošia pokylį Lietuvių svetainė
je 851 Hollins St., pradžia 7:30 
v. v. Įėjimas $3.50. Dalyvaus 
kongreso, Marylando valstybės, 
miesto valdžios atstovai ir se
natoriai

Worcesterio Meno muziejuje 
įvyksta Picasso darbų paroda, 
j Išstatyta virš šimto vėlesnių 
Picasso darbų apimančių 1938 

!— 1961 metų laikotarpį. Paro- ; 
^ą suorganizavo Worcesterio ; 
Meno muziejaus direktorius Da- į 
niel C. Rich. Paroda susidomė
jimas labai didelis. Patartina ir 
Worcesterio lietuviams pasinau 
doti proga ir aplankyti šią pa
rodą. Paroda bus atidaryta iki ] 
vasario 25 dienos.

Vasario 18 d., sekmadienį 
8:30 vai. bus atlaikytos šv. mi
šios Šv. Alfonso lietuvių para
pijos bažnyčioje.

Vasario 18 d. 3 vai. vak. Lie
tuvių svetainėje įvyks minėjimo 
tąsa —- meninė ddlis. Progra
moje: akt. J. Kazlausko monta
žas, tautiniai šokiai — išpildys 
vietinė grupė vedama Balio Bra 
zausko ir Vytauto Dūlio ir pa
gros jaunieji muzikantai: A. 
Kadžius, A. Petruševičius, E.

I

dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595Grosernė su 2-jų butų mūr. na
mu. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Gera klientūra. Gazu šild. 
Gage Parke. Tik $26,250. Duokite 
pasiūlymą

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE

Tek PRospect 8-2233

— Dievo nesivaizduoju taip, 
kaip jisai yra piešiamas ikono
se. Man Dievas yra toks dvasi
nis principas, akstinas atsirasti 
žvaigždynams, planetoms ir vis
kam, kas gyva, kas dauginasi 
šiose planetose — nuo elemen- 
taria usių ląstelių iki žmogaus.

Nauja kryptis stačiatikių 
dvasininkuose

Ryšium su tuo religijos at
gijimu mokslininkuose, tarp jau 
nų stačiatikių dvasininkų gimė 
naujas sąjūdis, kuriuo norima į lieka stipri jėga Sovietų Sąjun- 
stačiatikių bažnyčioje atsisa-> goję. Sustiprintas antireliginės 
kyti nuo prietarų ir atsilikimo, literatūros gaminimas, pagyvin- 4259 S0i MaplfiWOOd AVC. 
Horinfis ai naninmic mnlralinin i __ ______________ _ _____ __ „„ >

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046 I

Bažnyčios augimas ir 
antireliginė akcija

I

Po karo stačiatikių bendruo
menėms buvo grąžinta eilė baž 
nyčių, partija stačiatikių veiki
mo daugumoj nepersekiojo, jų 
skaičius net didėjo, pasiekda
mas apie 50,000,000. Komunis
tams tai pasidarė nebe prie šir
dies. Jie ėmė svarstyti, kodėl 
net ir po tiek metų antireligi
nės akcijos, Bažnyčia vis pasi-

■1

ŠIMKUS

MAROUETTE PARKE
Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu

tų mūr. 5 ir 4 kamb. Nau jas - šildy
mas. Garažas. $26,000.

73-čia ir Richmond. Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namds' lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900.

Palikimas. Brighton Parke du me
diniai namai. Vienas 6 kamb.. ant
ras 4 kamb. ir biznis $14,000.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVE.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

■ derintis su naujomis mokslimn ta antireliginė propaganda mo- 
i kuose gimstančiomis religinėmis | 
mintimis ir moderniu pasauliu. 
To sąjūdžio pagrindinė figūra 
yra 32 m. amžiaus arkivysku
pas Nikodemas.

Siekiant sudominti jaunimą,
net įvedamos diskusijos po pa
mokslų, organizuojamos sporto 
grupės. Ankstyvesnis metropo-

kvklose, išvystyta antireliginių 
paskaitų propaganda. Tačiau 
vengiama naudoti policinių prie 
monių. Tarpais policija net gi
na cerkves nuo neautorizuoto 
jaunų raudonųjų užpuolimo, šie 
kiant jas išniekinti ir apnaikin-

iti.

t

Turime pardavimui įvairiausių1 
namų bei biznių visur. Be co labai ' 
tvarkingai, gerai ir greitai pildome

IMf^niVIP TAYINCOME TAX

I Atlieka planavimo ir staty- 
į bos darbus, gydytojų ofisų, 
| gyvenamųjų ir prekybos pa- 
| statų. Jūsų pasirinkimui tu- 
$ rime virš 300 įvairių stan- 
| dartinių projektų.

3 Ofiso ir namų telefonas: 
s PRospect 8-2013
! 7403 SO. VVESTERN AVE.

| Chicago 36, lllinois

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 
mokamu visom* 

santaupoms

Administracinės priemonės 
prieš Bažnyčią

Nors maskuodamasi, bet ir
■ vyriausybė tarpais panaudoja 
administracines priemones: už
darytos trys stačiatikių semi
narijos; beliko 5 seminarijos 
ir 2 akademijos. Du arkivys
kupai įkalinti, kaltinant “pini
gų išeikvojimu”.

Miniose jaučiamas religijos 
ilgesys ir tai padeda plisti bap
tistams, net Jehovos liudinin- i 

| kams ir adventistams. Sovietų 
vyriausybės priemonės prieš tas $19,500; įmokėti $3,000. SVOBO-1 
mažumų tikybas dar griežtes- ~ ‘ 
nės. J. Daug,

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co.
BUELJMEiBS

2523 West 69th Street
Tel. PRospect 8-3792

LOTAS BRIGHTON PARKE
i 46-ta ir Mozart. Susitarus pasta- 
i tysim naują vienos ar 2-jų šeimų 
; namą.

HE 4-7482 arba 436-5153 
VACYS CONSTRUCTION CO.

šildymas"
A Stančiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gan 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 

I naces) visų dydžių oro vesintu- 
| vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardo* darbus.

i 7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehiU 6-7875

i

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Downspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas iš lauko. 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR V1C. SKADE. ST 8-9279 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru Ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų lšsl- 
mokėjimas <■

CICERO HEATING AND 
Sh ef^T* BUJTAL 

3431 S. Kedzie Avenne
Chicago 23, Illinota

Tel. 977-1442 Res. OL. 6-0411.

t coNSTsncnoN co

KAS PAGELBĖS?

Dešimties asmenų šeima (du 
jauni tėvai ir aštuoni vaikai— 
17-2 m. amžiaus) neseniai iš
trūko iš Lietuvos. Žemaičiai,• - ■
darbštūs, pavyzdingi. 1960 m. 
atsirado Vokietijoje, bet nori 
ištikti lietuviais ir atvykti į 
JAV. Atsisakė visų vokiškų 
privilegijų. Nei pažįstamų, nei 
giminių čia, JAV, neturi, krei
piasi į Balfą ir, gavę dokumen 
tus ,galėtų lengvai ir greit į J- 
AV atvykti. Kelionei per Atlan
tą paskolą teikia tarptautinės j 
organizacijos. X

Balfo centrui būtinai reikia 
surasti butą ir pastovesnį, ge
riau apmokamą darbą. Kas 
ateis talkon? Padėkite ir ką pa 
našesnio suradę tuoj rašykite: 
Balfas, 105 Grand St.. Brook- 
lyn 11, N. Y. Mat, tremtiniams 1 
į JAV atvykti lengvatos baigia
si 1962 m. liepos 1 d. (

MUTUAL SAVINGS
AHD LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, IH.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pre». • Tel. VI rginio 7-7747 
Savings Insured to $10,000 by F. S. L. I. C.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Balfo reikalų vedėjas

Kas t i k turi gėrę skonį,
V i s k į perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

REZIDENCIN1AI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0-PALIKIMAS, turi būti parduo

tas. 3-jų butų mūr. 3 po 5 kamb.
Gazu apšildomas. Geram stovy. STATOME IVAIRRJS REZIDENCINIUS 

MEDICINOS m P R E K Y BOS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.
ARCHITEKTUS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ 

REpubuc 7-8949
2301 VV. 69th St, Chicago

DA, 3739 W. 26th St. LA 1-7038.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

DĖMESIO !

■ 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
■ už apdraudę nuo ugnies ir auto- 
■mobilio pas
I FRANK ZAPOLIS

3208 VVest 95th Street
EI Chicago 42. lllinois
pTelGA. 4-8654 ir GR. 6-4339.

Išnuom. mieg. kamb. suaugusių 
šeimoj. Galimybė naudotis virtuve. 
6634 S. California Ave.

Tel. 434-2993

HELP VVANTED — VYRAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

^TELeTi ZI J AS 
paprastas Ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $8.00, už 
dirbtuves darbų — $10.00 Ir dalys 

Pigios paveikjslinės lempos.
J. MIGLINAS

3549 W. 69tb St. II 6 PR 6-1063

REIKALINGI ŠOFERIAI — 
komiso sąlygom. Mes paskiriame 
išvežiojimui “route” (duodame 
krautuvių sąrašą). Pradžiai $400 
iki $500 per savaitę. Kreiptis as
meniškai nuo 12 v. iki 5 v. v.

TOVVN OF LAKE BAKERIES 
4622 S. Marshfield Ave.

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

Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 

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

I

I

4-

Alyvcų anglys, kūrenimo uistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

,24 VAI* TARNYBA) 
2mno* kainos, greita* ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovu V. DUBA, HE 4-5880

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

¥

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 VV. 

j 63rd St, Chicago 29. UI
►

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

g Gyvenami namai. Biznio, in-' 
fdustrijos bei ofisų pastatai. 
į^Taip pat įvairūs pastatų re-

«
I

J
Statybos Kontraktoriu* 
8043 SO. SAWYER AVENUE 

CHICAGO 29, ILL.
Namu TeL PR 8-8378

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 0L 7-2094 Chicago, I1L

,, V I K DO“
HEATING SERVICE

Įrengia naujus ir persta to se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces), gas ir 
alyvos "converslon burners", 
vandens "boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšUdymu.

4444 S. VVESTERN AVF... Chi
cago. Ilk, VI 7-8447 —D. Žu
kauskas.

Apsimoka skelbtis "DRAUGE* 
nes jis plačiausiai skaitomas Meto 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos.

Remkit dien. “Draugę”
V. SIMKUS i

Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VEST 71s» STREET 

I Tel. PR 8-4968 ir TE 9-6531

Split by PDF Splitter



* Nuostabusis vandens poveikis | 

žmogaus organizmui

Kun. Kneipp tvirtino — žmogus, tai harmoninga visuma. Žmo
nės, daugiau pasikliaukite pačia gamta... Kaip kneipiniu būdu 
tvarkyti savo gyvenimą? Rami, idiliška vietovė ir tūkstančiai 

lankytojų, sveikatos ieškotojų

V. ALSEIKA, Vokietija

II mas (ar miestukas šių dienų
daug kas girdėjo apie ku- sąlygose...) per kelis dešimtine 

nigą Sebastijoną Kneipp’ą, tai, čius jau turėjo išaugti į mo- 
be abejo, kai kas mano, kad 
kneipinis gydymas galimas tik 
tam tikrose gydyklose, kuror
tuose, vasarvietėse ir gal tik Vo 
kieti joje. Galimas dalykas, kad 
esama ir gydytojų, kurie iš vi
so paneigia gydymą vandeniu 
arba Kneipp’o metodus nelaiko 
sektinais naudoja kitus bū
dus. Tačiau buvusio mažo Ba- 
varijos kaimo, AUgau srityse, 
Woerishofeno klebono išpopu
liarinti metodai tiek yra pagar
sėję ir svarbiausia tiek milijo
nų žmonių gali paliudyti tų me
todų poveikį, kad šiuo metu 
būtų tuščias dalykas diskutuo
ti geras ar neigiamas tokio gy- du. monotoniška...

I

Į Ligoniai pagal Kneipp’o sistemą gydomi šiltais ir šaltais vandens 
švirkštais, kojų mirkymu ir kitais būdais

ShU.../ ? V į ’ 1U r ' *4? I ’ 1
M ■ S I 1R, ♦ 1j B av _

į. r fffcŽŽyjjiSSl

! Naujas vyskupas Graikijoj DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 12

Sausio 8 d. mirus graikų or
todoksų arkivysk. metropolitui 
Teoclitofui, 58 Graikijos orto- I 
doksų vyskupai, susirinkę sau
sio 13 dieną Atėnuose, dalyvau
jant oficialiam valstybės atsto- , 
vui, kulto ministeriui Gregori- , 
jui Cassimatis, išrinko naują 
Graikijos ortodoksų Bažnyčios 
galvą—Atėnų arkivyskupą met
ropolitą prel. Jakovos, kuris 
yra gimęs 1893 metais Galaxis- 
dione.

5

Inž. BRONIUI ir IRENAI GALINIAMS ir jų duk
relėms — JŪRAI ir GIEDREI

motinai ir močiutei EMILIJAI GALINIENEI mirus, nuošir
džiausią užuojautą reiškiame

Juozas ir Stefanija Sakalai 
Pranas ir Birutė Sakalai 
Benediktas ir Joana Nausėdai

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

ir kitų papuošimų
2443 ĮVEST 63 rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834
demišką kurortą, įvairių sana
torijų centrą. Tokia padėtis bū 
tų galima Amerikoje. -Tačiau 
Vokietijoje šioji rami, slėnių ir 
pušynų supama vietovė sugebė
jo ir ligi šios dienos išlaikyti 
beveik idilišką, ramų pobūdį. E- 
sama vasarviečių, kurortų, gy
dymosi vietų, kuriose rasi ir 
naktinių įstaigų, lošimų namų. 
Čia geriausias pavyzdys kai ku 
rios šveicarų, prancūzų vietovės i 
ar Vokietijoje kad ir toks Ba- ! 
den - Baden.

niu) grūdinamas žmogaus or
ganizmas. Lygiai viena papras
čiausių priemonių — tai ran
kų maudynė šaltame vandeny 
(bent 20 sek.). Tai natūraliu 
būdu sužadina kraujo apytaką, 
atgaivina širdį ir galvą.

East Chicago, Ind

dymo puses.
Kas tas kneipinis gydymas?
Būtų padėta tvirtinti, kad 

vandens — šalto ir šilto — nau 
' dojimas, gydant žmones, būtų 
jau stebuklingas. Tačiau visos 
patirties duomenys yra verti di 
delio dėmesio, lygiai verta susi
pažinti ir su kunigo Kneipp’o 
keltomis mintimis bei pačiu gy
dymu vandeniu.

Kneipp’as žmoguje įžiūrėjo 
harmoningą visumą, kuri gali 
būti sutrukdyta įvairių ligų. Jo 
nuomone, kai sutrinka kai ku
rie organai, vis vien tenka pa
grindinai 'gydyti ir visą orga

nizmą. Jis yra pasakęs: “Ge- 
vriausius rezultatus tegalima pa 

siekti tik tuo atveju, kai talki
ninkaujama pačiai gamtai”. Pa
gal jo metodus, kai susiduriama 
su ligomis ar šiaip žmogaus ne
galavimais, reikia: a) išskirti 
ir pašalinti ligos sukėlėjus, b) 
sutvarkyti kraujo apytaką ir c) 
sustiprinti nusilpusį organizmą,

Vonios, apsipylimai, čiurkšlės
•4 i

Kneipinio gydymo pagrindas 
— tai bendroji terapija, naudo
jant kai kuriuos gamtinius dir- i 
ginimus šaltu ir šiltu vandeniu. 
Atitinkamais kiekiais naudo-1 
jami tie vandeniu apsipylimai, 
ar čiurkšlės, reikiamai veikia į 
vegetatyviųg nervų sistemą ir 
d kraujo ^jj^taką. Tačiau būtų 
klaidinga manyti, kad tai ir

NEGRŲ GYDYTOJŲ 
SĄJUNGA

/J

Wsti"viu nuotraukos ir 
AUKŠTOS RCŠIES FOTOGRAFIJOS 
MOSV SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated ) 
EDVARDAS ULIS, sa*

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

Šiomis dienomis Chicagoj 
sirinko Tautinės gydytojų 

i jungos patikėtiniai aptarti 
simo metinio sąskrydžio reika
lą. Ši gydytojų sąjunga apjun- 

P gia 5,000 negrų gydytojų.
po

Aukos Balfui
Jonas Klimas — $75, kun.

Celiešius ir K. Čiurinskas —
S20. Jon. Mikeliūnas — $12, P. 

. Nenortai, A. špokas, J. Zauka —
' po $10, S. P. Karveliai — 7.50, J.

54,000 lankytojų per metus | Petkūnas — $7, dr. Paukštelis —
i $6, B. Ginčauskas — $5.50, B. An- I R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 

Vėl būtų klaidinga manyti, drijauskas, kun. I. C. Vichuras. ! j1* kitus daiktus. Ir iš to**- Miesto 
Visai kas kita Woerishofene. kad tas Woerishofenas - tai p Bingelis. A. Rimkus. V. Masei- ‘r t Qnc-

Labiau išlepę lankytojai paša- pusiau tuščia vietovė. Priešm- D' M 2047 W. 67 PI. WR 5-8063
kytų: na, čia per daug nuobo- gai, vasaros mėnesiais, maž-

, ----------------- Tačiau pati daug gegužės mėn. pradedant
kurorto vadovybė ar šiaip Knei ir spalio pradžia baigiant, ten 
pp’o judėjimo žmonės jums pa
aiškins: kitaip ir neįmanoma, 
nes tai būtų priešinga paties 
kun. Kneipp’o dėsniams.
Voveraitės, paukščiai ir miškai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklam s Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

A. Smilgius, Kr. Kazragytė, St. 
Laureckas, V. Vailionis, K. Pocius, 
Z. H. Moliejai, Birutė Červen, St. 
Kiršinąs, A. Urbaitis, Z. Stanke
vičius — po $5, A. Ruibys, T. 
Mečkauskas, V. Mulevičius — po 
$4, Makiejai, A. Čiakas, Juodakis, 
Aukštuoliai — po $3. Kiti po ma
žiau.

Nuoširdus ačiū!
Balfo 95 sk. valdyba

i Kur tik nepasisuksi po kle
bono Kneipp’o išvaikščiotus ta- 

1 i kus, visur aptiksi gausiai vo
veraičių. Jos, lygiai ir miškų 

: paukščiai, tiek prisijaukinę, kad 
noriai leidžiasi maitinami iš ran 
kos. Štai, ir vėl priemonė pa
miršti didmiesčių dirginančius 
triukšmus, nemalonumus ir pa
sinerti į gamtos prieglobstį. Il
gi. kilometriniai pasivaikščioji
mai aplinkiniais miškais, miške 
liais, slėniais — vėl kitas knei
pinis dėsnis ir jis kaip sąlyga 
statomas kiekvienam lankyto
jui.

Įvairiose vietose randi brai
džiojimo vietas ir tai viena po
puliariausių kneipiniu priemo
nių. Net ir Liet. Enciklopedija 
12 tome aiškina, kad braidžio
jant po rasas (ar šiaip vande-

knibžda lankytojų — sveikatos 
ieškotojų. Vos 7,000 gyventojų 
vietovė pvz. liepos - rugpiūčio 
mėnesiais susilaukia per 7,000 
naujų, laikinųjų svečių. Rudens 
mėnesiais — jie Vokietijoje daž 

j niausiai labai malonūs — lan-!
kytojų skaičius siekia ligi 6,000, j S^ėtų išsilaikyti, arba jis, pa- 
gruodyje jis smarkiai sumažė
ja, tačiau sausyje - vasaryje, 
daugiau sniego atsiradus, vėl 
pradeda augti. Iš viso per me
tus pvz. 1960 m. Woerishofene 
svečių buvo 54,000, ir šioji ra
mi vietovė suteikė vieną milijo
ną ir 200,000 nakvynių ne tik 
Vokietijos piliečiams, bet ir a- 
pie 3,000 užsieniečių. Organi
zuotas kurortinis gyvenimas 
Woerishofene vyksta nuo 1891 
m., o 1920 m. leistas prie pava
dinimo prikergti ir “Bad” gra
žiai skambantį priedėlį. Būtų į- 
domu pasikalbėti su kurorto di 
rektorium, patirti jo nuomonę 
apie amerikiečius, lankytojų pa 
siskirstymą ir kita, bet tai jau 
kito straipsnio tema.

— Be Kristaus pasaulis ne-

tektų į neišvengiamą sunaikini
mą, arba virstų antruoju pra
garu. —BĮ. Pascal

J. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

L■
F" 4OOU-O4 avuin uciiiiuiiiia hiuiiuc

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

i 
viskas, kad čia ir visa kneipinio ! 
gydymo paslaptis. Gaivinančiai 
dar veikia ne tik vanduo, bet 
ir oras, sąrčlė, reikiamas poil
sis ir judėjimas (pasivaikščioji-; 
mai), paskirais atvejais masa
žai, tinkamas maitinimasis (die 
ta) ir, aplamai, ramios nuotai
kos, lygiai ir stoka visų tų veik 
snių, kurie žmogų vargina ar 
ir kankina . asmeniniais tarny
biniais, darbo. aplinkos ir kt. 
požiūriais.

Tik visų šių poveikių visuma 
ir patirtis jau yra įrodžiusi, kad 
yra įmanoma pagydyti, užgrū- 
^ nti žmogų. Jis gydomas, grū- [ 
dinamas paprastomis, nekenks
mingomis, gamtinėmis priemo
nėmis. Pagaliau paskiras žmo
gus nereikalingas ir gydymo ir, 
reikalui esant jis, modernaus 
gyvenimo sąlygose gali, kaip 
sakoma, kneipiniai tvarkyti sa
vo gyvenimą. Reikiamai maitin 
tis, daug judėti, tinkamai mie
goti, vengti nervus veikiančių 
poveikių, na, ir svarbiausia, 
kiek galima dažniau vartoti 
gamtos suteiktą gėrybę — van 
denį.

Rami, idiliška vietovė
Atrodytu, kad kunigo Kneip-

•’o visos veiklos užuomazgos i 

Centras — Woerishofen kai-|

T

X

j 
i

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ
SIECLEB, MONOGRAM, MOORE 

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau
Specialus išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių Sectiooal svečio 
kambario komplektas Ir 2-jq dalių sve
čių kamb. komplektui Ir miegamojo 
kamb. koplektul.
Mūsų erdviose patalpose turime didžiau- 
sj pasirinkimą visų moderniškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo tr televirijos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams 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.

M O V I N G
F. KASPARAS

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

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iŠ savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
i ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 

kapus Jūsų artimųjų.
Į 3942 W. IIIth St, PR 9-1355 ir 9-1356

TERRA
3237 W. 63rd St., Chicago 29. UI. 

Tel. 434-4660.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras. gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybės, etc.. etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.t:

\

Tel. REpublic 7-1213
TeL Vlrginia 7-6672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

STANISLOVAS KUNEVIČIUS
Gyveno 3220 So. Union Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė vas. 9 d., 1962 m. 9:55 vai. vak., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskr., Josvainių parap., 

Kusonių kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antanina (mergauti

nės pavardė Dirdaitė), mirusios dukters vyras Kazimieras Pi- 
liponis, brolis Pranas ir jo žmona Ona ir jų šeima, giminaitis 
Antanas Kunevičius ir jo žmona Aleksandra ir jų šeima, švo- 
gerkos: Stella Dirda ir Adelė Vilčinskienė ir jų šeimos, švo
geris Juozapas Dirda ir jo žmona, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje liko Kazimiera Gulbinienė ir 
jos šeima.

Priklausė Chicagos Lietuvių draugijai, Kęstučio klubui. 
Krakiškių klubui ir Bridgeport Namų Savininkų organizacijai.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. Hals
ted Street. Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 13 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, švogeris, švogerkos, brolis ir visi 
kiti giminės.

Laid. direkt. P. J, Ridikas, Teleonas — YArds 7-1911.

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 VV. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
: tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

i VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
I 1490 kil. AM ir 1027 mg. FM

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevvood Avė., 
• Chicago 29, III.

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 71 sf St. Telef. GRovehill 6-2345-6
UIO S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

IŠPARDAVIMAS

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETK1EWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfavette 3-1083
PLENTY of FRJEE PARKING

I
Į
į

Naujas aukšta* dividendas
mokėti ant investavimo sąskaitų ano Vai 14, 1962 ak
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D- 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
a m net m TIRMAD. ir KETV...................... 9 v. r. iki 8 p. p.

VALANDOS. ANTRAD. ir PENKT......................9 v. r. iki 5 p p.
ŠEŠTAD......... 9 v. r. iki 12 ▼. d. Trečiad uždaryta.

.. 9 v. r.

A. + A.
MARTHA IDZELIS

(PO TĖVAIS CESNA)
Gyveno 10541 So. Lawndale Avė., Chicago, Illinois, o 

anksčiau gyveno Daggett. Michigan.
Mirė vasario 9 d., 1962 m. 3:00 vai. popiet, sulaukusi 

pusės amžiaus. Gimė Lietuvoje. Amerikoj išgyveno 48 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Helen Kalak, 

žentas William ir Julia Verbisky, žentas Andrew; 2 anūkės: 
Gloria Berres ir Andrea Verbisky: 1 proanūkas Billy Berres; 
švogeris Gabriel Idzelis ir daug kitų giminių ir draugų.

Priklausė Lietuvių Rymo Katalikų susivienijimui Ame
rikoje Kuopai 163-čiai.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioj, 2424 W. 69th St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 13 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Queen of Martyrs parap. bažnyčią, 
103rd St. ir S. Centrai Park Avė., kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

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

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Split by PDF Splitter



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. vasario mėn. 12

X VVGN-TV, tinklas 9, tele
vizijos atstovai dalyvaus vasa- 
sio 18 d. 2 vai. p. p. minint 
Lietuvos nepriklausomybės 44 
m. sukaktį Marijos Aukštesnio
sios mok. auditorijoje. Vėliau, 
10 vai. vak. transliuos minėji
mo sukaktį.

Chicagos Lietuvių Taryba pa 
sižadėjo minėjimą pradėti ly
giai 2 valandą, todėl visuomenė į 
prašoma atvykti anksčiau, kad 1 
minėjimą galima būtų pradėti 
numatytu laiku.

X Dr. K. Ambrozaitjs, Gary, 
Ind., prie 50 dol. aukos Kuchel 
— Lipscomb rezoliucijai pra
vesti komitetui prijungė ir šiuos 
žodžius: “Vasario 16-tos proga 
siunčiu savo kuklią auką... Jū
sų dedamos pastangos Lietuvos 
reikalu pralenkia daugelio or
ganizacijų rodomą iniciatyvą ir 
darbą, ir todėl esate verti ypa
tingos paramos ir padėkos. Tu
riu vilties, kad lietuviškoji vi
suomenė Vasario 16-tos šventės 
proga prisimins jūsų veiklų ko
mitetą ir jį atitinkamai įvertins 
ir parems”.

X Žurn. St. Pieža, Chicago 
American red., gavo iš Chica
gos miesto mero Daley atžymė- 
jimą, skirtą Chicago American 
laikraščiui, už moralinę para
mą miestui. Tokius atžymėji- 
mus gauna kasmet laikraščiai 
už moralinę paramą miestui, gi 
Chicago American gavo už įvai
rius bažnyčių aprašymus, tuo 
paskatindamas gyventojus siek 
ti gėrio ir grožio. Kaip žinoma, 
tuos aprašymus darė žurn. St. 
Pieža.

X šv. Jurgio Moterų klubo 
narės parapijos salėje kovo 1 
ir 2 d. rengia “turgų’’ (Rumma- 
ge Sale): bus sugabenta dau
gybė vieniems atliekamų namų 
reikmenų, kuriuos kiti lengvai 
galės įsigyti. Pelnas bus skiria
mas statybai naujo namo se
selėms mokytojoms.

X J. Mackevičius, Jr., Stan
dard Federal Savings and Loan 
Association prezidentas, yra vie 
nas iš pirmųjų lietuvių sporti
nės veiklos rėmėjų. Suprasda
mas sportuojančio jaunimo ne
lengvą finansinę padėtį, J. Mac 
kevičius sutiko paremti Lietu
vių Sporto Klubo Jūros sporti
nę veiklą 1962 metų sezone. Tai 
suteiks galimybės mūsų jauni
mui dažniau pasirodyti lietuvių 
ir amerikiečių sportinėse var
žybose. Visi LSK Jūros nariai 
ir valdyba mecenatui yra labai 
dėkingi.

X Dr. Vaclovas Dragūnas, 
4939 So. Maplevvood Avė., iš
laikė gydytojo egzaminus Ohio 
valstybėje.

Paskutiniu laiku dirbo Man- 
teno, UI., valstybinėj ligoninėj, 
vidaus ligų skyriuje, o prieš 
tai .baigęs medicinos mokslus 
Vokietijoje, atliko praktiką En- 
glewood ligoninėje, Chicagoje.

X Walter Jobaris, 7210 S. 
Fairfield Avenue, Chicago, Dl., 
Chicago Savings & Loan bend
rovės vedamame kolegijos bonų 
plane, laimėjo premiją atspėda
mas kiek inde yra plunksnų. 
Bendrovė, tėvams, norintiems 
vaikus leisti į kolegiją, pasinau
dojant bendrovės planu, sutei
kia daugiau informacijų.

I

X Prof. Ged. Galva skaitys 
paskaitą vasario 18 d. 6 v. v. 
Vasario 16 d. minėjime Lietu
vių parap. salėj, Indiana Har-
bor, Ind.

x Apie uošves ir žentus dau
giau sužinosite pamatę Balio 
Sruogos 3-jų veiksmų komedi
ją “Uošvė” Jaunimo Centre, 
vasario 17 d. 7:30 vai, vak. Bi
lietai iš anksto gaunami: Jau
nimo Centre, J. Karvelio pre- 

(Pr.)

X Antanas šakalys, jr., šia
me žiemos semestre baigė elek
trotechnikos studijas Dlinojaus 
universitete Urbanoje ir praei
tą savaitę gavo inžinieriaus dip 
lomą. Šią savaitę jis pradėjo 
dirbti Western Electric bendro
vėje Chicagos laboratorijoj.

Savo laiku jis aktyviai daly
vavo Lietuvių Studentų sąjun
gos veikloj. Tai susipratusių že
maičių iš Skuodo sūnus, susi
pratęs .sąmoningas lietuvis. Yra 
vedęs lietuvę skautę akademikę 
Ritą Micevičiūtę.

X 
5712 
4-tą

kyboje ir “Marginiuose”.

X Chicagos Lietuvių 
stato Verdi 4 veiksmų 
AIDA.

Opera
operą

Spelųtaklai—1962 m.: bal. 
1 d., 3 vai. p. p., bal. 7 d., 8 
vai. vak. ir bal. 15 d., 3 v. p. p. 

, Bilietai gaunami: Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. ir Karve
lio prekyboje, 3322 S. Halsted 
St.

Bilietų kainos: 6, 5, 4 ir 3 
doleriai.

Bilietai paštu užsakomi, kar
tu siunčiant aptinkamai sumai 
čekį ir pažymint spektaklio da
tą, šiuo adresu: Lithuanian 
Opera of Chicago, c/o Mrs. S. 
Džiugas, 7133 S. Rockvvell St., 
Chicago 29, DI. ,

X Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
4259 S. Maplewood, labai tvar
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. TeL CL 
4-7450, sekmad. YA 7-2046. 

(Sk.)

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737 W. 43 St., tel. CL 4-2390.

(Sk.)

A. Liet Montessori dr-jos naujoji valdyba. Iš kairės į deš.: M. 
Kucinienė, kronikos ved., D. Jauniškienė, sekr., D. Petrutytė, 
pirm., R. Slapšienė, vicepirm., L. Germanienė, koresp., S. Vaišvi
lienė, vicepirm., D. Vakariene, ižd. (Nuotr. VI. Juknevičiaus)
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IŠARTI IR TOLI

Patvirtinti

LIETUVIŲ FONDO ĮSTATAI

gimęs Amerikoje ir nėra Lie
tuvos matęs, su savo žmona ge 
rai kalba lietuviškai, bet ir jų 
vaikai, baigę JAV universite
tus, moka gimtąją kalbą. Sve
čias dukart lankėsi Argentinoje 
ir Urugvajuje, buvo Brazilijoje, 
o dabar Kolumbijoje, Medelyno 
mieste, iš kur išvyko į sostinę 
Bogotą tuo pačiu tikslu, o iš 
ten vyks Venezuelon. Kitais 
metais žada aplankyti Austra
liją. Visuose lankomuose kraš
tuose jis ne tik parodo filmus 
'bei nufilmuoja sutiktus lietu
vius ir aplinką, bet ir paaukoja 
lietuviškai bažnyčiai bei kitiems 
lietuviškiems reikalams po stam 
besnę sumą. Čia parėmė tėvo 
Mykolo Tamošiūno suplanuotą 
lietuviškos koplyčios statybą. 
Jurgėlas buvo apsistojęs savai
tę visuomenininkų dantų gy
dytojų Petronėlės Leimonaitės 
ir adv. Jono Totoraičių pasto
gėje, kurioje svečiai randa lie
tuvišką vaišingumą ir globą. 
Besilankydamas lietuviškose šei 
mose, svečias savo nuoširdumu 
ir taktiškumu įsigijo naujų bi
čiulių.

— Išvyko į JAV nuolatiniam 
apsigyvenimui inž. Vytautas ir 
Birutė Čypai su sūnum Algiu ir 
dukrele Aukse, čypai buvo ak
tyvūs lietuviškoje veikloje. Biru 
tė Čypienė buvo populiari Me
delyne dainininkė, solistė, daly
vavusi ne tik lietuviškuose pa
rengimuose, bet ir yra davusi 
solo koncertų didžiajame Boli- 
var teatre, per radiją ir tele
viziją kolumbiečių publikai. Ko
lonija neteko nuoširdžios lietu
viškos šeimos ir didelės visuo
meninės pajėgos. Jie buvo šir-

išleista
(1,500 
kalba, a

(5,000

dingai išlydėti gausaus būrio 
tautiečių. JAV mano apsistoti 
pas savo gimines Saladžius Ro- 
chesteryje.

— J. Narūnės Amberella. 
Bedout leidykla Medelyne išlei
do J. Narūnės puošnų leidinį 
— legenda Amberella — anglų 
kalba. Tai yra ta pati Gintarė- 
lė, kuri ten pat buvo 
1958 m. lietuvių kalba 
egz.), 1959 m. ispanų 
vardu Ambarita (net
egz.), o pereitų metų gale ang
lų kalba (tiražas 1,000 egz.). 
Leidinį puošia spalvingos dail. 
Vladas Stančikaitės iliustracijos 
Amberellos išleidimo išlaidas pa 
dengė Lietuvių Moterų Atsto
vybė New Yorke.

VOKIETIJOJE
— Vasario 16 d. gimnazijoje 

sausio 9 d. pradėtas paskutinis 
trimestras mokslo metų, kuris 
baigsis prieš pačias Velykas. 
Dabartinio direktoriaus įvedi
mu, prieš naują trimestrą yra 
daroma viešai bendra klasių 
mokslo pažangumo, drausmin
gumo ir tvarkingumo už praė- 
jusį trimestrą apžvalga, daly- < 
vaujant mokytojams ir visiems 
moksleiviams. Taip ir šį kartą 
buvo padaryta, pradedant nau
ją trimestrą. Suminėti tapo la
biau atsilikę ar apsileidę, o taip 
pat ir pažangą padariusieji mo
kiniai. Buvo nurodytos pasireiš- 
kusios paskutiniame trimestre 
drausmės ir tvarkos neigiamy
bės. Charakteringa, kad moks
lo pažangumas menkiausias yra 
I ir H klasėje, gi nuo m kla
sės eina geryn. Ateityje norima 
pirmiesiems dviem ar trims 
kiekvienos klasės mokiniams 
pabaigoje mokslo metų suteikti 
dovanas.

J. A. VALSTYBĖSE
Bernardas Brazdžionis, 

Los Angeles Dailiųjų Menų klu
bo pastarajame susirinkime Ar 
bų namuose skaitė nepaprastai 
modernią poeziją. Žymus litera
tūros kritikas B. Raila, ilges
niame žodyje pasveikino mūsų 
poeto laimingą posūkį, prilygin
damas jį kitų tautų didiesiems 
modernistams. Po *to poetas
Brazdžionis kukliai pareiškė, 
jog tai buvę modernistų kūry
bos vertimai.

— Dr. J. J. Bielskis, Lietuvos 
konsulas, informuodamas di
džiąją Los Angeles (Calif.) ame 
rikiečių spaudą, Vasario 16-tos 
šventės proga išsiuntinėjo gerai 
paruoštą informaciją, kurioje 
nurodoma, jog ši šventė šven
čiama trims sukaktims paminė
ti: 709 m. sukaktį nuo Lietu- 
vos pirmojo karaliaus vainika
vimo, t. y. karalijos įkūrimo, 
44 m. — nuo Lietuvos respubli
kos paskelbimo ir 20 m. — nuo 
lietuvių tautos sukilimo prieš 
rusų okupaciją bei Lietuvos su
verenumo atstatymo 1941 m.

Konsulas Bielskis taip pat iš
siuntinėjo kvietimus didžiosios 
spaudos atstovams, kviesdamas 
į Alto sk. organizuojamą žur
nalistams priėmimą, kuriame 
dalyvaus prof. J. Brazaitis, 
prof. P. Padalis, L. Valiukas; 
taip pat kviečiami lietuvių drau 
gai amerikiečiai — prof. Gra- 

Iham, dr. Norem ir kt. Nebras-

I

LB Tarybos 1961 rugsėjo 2— I rinkimo renkama taryba bei 
3 sesijos nutarimu, buvo suda-; kontrolės komisija, c) tarybos 
ryta komisija Lietuvių Fondo ; renkami arba sudaromi garbės 

komitetas, valdyba .pelno skirs
tymo komisija, investavimo ko
misija, informacijos komisija ir 
kt.

Įstatais pripažįstama bei pa
gerbiama kiekviena individuali 
pastanga: fondo nariu gali tap
ti kiekvienas lietuvis (narys 
gauna po vieną balsą nuo kiek
vieno paaukoto, testamentu pa
likto ar paskolinto šimto dol.). 
Bet pripažįstama bei pagerbia
ma taip pat ir kolektyvinė 'ben
druomeninė pastanga, nes au
kos gali būti įnešamos draugi
jų ir pačios Bendruomenės ar 
per Bendruomenę. Šiuo atveju 
Bendruomenė fonde įsigyje tiek mi x,vmxc«-

! balsų, kiek jos ar per ją įneša-1 ^“^^^110^ L?Hrus j ma aukų. . kuris specialiai atvyksta į
Yra numatyta fondo įstatų . minėjimą, jei lėktuvas nesivė- 

keitimo tvarka (svarus balsas nns, taip pat pasirodys priėmi- 
Iš grąžintųjų balsavimo čia taip pat duodamas Bendruo 

menei), fondo likvidavimas ir 
kiti būtini procedūriniai klausi
mai.

I 
žodžiu, fondas tampa kūnu. j 

Reikia sutikti su mūsų spaudoj 
keliama mintimi, kad šio fondo 
augimas praktiškai parodys lie
tuvių visuomenės patriotizmą 

parengti dviem : bei susipratimą. Linkėtume, kad 
mums nestigtų. Prez. inf.

įstatymams perredaguoti pagal 
Tarybos priimtus principus. Ko- 

' misija jai pavestą darbą atliko 
'•ir įstatų projektą persiuntė ati
tinkamiems LB organams. Dėl 
galutinės įstatų redakcijos bu
vo susitarta įstatų komisijos ir 
LB organų atstovų pasitarime 
1962 sausio 6 Chicagoj. LB Ta
rybos Prezidiumas įstatų pro
jektą pateikė LB Tarybai ko
respondentiniu būdu balsuoti 
1962 sausio 16 d.

LB Tarybos Prezidiumas 
1962 vasario 3 dienos posėdy 
konstatavo tokius LB Tarybos 
balsavimo duomenis:

1. buvo išsiųsta 41 balsavimo 
kortelė, nustatytu terminu (ne 
vėliau kaip iki sausio 27 dienos ■ 
pašto antspaudo data) buvo 
grąžintos 37 kortelės, negrąžin
tos 4;

2.
kortelių buvo 32 už projektą, 1 
prieš projektą, 3 susilaikė, 1 
nieko nepažymėjo.

Tuo būdu Lietuvių Fondo įs
tatai LB Tarybos balsavimu 
yra patvirtinti ir pateikiami 
JAV atitinkamoms įstaigoms in
korporuoti.

Įstatai yra
(lietuvių ir anglų) kalbomis’ su . to 
atitinkamais priedais, iš viso 10! 
mašinėle rašytų puslapių. Lietu 
vių Fondo tikslas juose nusa- 

įkytas šiaip: fondas vekia lietu- 
(vių švietimui, mokslui, kultūrai 
įremti, skatinti bei ugdyti ir lie- 
i tuvių globai U. S. Internal Re
venue Code paragrafo 501 (c) 
(3) prasme (pagal šį paragrafą 
nuo mokesčių mokėjimo atlei
džiama korporacijos ir bendruo 
meniniai fondai, organizuoti ir 
veikią išimtinai religiniais, lab- 

Idaringais, moksliniais, literatū- 
i riniais ar auklėjimo tikslais, jei
gu jokia fondų pajamų dalis 

I neina akcininkų ir kitų individų 
naudai arba esminė jų veikimo 
dalis nėra propagandos skleidi
mas ir t. t.).

Pagrindinis fondo kapitalas 
(jei pats aukotojas .duodąs ne 
mažiau, kaip tris tūkstančius 
dol., nenumato kitaip) yra ne-

I

Eugenijai Henclerienei, 
S. May St., už 2-ą, 3-ą ir 
mėnesį sugaištą namuose 

dėl ligos, Leonardas Jankaus
kas įteikė $600.00 čekį. Iš viso 
iki šiol jai jau įteikta $1,020.00. 
L. Jankausko telef. LU 5-2094.

(Sk.)
X A. Kairys Real Estate įs

taigoj, 2501 W. 69 St., pradėjo 
veikti butų nuomavimo skyrius. 
Chicagos lietuviai butų nuoma
vimo reikalu kviečiami kreiptis 
į šią įstaigą. Išsirinkti tinka
mą butą nuomininkai prašomi 
atvykti į įstaigą asmeniškai. 
Butų savininkai apie išnuomo
jamus butus gali pranešti tele
fonu HE 6-5151.

I

Į

) me.

KOLUMBIJOJ
— Medelyne lankėsi tabako 

plantatorius William J. Jurgė- 
las iš South Windsoro, Conn. 
Jis buvo atvykęs susipažinti su 
lietuviais ir parodyti mums 
spalvotą filmą iš lietuvių, įsi
kūrusių JAV ūkiuose, gyveni
mo ir veiklos. Jurgėlas, nors

CHICAGOS ŽINIOS
KATALIKO ATSAKYMAS Į , 

JAUNIMO SUKRIKIMĄ
Chicagos parapijų Šv. Vardo 

draugijos valdybų 1,200 delega
tų susirinks į 22-ą metinį val
dybų pareigūnų orientacijos 
kursą 18 d. 2:30 v. p. p. Ter- 
race Casino salėje Morrison 
viešbutyje. Sesijos tema: kata
liko atsakymas į jaunuomenės 
sukrikimą.

TAIKOS KADRO EGZAMINAI
Norį stoti į Taikos kadrą ir 

pasiaukoti darbam Afrikoj, Azi
joj ir P. Amerikoj, galės laikyti 
egzaminus vasario 17 d. 8:30 
v. r. Chicagos JAV muitinėje, 
kamb. 1154, 610 S. Canal 
Kandidatai turi būti bent

sminis saugiai nusileido Chica
gos O’Hare aerodrome vienam 
motorui sugedus. Sprausminis 
su 61 asmeniu turėjo skristi be 
sustojimo iš New Yorko į Los 
Angeles.

PAKEITĖ SUSISIEKIMO

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. VVestern Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. VVAlbrook 5-5121

I

VEIDĄ
Prieš kelias dienas Califomi- 

joje mirė Ralph Budd. Jo vado
vybėje Chicagos susisiekimo 
veiksnys (CTA) perėmė Chica
go Motor Coach kompaniją, su
jungė išsimėčiusį transporto tin 
klą, pakeitė senus gatvėkarius į 
naujais autobusais ir praplėtė i 
susisiekimą požeminiais trauki
niais. Jis pakeitė taip pat gelž- 

18 kelių veidą, išvystydamas pir
mutinį dieselinį lokomotyvą 
“Zephyr”. To pasėkoje Ameri
koje jau beveik nėra senų gar
vežių.
4O~KAČIŲ IŠVARĖ VYRĄ IŠ 

NAMŲ
Quentin La Pash pasiskundė 

policijai, kad jam gyvenimas 
sunkus, nes jo žmona jų pen
kių kambarių apartamente lai
ko 40 kačių. Policija nerandą, 
kad Chicagos įstatymai tai drau 
stų. Tuo tarpu jo žmona dabar 
jo neįsileidžia į namus.

st.
i

liečiamas, apyvartines sumas met„
!___j___ _____t________j___________J____ — I

TRUMPAS DOLERINIŲ 
GYVENIMAS 

Dolerinės Chicagoj taip grei 
tai mainosi rankose, kad susi
dėvi per 12 mėnesių. JAV iždo 
pinigų spausdinimo skyrius Wa 
shingtone pradėjo naudoti pato 
bulintą piniginį popierių ir do
lerinės gyvenimas pailgėjo iki 
17 mėnesių. Iždo departamen
tas už svarą naujo popierio už
moka 63 centus. Iš vieno svaro 
pagaminama 462 dolerinės.

VYKSTANT SUSIRINKIMUI 
VAGYSTĖ

Susirinkę Prudential kompa
nijos 38 apdraudos pardavėjai 
nieko negirdėjo, nei nepastebė
jo, kai du ginkluoti vagiliai pri
statė 10 raštinės tarnautojų 
prie sienos ir pavogė $3,698. Ši 
Prudential kompanijos šaka 
yra 2842 Fullerton av.

SPRAUSMINIS SAUGIAI 
NUSILEIDO

Išliejęs didelę kuro dalį į eže
rą, American Airlines 707 sprau

sudarys šio kapitalo duodamos1 
pajamos bei procentai. Fondo 
nariu su balsavimo teise tam- 

l pa kiekvienas, pagrindiniam ka
pitalui paaukojęs ne mažiau 
kaip šimtą dol.

Fondo organai yra a) meti
nis narių susirinkimas, b) susi-

Vasario mėnesio gėle Chicagos Parkų distriktas parinko gėlę, 
amerikiečių vadinamą Caricature Plant, kadangi jos lapai prime
na veidą. Čia su gėle matyti Mary Meehan.

i
i

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Už santaupas, įneštas mėnesio 
15 d., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4

9 iki 4

nuo 9 iki 8 
„ 9 iki 6

9 iki 1

Antrad. n _ __
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. ~ ‘~
Penktad.
šeštadiend.

M OV ING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

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

J. G. TELEVTSION 00.
2512 W. 47th St, FR 6-1998 

TV RADIJAI. HI-FI. VfiSTNTTTVAl 
Pardavimai.taisymai Sek. uždaryta

♦ ♦ ♦ i- * ♦ ♦ -♦ ♦♦♦ ♦♦ ♦ ♦ •

AND LOAN ASSOCIATION
SiSO South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside
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ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

♦

4

f

Split by PDF Splitter


