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Nauji politiniai debesys virš Vakari) Berlyno

X-

Susierzinimas Washingfone dėl 
plano atskleidimo

WASHINGTONAS — Jung
tinės Amerikos Valstybės užva
kar pareiškė Vakarų Vokietijai 
protestą dėl atskleidimo naujo 
Amerikos plano išspręsti Ber
lyno problemas, nes tai galį pa
kenkti pasikalbėjimams su Ru
sija.

Foy D. Kohler, valstybės sek
retoriaus pagalbininkas Euro
pos reikalams, iškvietė Vakarų 
Vokietijos Wilhelm Grewe į 
Valstybės departamentą pasitei
rauti, kodėl žinios „ištekėjo” iš 
Bonnos.

Korespondentai šiek tiek a- 
pibūdino keturių punktų Berly
no planą, kurį Valstybės sekre
torius Dean Rusk šiandien į- 
teiksiąs Sovietų Sąjungos am
basadoriui A. F. Dobrininui.

Plane numatytas didesnis ko
munistinės Rytų Vokietijos sta
tuso pripažinimas ir Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) nepuolimo pažadas, jei 
rusai naujai pripažins vakarie
čių sąjungininkų pagrindines į 
teises pasilikti jiems Berlyne ir 
netrukdys susisiekimo su mies
tu.

—o—
Nors jie negali įrodyti, bet a- 

merikiečiai pareigūnai įsitikinę, 
kad Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijos valdininkai 
sąmoningai pabėrė naujų ži
nių, parodydami savo nepasiten 
kinimą kai kuriais plano punk
tais, kurie Rytų Vokietijai su
teiktų padidintą galią.

Savo pasikalbėjime Kohler 
su Grewe aštriais žodžiais pa
rodė Amerikos susirūpinimą dėl 
atskleidimo plano, kuris buvęs 
įteiktas Vakarų Vokietijai susi
pažinti.

Grewe nedavė Kohleriui ga
lutino Vakarų vokiečių spren
dimo dėl pasiūlymų. Bet jis iš
kėlęs savo vyirausybės susirū
pinimą dėl kai kurių plano da
lių, ypač tų, kurios liečia Ry
tų Vokietijos statusą.

Štai plano, keturi punktai:
1. Sutarptautinti susisiekimo 

kelius oru, žeme ir vandeniu, 
duodant Rytų Vokietijai šiek 
tiek galios tuos kelius prižiūrė
ti.

2. Pasikeisti Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacijai (Natui) 
nepuolimo pažadu su Varšuvos 
komunistinių valstybių sąjun
gos nariais. Tai faktinai pripa
žintų Vokietijos padalinimą ir 
Oderio-Neisės liniją.

3. Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir Sovietų Sąjunga susi
taria neduoti kitoms valsty
bėms atominių ginklų.

4. Sudaryti Rytų ir Vakarų 
Vokietijos komitetus sutvarky
ti prekybinius, kelionių ir kul
tūrinių pasikeitimų reikalus 
tap padalintų Vokietijų.

KALENDORIUS

Balandžio 16 d.: šv. Berna
deta, šv. Kalikstas, Giedrius.

Balandžio 17 d.: šv. Anice
tas, Sigita.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 40 laipsn.; rytoj — gied
ra ir šilčiau.

Bonna paneigė

BONNA — Vakarų Vokieti
jos vyriausybė susijaudino dėl 
Washingtono susierzinimo, kad 
naujas JAV. planas Berlyno 
klausimu buvęs nelaiku- ats
kleistas, bet Bonna paneigė, 
kad tai padarę jos pareigūnai.

Olandai pasiruošę
nuleisti dėl vakarti
Naujosios Gvinėjos

HAGA, Olandija — Olandija 
pasiruošiusi atiduoti Indonezijai 
Vakarų Naująją Gvinėją, jei 
Jungtinės Tautos garantuos pa- 
puasams teisę apsispręsti ir pa
siųs stiprų stebėtojų dalinį toje 
apylinkėje. Tai pranešė gerai in
formuoti šaltiniai praėjusį šeš
tadienį.

Pasak diplomatinių šaltinių 
pranešimo, Jungtinių Tautų ge
neralinis sekretorius U Thantir 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
pritaria olandų pozicijai, kad 
Olandija privalo laikytis savo 
pažado papuasams, jog jiems 
bus duota teisė laisvai pasirink 
ti 'nepriklausomybę.

Ministerių kabinetas posėdžia 
vo 12 valandų ir nutarė neat
mesti JAV tarpininkavimo pa
siūlymų, paruoštų buvusio JAV 
ambasadoriaus Indijoje E. Bun
kerio. Bet ministerių kabinetas 
aiškiai pasakė, jog jis nepasi
ruošęs priimti visų Bunkerio 
pasiūlymų.

Bunkerio planas siūlo vaka
rų Naująją Gvinėją atiduoti In
donezijai dvejų metų laikotar
pyje, Jungtinių Tautų laikinai 
administruojant salą. Olandai 
priešinasi šiam planui, nes ja
me nėra ypatingo užtikrinimo, 
kad papuasai galės apsispręsti 
savo ateitį.

— Gen. Lucius Clay, spe
cialus prezidento Kennedy pa
tarėjas Berlyno reikalams, grį
žo vakar į Vakarų Berlyną, kur 
pasiliks 3 savaites ir po to grį
šiąs į Ameriką. Tačiau jis pa
žadėjęs vėl grįžti į Berlyną, jei 
pablogėtų politinė situacija.

—Vakarų Berlyno gydytojai 
esą sumišę dėl šio miesto atei
ties.

SOVIETŲ POVANDENINIU LAIVŲ GRĖSMĖ
Jungtinių Amerikos Valstybių ir NATO kontrpriemonės

Sovietų povandeninių laivų 
skaičius pavojingai auga ir į 
tai dėmesį atkreipė viceadmi- 
rolas H. T. Deutermann, kuris 
yra NATO vyriausio viršininko 
Atlanto sektoriuje, admirolo 
R. L. Dennison, štabo viršinin
kas. Jis žurnale “Firteen Na- 
tions”, balandžio mėnesio nu
meryje, paskelbė straipsnį, ku
riam progą davė dešimtmečio 
sukaktis, kaip buvo įsteigta 
NATO jūrinė vadovybė Nor- 
folke, Va.

Sovietai turi 400 submarinų
Admirolas Deutermann skel

bia, kad sovietai turi povande
ninį laivyną, susidedantį iš 400 
modernių submarinų. Nelengva 

j nustatyti rusų povandeninių

Dviejų rezoliucijų autoriai lietuvių tarpe. Kongresmanas Gordon 
L. McDonough (R. — Calif.) ir kongresmanas Glenard P. Lips- 
comb (R. — Calif.) susitinka su keliais žymesniais lietuvių veikė
jais Los Angeles mieste. Iš k. Į d.: “Lietuvių Dienų” žurnalo lei
dėjas A. Skirius, Katalikų Federacijos vietos skyriaus pirm. V. 
Kazlauskas, kongr. McDonough, A. Dabšys, Kalifornijos legisla- 
tūros narys Chet Wolfrum, kongr. Lipscomb, ALT-bos Los An
geles skyriaus pirm. J. Jodelė ir LB Vakarų apygardos pirm. K. 
Liaudanskas. (L. Kančiausko nuotr.)

Vakarų Vokietija prašo
atominiu ginklų

BONNA — Vakarų Vokieti
jos parlamente biudžeto disku
sijų metu kalbėjo kancleris 
Adenaueris. Tarp kitko jis pa
reiškė dėl šiaurės Atlanto Gy
nybos organizačijos (Nato) ap
ginklavimo atominiais ginklais. 
Jo teigimu, ši gynybos organi
zacija gaus atominių ginklų, 
kad galėtų išlaikyti jėgos pu
siausvyrą prieš Rusiją, šis 
sprendimas bus padarytas se
kantį mėnesį Atėnuose, Graiki
joje, kur posėdžiaus Nato mi- 
nisteriai.

Adenaueris to įsitikinimo pri
ėjęs po pasikalbėjimų praėjusią 
savaitę su Nato generaliniu 
sekretorium dr. D. Stikker. 
Šiuo savo drąsiu pareiškimu 
Adenaueris kiek nustebino poli
tinius stebėtojus. Dėl atominių 
ginklų perleidimo Nato kariuo
menei tariamasi jau beveik vie
neri metai; jokio konkretaus 
susitarimo tačiau nebuvo pa
siekta. Vakarų Vokietija užsis
pyrusiai prašo tų atominių gink 
lų. Gynybos ministeris Franz J. 
Strauss šį klausimą nuolat iš
kelia, o Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė vis išsi
sukinėja ir delsia. Vakartį Vo- 
iketija sutinka nusileisti' savo 
reikalavimuose, jei tik būtų ga
lima pasiekti kokio nors konk
retaus susitarimo. Vakų .Vokie

laivų jūrininkų kokybę. Jų tech
niškasis paruošimas, tikriausiai, 
esąs pukus. Paruošimą jie at
lieka jūrose, nors jie neturi di
delės grupės senesnės tarnybos 
povandeninių laivų karininkų, 
su kautynių patirtimi, kurie pa
ruoštų jaunesnius karininkus ir 
eilinius. Taipgi sunku .nustatyti 
sovietų submarinų garsinius se
kimo įtaisus bei apginklavimą.

Adm. Deutermann, akivaizdo
je to, pabrėžia reikalą NATO 
Atlanto sektoriaus vadovybei 
sustiprinti savo pirešsubmari- 
nines piremones: mažus atitin
kamus laivus,' palydos ir kon
vojaus laivus, lėktuvnešių sau
gotojus, pajūrio bazes turinčią

tijos reikalavimai ir nuolaidos 
dėl atominių ginklų galima iš
reikšti sekančiai:

1. Visos sąjunginės valstybės
turėtų teisę kur ir kiek
yra Jungtinių Amerikos Vals
tybių atominių ginklų jų terito
rijoje.

2. Būtų galima garantuoti, 
kad atominiai ginklai bus griež 
tai kontroliuojami ir žinomi vi
sų sąjunginių valstybių vyriau
sybėms ir perkėlimai.

3. Užpultoji valstybė turėtų 
tartis su kitais sąjungininkais, 
prieš panaudodama atominius 
ginklus savęs apsigynimui.

Vakarų Vokietijos socialde
mokratų partija pritaria šito
kiai sušvelnintai atominių gink
lų politikai; grįežti gynybos mi 
nisterio F. Strausso reikalavi
mai yra nepriimtini Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, taipgi ir 
vokiečiams socialdemokratams. 
Paskutiniu metu Strauss gyny
bos politika kiek sušvelnėjo, pri 
artėjo prie Amerikos siūlomų 
sąlygų. Gi Amerika yra atsargi 
atominių ginklų perleidime Na
to kariuomenei. Tačiau ji nega
li būti griežta ir užsispyrusi su 
savo sąjungininkais, kurie iš
statyti pavojun prieš augančią 
atominę Rusijos galybę.

aviaciją ir submarinų naikintu
vus.

Smulkesnių žinių apie Sovie
tų submarinų laivyną neturima. 
Yra pagrindo spėti, kad dau
giau kaip trečdalis jų yra pri
taikyti ilgų distancijų uždavi
niams. Likusieji — vidutinių 
distancijų ar tik pakrančių sar
gybai.

Raudonųjų atominiai 
submarinai

Vis dėlto manoma, kad apie 
10 Sovietų submarinų jau yra 
atominės jėgos varomi. JAV 
jau turi 24 atominius submari- 
nus. Kiek žinoma, dar nei vie
nas Sovietų atominės jėgos va
romas submarinas nėra plau

PERSIORGANIZAVO KUCHEt-LIPSCOMB 
REZOLIUCIJAI REMTI KOMITETAS

Komitetas pakeitė vardą. — Pramatė svarbesnius darbus bei žygius rezoliucijų 
pravedimo reikalu. — Laukiama dar naujų rezoliucijų

LOS ANGELES, Calif. — 
Kuchel - Lipscomb Rezoliucijai 
Remti komiteto pastangomis 
šiuo metu JAV-bių Kongrese 
jau yra devynios rezoliucijos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
bylos reikalu. Laukiama dar 
vienos kitos naujos rezoliucijos 
Pabaltijo kraštų laisvės klau
simu. Komitetas nekovoja už 
kurios nors vienos rezoliucijos 
pravedimą, bet už visų. Komi
teto vadovybė, pasitariusi su 
visais savo nariais, 1962 metų 
balandžio mėn. 6 d. posėdyje 
pakeitė savo vieneto vardą. 
Nuo šios datos oficialus komi
teto vardas yra šis: Americans 
For Congressional Action To 
Free The Baltic States.

Komiteto vadovybė ir toliau 
lieka ta pati: L. Valiukas, ko
ordinatorius; A. Skirius, koor
dinatoriaus pavaduotojas; tau
tinių grupių pirmininkai: Ju
lius Jodelė (3803 Evans St., 
Los Angeles 27, Calif.), Arne į 
Kalm (estų) ir Alfons Reins i 
(latvių); sekretoriai — E. Ar- 
bas, Alice Dotts, II. Marendi 

' (estų) ir J. Steinbergs (latvių). 
Viso komiteto kasą tvarko Jur- 

1 gis A. Petrauskas (3442 Made
ra Avė., Los Angeles 39, Ca
lif.). Pagrindinių komisijų pir
mininkais yra — dr. P. Pama
taitis (finansų); J. Gliaudą (in
formacijos) ir J. Kojelis (pla
navimo ir strategijso).

Komitetas išleidžia dideliu ti
ražu specialų lapelį, kuriame 
duodamos pagrindinės informa
cijos ir nurodymai, kaip visi 
geros valios lietuviai gali įsi
jungti į šį taip svarbų žygį už 
Lietuvos laisvę, šis leidinukas 
bus paskleistas krašto lietuvių 
tarpe. Komitetas planuoja pa
siųsti specialią delegaciją 1962 
metų birželio mėnesį į Washing- 
toną, kuri padarytų visą gali
mą spaudimą į senatorius ir 
kongresmanus rezoliucijų rei
kalu.

Visi geros valios lietuviai 
kviečiami prisidėti prie šio ko

kęs tolimuosiuose vandenyse. 
Tačiau yra pagrindo manyti, 
kad kai kurie jų yra iš Balti
jos jūros aplink Norvegiją nu
plaukę į arkties sritį, bet, at
rodo, nesileido į Atlanto van
denyną. Yra nepatikrintų ži
nių, kad sovietų submarinų ato
minės jėgainės susidūrė su kaž
kokiomis nežinomos prigimties 
problemomis.

Apie 25—36 Sovietų subma
rinai turi įtaisus leisti balisti
nius sviedinius. Kai kure ato- 
mniai Sovietų submarinai ga 
gali leisti ir raketas, tačiau ma
noma, kad dauguma raketoms 
leisti submarinų yra paprasto 
tipo.

miteto žygių bei darbų vieno
kia ar kitokia parama. Šis žy
gis yra toks didelis, kad čia 
darbo rankų nebus niekad per
daug. Dar šiandien parašyk po 
trumpą laikutį senatoriui J. 
William Fulbright ir kongres 
manui Thomas E. Morgan, Jie 
pirmininkauja Senato ir Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų ko
misijoms, kurios duos tolimes
nę eigą mūsų rezoliucijoms. Se
natoriui Fulbright rašytina: 
“My dear Senator: Please ex- 
pedite and support the follo- 
wing resolutions: S. Con. Res. Į 
12, 'Su Con. Res. 63 and S. Con. j

Submarinų atominės raketos
Manoma, kad kiekvienas So

vietų atitinkamas submarinas 
gali iš vandens paviršiaus pa
leisti 2—3 balistinius sviedinius, 
kurie gali pasiekti iki 350 my. 
lų. Amerikiečių submarinų ra
ketos pasiekia 1,250 mylių, o 
Polaris raketos — net 1,750 
mylių. Tačiau Sovietų atominės 
raketos turi gal 2—5 kartus di
desnę jėgą negu amerikiečių 
pusės megafono Polaris rake
tos.

JAV dabar turi 8 Polaris sub- 
marinus, kurių kiekvienas gali 
paleisti 16 raketų, būdamas pa
sinėręs vandenyje. Amerika 
taipgi turi 5 submarinus, galin
čius iš vandens paviršiaus pa
leisti sparnuotas Regulus rake
tas.
140 karininkių Atlanto gynybos 

štabe
Atsiradimas Sovietų atomine 

jėga varomo submarinų laivy
no sudaro nemažą grėsmę JAV- 
bėms ir NATO jėgoms. Tai 
taipgi pabrėžia svarbumą NA- 
to Atlanto komandos. Ši tarp
tautinė okeano komanda yra 
pirmoji tokia taikos meto ko
mandą, turinti savo būstinę 
JAV-sc. Jos uždavinys supla
nuoti gynybą Atlanto okeano 
srityje nuo Šiaurės poliaus iki 
tolimųjų pietų. Šiame štabe yra 
140 Kanados, Danijos, Prancū
zijos, Oalndijos, Norvegijos, 
Portugalijos, D. Britanijos ir 
JAV. Admirolo Denissono pava
duotojas yra britų adm. Char
les Evans. Apie tai gan plačiai 
bal. 11 d. rašė “New York Ti
mes”. »

Sąjungininkai Atlante turi
500 laivų ir 1,400 lėktuvų
Išskyrus manevrų laiką, ši 

Atlanto komanda neturi jokių 
pastoviai prie jos priskirtų ka
rinių jėgų. Tačiau, kilus karui, 
ji turėtų savo žinioje daugiau 
kaip 500 laivų ir apie 1,400 lėk
tuvų.

Atlanto komandos dešimtmetį 
pasveikino NATO generalinis 
sekretorius Dirk U. Stikker, pa
žymėdamas, kad “ši data reiš
kia NATO išvystymo epochą” 
ir kad “didžiausias laivyno jė
gos sutelkimas istorijoje savai
me jau yra galingas atbaidy
mas nuo bet kokių priešo ka
rinių avantiūrų”.

J. Pr.

Res. 64. These resolutions in- 
troduced by Senators from 
both Parties, are calling for 
freedom for the Baltic States. 
Thank you”. Kongresmanui 
Morgan rašyti: “My dear Re- 
presentative: Please expedite 
and support the following re
solutions: H. Con. Res. 153, H. 
Con. Res. 163, H. Con. Res. 
195, H. Con. Res. 439, H. Con. 
Res. 444 and H. Con. Res. 456. 
Thes resolutions, calling for 
freedom for the Baltic States, 
have been introdueed by Con- 
gressmen from both Parties. 
Thank you”. Tai tik pavyzdžiai. 
Galima tai pasakyti kitais žo
džiais. Senatoriui voką adre
suoti : Senate Office Building, 
Washington 25, D. C.; kongres
manui — House Office Buil
ding, Washington 25, D. C.

Bankininkas Pompidou.
pakeičia Debre

PARYŽIUS — Prezidentas 
Charles de Gaulle užvakar pri
ėmė ministerio pirmininko M. 
Debre atsistatydinimą, nomi
nuodamas Georgės Pompidou, 
bankininką be didesnio politi
nio patyrimo, jį pakeisti.

Debre, dirbęs daugiau kaip 
trejus metus kaip premjeras, 
savo atsistatydinimo laiške sa
ko, kad jam atėjęs laikas polik- 
ti ministerio pirmininko pos
tas, pasirašius Alžirijos taikos 
sutartį.

Svarbiausiuose postuose pasi
liko tie patys, ministeriai, jų 
tarpe ir užsienio reikalų minis
teris de Murville.

Bombarduotas JAV
konsulatas Venecueloje

CARACAS, Venecuela —JAV 
konsulatas Puerto de la Cruza 
mieste buvo bombarduotas šeš
tadienį. Bombardavimo metu 
žuvo ‘ vienas vietinis tarnauto
jas ir sužeistas antras asmuo. 
Tai pranešė JAV ambasada.

Tai antrasis yra užpuolimas 
prieš JAV diplomatines įstai
gas Venecueloje šiais metais.

Europiečių protestas
prieš Joubaudo

pasmerkimą
ALŽIRAS — Alžirijos euro

piečiai užvaxar uždarė krautu
ves ir paliko savo darbus, pro
testuodami prieš mirties baus
mę, paskirtą eksgenerolui Ed- 
mond Jouhaud, slaptosios ar
mijos vadui.

Slaptosios armijos organiza
cijos vyrai per paskutines 24 
valandas Alžirijoje nužudė ma
žiausiai 18 musulmonų, įskai
tant 1 europietį. Dvidešimt ke
turi kiti buvo sužeisti, devynio
lika jų yra musulmonai.

------šešiasdešimt sužeistų ir
sergančių invazijos j Kubą be
laisvių (prieš metus jie darė in
vaziją į Kubą nuversti Castro 
režimą) atvyko į Jungtines A- 
merikos Valstybės, sumokėjus 
už juos $2,550,000. Už 1,179 
hpinisvins diktatorius Castro



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. balandžio mėn. 16

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

mokės, pareiškimą už 1961 m. 
(joint 1961 federal income tax 
return) už save ir už mirusį 
sutuoktinį. Pr. š.

Testamento reikalais
Kl. Ar gali testamento liudi

ninkas pagal tą testamentą ką 
nors paveldėti?

Ats. Paprastai testamento 
liudininkas yra numatomas, kad 
jis gali būti pašauktas į teismą 
testamento patikrinimui. Toks 
jo parodymas teisme bendrai 
sulaiko jį nuo bet kurios nuosa
vybės priėmimo pagal tą testa
mentą. Todėl liudininkas turi 
liudyti arba netekti galimybės 
paveldėti arba jis privalo susi
laikyti nuo savo parodymo; 
priešingu atveju yra didelė ga
limybė paveldėjimą pagal tes
tamentą pastatyti į pavojingą 
padėtį—jis teismo gali būti nu
šalintas. Todėl geriausia, kad 
nė vienas testamentu apdova
notasis (beneficiaras) nebūtų 
liudininku.

Kl. Malonėkite išaiškinti kas 
tai yra dučes tecum?

Ats. Ta sąvoka priklauso prie 
subpoena, t. y. privalomas atvy
kimas į teismą, kuris įsako as
meniui atvykti arba atnešti su 
' savim į teismą tam tikrą doku
mentą. Pr. Š.

; Socialinio draudimo reikalais
Kl. — Prašau apskaičiuoti mūsų 

pensijos didumą. Aš esu gimęs 
1901. V. 7 d., o žmona 1897 m. 
IX. 24 d. Aš noriu gauti pensiją 
sulaukęs 62 m. žmona jau šįmet 
sulauks 65 metų. (Seka uždarbių 

| lentelės). — K. K.
Ats. K. K. — Labai gaila, tačiau 

i j jūsų klausimą pilnai atsakyti nė- 
j galiu dėl informacijų trūkumo.
I Spaudoje jau esu minėjęs, kad yra 
Į būtina žinoti tikslius darbininko 
[uždarbius. Iš pateiktų žinių man 
nėra aišku, ar jūsų žmona yra jū- 

; sų biznio partneris, ar jūs visą 
I pelną dalinatės lygiomis ir ar abu 
mokate soc. draudimo mokesčius 
už gautą savo pelno dalį iš biznio ? 
Šių žinių neturint nėra aiškūs jūsų 
uždarbiai iš biznio.

Jūsų žmonos pensija būtų apie 
$71 per mėn., o jūsų — nežinau.

J. šoliūnas
Kl. — Atsiųskite man kortelę iš 

Baltimorės duomenims gauti apie 
dirbančiojo metų ketvirčius.

A. J.
Ats. A. J. — Jums jokios kor

telės nesiunčiu, nes kortelės, ku
rioje būtų pažymėti darbo ketvir
čių skaičiai, nėra. Jeigu norite su
žinoti, kiek metinių darbo ketvir- 

! eių esate išdirbę, tai parašykite 
j laišką į centrinę socialinio draudi
mo įstaigą Baltimorėje ir jums 
norimos informacijos bei kitos ži
nios bus suteiktos. Rašant patei
kite šias žinias: vardą, pavardę, 
adresą, gimimo datą, socialinio 
draudimo numerį. Rašykite šiuo 
adresu: Sočiai Security Admi- 
nistration, DAO, Baltimore, Md.

Kl. — Esu gimęs 1895 geg. 10 
d. Amerikon atvykęs 1950 m. ir 
tuojau pradėjau dirbti farmoj, ku
rioj išdirbau 8 mėn., uždirbęs 
$800, bet soc. sec. mokesčiai ne
buvo atskaitomi. Nuo 1951 m. sau
sio m. perėjau dirbti į fabriką, 
kuriam uždirbau (seka lentelė).

Turėdamas 1962 m. geg. 10 d. 
67 ,m. noriu išeiti pensijon. Kiek 
galėsiu gauti pensijos?

Mano žmona gimus 1904 an. ko
vo mėn. 27 d. Dirbo farmoj, uždir
bus $600. 1951 m. perėjo fabri
kam (Seka uždarbių lentelė).

Ką ji turėtų daryti pasitraukus 
anksčiau iš darbo ir nesulaukus 
62 metų? Kiek galėtų gauti pensi
jos? Kiek būtų turint 65 metus? 
Koks skirtumas pensijoje?

A.V.
Ats. A. V. ■—- 1. Naudojantis

pateiktaisiais duomenimis apie jū
sų uždarbius, jūsų socialinio drau
dimo pensija bus apie $119 per 
mėn.

2. Jeigu jūsų žmona pasitrauk
tų iš darbo nesulaukus bent 62 m. 
amž., tai ji tegalėtų gauti tik ne
darbingumo pensiją, žinoma, ne
darbingumo pensijai gauti yra bū
tina įrodyti, kad esama: nustojus

; sveikatos. Jeigu jūsų žmona kva- 
lifikuotųsi nedarbingumo pensijai, 
tai jos nedarbingumo pensija bū
tų apie $89.

3. Jūsų žmonos pensija, sulau-

REMIA PREZ. KENNEDY 
SVEIKATOS PLANĄ

Washingtone, D. C., įsistei
gusi organizacija the National 
Couneil of Senior Citizens, re
mia prez. Kennedy sveikatos 
planą senesnio amžiaus žmo
nėms, pagal King - Andersono 
bilių (H. R. 4222 ir S. 909) 
per Socialinio draudimo siste
mą duoti nemokamą gydymą 
senesnio amžiaus žmonėms. Tuo 
reikalu įvairios organizacijos ir 
pavieniai asmenys rašo petici
jas senatoriams ir kongreso na
riams. Minima organizacija ren 
ka kolektyvines peticijas, ku
rias nori įteikti gegužės 20 d. 
prezidentui Kennedy New Yor- 
ke Madison Sąuare Garden Ral 
ly ir Congresui per National 
Couneil of Senior Citizens ge- 
gugės 25-26 d. Washingtone, 
D. C.

Šios organizacijos paragini
mą prisidėti gavo Pr. Šulas, 
kuris dabar rūpinasi Chicagoje 
lietuvių organizacijų tarpe su
rinkti kolektyvinei peticijai 
draugijų, sąjungų, valdybų, na
rių parašų.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS UŽ 
SOCIALINĘ MEDICINĄ

Prieš kurį laiką Liet. Nuosa
vybių Sav. Susivienijimo susi
rinkimui nutarus, valdyba iš
siuntinėjo kai kurioms Chicagos 
liet. draugijoms, klubams raš
tus, kuriais kvietė remti King- 
Andersono bilių, numatantį se
nesnio amžiaus žmonių nemo
kamą gydymą. Į tuos ragini
mus atsiliepė su savo pritari
mais kelios Chicagos lietuvių 
organizacijos.

Pirmasis atsiliepė Liet. Žurn. 
s-gos Chicagos sk. pirm. Anta
nas Gintneris ir užsisakė petici
jų senatoriams ir kongreso na
riams rašyti tekstus. Antrasis 
atsiliepė adv. Charles P. Kai, 
Pabaltijo Adv. - Teis. Lygos 
pirmininkas. Trečioji — A. 
Burba, Suvalkiečių dr-jos pirm. 
Ketvirtasis — Ant. Šantaras, 
Agronomų dr-jos pirm. Penk
tasis — J. Skeivys, Marąuette 
Pk. Namų Sav. dr-jos pirm.

Kas dar norėtų gauti petici
jų tekstų prašomi kreiptis į 
Susivienijimo ižd. Joną Simo- 
navičių, 4531 S. California av., 
Chicago 32, III., arba į Helen 
Širvinskas, Joną Melevicką, 
Pr. Šulą, kurių adresus rasite 
telefonų knygoje. ' Fab.

JŪS KLAUSIATE —
SVIES ATSAKOMI

KI. Kaip aš turiu sumokėti 
socialinio draudimo mokesčius 
už savo namų patarnautoją už 
1961 metus? B, B.

Ats. B. B. Pirmiausia jūs tu
rite iš savo namų patarnauto
jos mokamos algos išskaityti 3 
proc. soc. draudimo mokesčių 
įr tiek pat savo pridėti, bendrą 
sumą turite nusiųsti su specia
liu blanku mokesčių įstaigai 
(Internal Revenue Service). 
Jei to savo laiku nepadarėte, 
tai jums teks mokėti 6% pa
baudos.

(Šią procedūrą išaiškino p-lė 
Sadauskas, J. Varkalos įstaigos 
asistentė).

Kl. Ar aš galiu prisirašyti 
pr. metų pradžioje mirusį savo 
vyrą, pildydama pajamų moke
sčių blanką? J. J.

Ats. J. J. Jeigu jūsų sutuok
tinis mirė praeitais metais ir 
jeigu jūs naujai nesusituokėte 
iki tų metų pabaigos, tai jūs 
galite pildyti bendrąjį pajamų
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NUMBER OF FAMILIESj 
Income CIasses

UMDER $3.000 $5,000 $7,000 $10,000 $15,000
$3,000 TO $4,999 TO $6,999 TO $9,999 TO $14,999 ANO OVER

Spausdinamos lenteles 1 skiltyje pažymėta JAV dirbančiųjų skai
čius, _ o apatinėje eilutėje — šeimų uždarbiai, kurie paskirstyti 
grupėmis.

' kus 65 'm. amžiaus, būtų apie $85,
‘ o jeigu prašytų sumažintos pensi- 
! jos, sulaukus 62 m. amž., tai gau- 
itų apie $68 per mėn. -

Kl. — Esu gimęs 1901 m. saus. 
1 d. Kiek gausiu pensijos suėjus 
man 62 m. ir kiek suėjus' 65 m. ? , 
.Mano uždarbiai tokie: (seka len-' 
telė)

Kiek ir nuo kada galėtų gauti 
pensiją mano žmona, kuri yra gi
musi 1901 m. vasario mėn. 7 d. ir 
nėra dirbusi? Kur ir kaip galėčiau 
gauti žinių ar visi uždarbiai yra 
įrašyti? — J. E.

Ats. J. E. — Prieš atsakant į j 
jūsų klausimus, noriu padaryti, 
paaiškinimą. Socialinio draudimo 

i įstaiga pensijos tikslams skaito,' 
kad darbininkas, gimęs pirmąją 

j mėnesio dieną, yra sulaukęs savo 
gimtadienio paskutiniąją mėnesio 
dieną prieš to mėnesio pirmąją 
dieną, kuriame darbininkas yra 
gimęs. Vadinasi, jūsų atveju yra 
toji taisyklė pritaikoma ir bus 
skaitoma, jog jūs 65 m. amžiaus, 
(ar 62 m.) būsite sulaukę ne sau-1 
šio, bet gruodžio 31 d. Tai yra 
labai svarbu jums, nes gimimo 
diena turi įtakos į jūsų pensiją. 
1. Iš pateiktųjų duomenų spren
džiant, jūsų mėnesinė soc. draud. 
pensija, jums sulaukus 65 m. am
žiaus, būtų apie $96. Gi jei pra
šysite sumažintos pensijos, sulau
kę 62 m. amž., tai pensija bus apie 
$76.80. 2. Jūsų žmoną, sulaukus
62 m. amž., galės prašyti žmonos 
pensijos. Jos sumažinta žmonos 
pensija būtų apie $36 per mėnesį. 

į Tačiau jei ji lauktų iki 65 m. amž.,
! tai jos pilna žmonos pensija būtų 
Į apie $48. 3. Dėl uždarbių įmokė
simų informacijas galite gauti ra
šant į Sočiai Security Adm„ DAO, 
Baltimore, Md, Pateikite šias ži
nias: vardas, pavardė, gimimo da- 

j ta, socialinio draudimo numeris ir 
adresas. — J. Šoliūnas.

Klaus. — Esu apie 70 m. Pen
sijai gauti iš soc. sec. man užten
ka išdirbti 6 ketvirčius. Pradėjau 
dirbti nuo 1961 m. sausio 1 d. Aš 
esu self-employed, mokąs soc. sec. 
mokesčius pasibaigus metams. Ar 

! aš galėčiau gauti pensiją iš sočiai 
! sec. nuo liepos mėn. ? Jei galėčiau, 
i ką aš turėčiau daryti? —- S. N.

Ats. S. N. -— Neteisingai esate 
apskaičiavę savo darbo ketvirčių 
skaičių, kuris yra reikalingas kva- 
lifikavimuisi. Jeigu esate sulaukę 
70 metų šįmet (tada esate gimę

4'-

U I e K’AS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK —V-©!
Šis vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sėdau su automatu, Radio ir šild.
Kaišia ....

Taksai ,89. H
Pilna feama .. . $2,316.96
Dan Kuraitis ® Liet. Prekyba

MILDA BUICK, INC.
907 W, 35ih Street, Shicago 9, 988., Tel. LA 3-2022

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikiu mažai vartota bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modeliu 
garantuot^ automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją.

VACYS mOTOR SALES 
6186 S. Wesfern Avenue, Ghicage 36, III. 

Telet WAIbh>ok 5-5121

1892 m.), tai jums reikia 8 darbo 
ketvirčių, arba dvejų metų uždar
bių, Tačiau nesu tikras, kiek jums 
reikia darbo ketvirčių, nes sakote 
esate “apie 70 metų”. Jeigu jums 
reikia bent 8 darbo ketvirčių, tai 
pensiją tegalėsite gauti tik nuo 
spalio mėn. pradžios. Gi pareiški
mą pensijai tegalėsite užpildyti 
tik kai sumokėsite socialinio drau
dimo mokesčius šių metų pabaigo
je. Patartina laukti metų galo, už
mokėti soc. draud. mokesčius ir 
paduoti pareiškimą pensijai gauti.

Kl. — Esu gimusi 1902 m. rūgs. 
27 d. Dabar esu po sunkios opera
cijos ir esu labai susirūpinusi dėl 
pensijos. Iš kokių metų yra skai
toma pensija? Kiek gaučiau, jei iš
eičiau 62 m. ir kiek 65 m.? Pradė
jau dirbti 1949 m. rugpiūeio 2 d. 
siuvykloje (seka užd. lentelė)

D. P.

Ats. D. P. — 1. Jūsų atvejy, ap
skaičiuojant mėnesinę soc. dr. pen
siją, bus naudojami 8 metai su 
aukščiausiais uždarbiais. Jūsų ma
žesni uždarbiai per ateinančius me
tus; t. y. po 1961 m. gali sumažin
ti jūsų pensiją, tačiau pakenkti 
nepakenks. Tiesa, jūs galėtumėte 
daugiau gauti, tačiau jei norėtu
mėte gauti didesnę pensiją, tai nuo 
dabar turėtumėte uždirbti daugiau 
negu $3221.87. Jei uždirbsite ma
žiau, tai pensija nei sumažės, nei 
padidės. 3. Sprendžiant iš patiek-' 
tųjų uždarbių dųąmenų, jūsų pilna 
pensija, sūlaukusf $5'm. amžiaus,! 
būtų apie $107.00, o sumažinta, 
nuo 62 m. amžiaus imant, būtų 
apie $85.60 per mėn: J. Šoliūnas

T 1 L E O Z NO
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios pavęikslines lempos.

J. MIGLINiRS
2549 VV. 69th St. II a. PR 6-1063
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J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardaviinai-taisymai Sek. uždaryta

Nėra informacijų
Sujungtas su klaidingu tele

fono numeriu abonentus stip
riai supyko ir tarė operatorei;

— Jūs kvaila, ar aš kvailas?
— Atsiprašau, prakalbo ope

ratorė, — tačiau šios rūšies in
formacijų mes negalime suteik
ti, nes mūsų įstaigoje nėra 
psichiatrijos skyriaus.

F. ŠILEIKIS, 0, F,
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban4 dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDI JOS TECHNIKOS DAR. 
2850 W. 6Srd'St., Chicago 29, Ui. 

Tel. PRospect 6-5084

dr. j, ir k, aguoai
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1652 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad.

~1S7aNNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

’ GERKLES LIGOS
I PRITAIKO AKINIUS
į 2858 West 63rd Street 
i Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7-—9 v. 

vak, šeštadieniais 10—i vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

Rez. HE 6t1670
DR. K. G, BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buiiding). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

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

Rezid.: 3241 VVest Ofith Place 
Tel.: REpublic 7-7808

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. C3rd St.
Kampas 63-čios ir California 

Vai. Kas 'len nuo b—8 vai. vak.
Aešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutarti. 
Ofiso telef. 476-1042 
Rez. VVAlbrook 5-3048

■ DR. & SODELIS
inkstų ir šlapumu takų chirurgija! 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin

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

Valandos pagal susitarimą 
f-el. ofiso HE 4-5849, res. HE 4-2324

DR, FETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 Wesfc 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt, 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., Š.ešfc. pagal sutartį, 
sekm, uždaryta,

I'el. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. S, ir IVt. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.; penkt.. 10 v. r. iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą,.

0R. 1 G. BYLA - BYLAITIS 
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
Vvandos tik susitarus
Tel. GRovehill 6-3409

Tel. Ofiso 247-1002. Namų I’R 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimų.

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-087S

DR. W. M. ESS88ti-£lSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 

8182 S. Kedzie Avė. WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. SE 7-6867
DR. B. GAIŽIDRAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
•specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—t, vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p.

a d 1 1 Ai » n

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus if vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017
leonius priims, nagai susitarlma

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-S0S1
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOKŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU ’ LIGOS 
2656 West 63 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v.' iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt nuo 1 iki 4 vai.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

0R. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 West 63rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6

•-<’t 'T'v.A/Ga rl 5->

Telefonas: GRoveliell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marguette Rd 

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

Ofiso ii' buto tel. OLymple 2-1381

DR. F. Y. KAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. ĮSth Court, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

DR. n. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
756 West 35th Street 

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vakarais 7-9. šeštad. 10-2.

Trečiad. susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — Bl 7-0400.

Tel.: REllance 5-1811
BR. WALT£R J. K1RSTUK

(UietuYte gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.: Pirmad,, antrad . ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

“1 ofiso ir buto OUymplc 3-4150
DR/R,' KISiaiUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 
4938 VV. I5th St.,- Cicero 

Kasdien 1—S vai. ir 8—S tai. vak 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. BAfayette 3-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

4 DR, EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—S vai 
^ak., pirm,, antr., ketvir, 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRIENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU !R VAIKI? ligi1

SM3CIAMST® ' 
MEDICAL BUILDING

7150 South Westem Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad, 
nuo n vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
13 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11

vai. ryto iki 8 vai p. p.
Ofice tel, RE 7-13 68 

fos. tel, IVAlbrool. 5-S765
ŽARIJA LINAS...

AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 
2817 West 71st Street

Telefonas HEmlock 6-35'45 
(OFISO IR RES.) 

VALANDOS PAGAL SUSITARIMU

Tel. ofiso PK 8-7773, rez. PR. 6.4732

. DR, A, MACIUOS
CHIRURGAS
2858 West 6Srd Street

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801
DR J. MEŠKAUSKAS

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

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-3 v. v, 
šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta,

DR JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S ?. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURG15 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, UI 

Telef. offiso: PUllman 5-6766 
Namų; BEverly 8-8846 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v„ šešt 
1-4 v. p p iračiadieni — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
. GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Ofisas 3258 S. Halsted St.
Vai. Antrad. ir penkt. 8-7 vai, p. p. 
Trečiad. uždaryta.

AI

dien 8:30 
niais — 8:30

• Redakcija dirba kasdfėn’
8:30 — 5:30, šeštadiėti&lšt 
8:30 — 12:00. ''ovųi

isrn
• Administracija dirba 

5:00, šeštadie? 
- 12:00. ibi-iTfj

DR, J. RIMDZUS:
CHIROPRAOTOR’" '

Headaches, Arthritis, Rh(»li#tatlsm.
Spine & Nerve, Ailmspįits 

1428 Broad way, Gary, ■Indiana 
Valandos — pirmadieniaišHSJ)f:.iki 7 
P. M. Kitu laiku pagal susįfctrlmą. 

Telef. Office Gary: Gary "8S38635
Res. Chicago RIshop 

Ofiso telefonas ~ BIshop V4--2528
DR, AL RAčKUD« 

GYDYTOJAS IR CHIR'UR’gaS
4342-Archer AveiilftPū 

(Kampas Kedzie ir ArchįĖsi
VAL.: kasdien nuo 2 iki š.Jitl: vak, 

Treč tr sekmad tik BUšltarus....
DR ZIGMAS RUDliftS

2745 West 6Sth Strtfet’h 
Spec. ORTHOPEDINES LK10B 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: Pirmad., antr., ket^T'tpenks. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo (U? teal. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiad-iahi&'is ir 
kitu laiku susitarus telefojjtf.

Telef. REpublic 7-22^0^.,

DR ANT. RyD0KW^pL.
Tikrina akis ir pritaiko? tlt/inbs.v 

keičia stiklus tr renrrtik\:
4455 S. California Avė. Yii>iXt^7?,.H;
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. Jtfe'fegiiįd. 
uždaryta, šeštad. 10 v, r. p n

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PRbj)Į-6730
B?1. W. Ress Br. L. Seibufis

Inkstų, pūslės ir šlapumodithkų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
gau Avė.. Suite 808, tel. <CE 10.7764 

ValandQ3 pagai gusitagjjflfy

0R, 1 j, SiMONBTS

GYDYTOJAS. LR CHIRlfcRfŠAS 
Adresas: 4255 W. 63d. St.
Ofiso tol. REllance 5-^4.f0* 

Kez. tel. GRovehill ė-jfąiV
Valandos: 1-3 p. m. ir 3iR;'W na 

Penkt. tik 1-—3 p. .m. :
Trečiad, ir šeštad. pagal Hilfart;

Otteo telef. CLiffside 4-2898 
Rezld. tel. WAlbrook 'gisoSis

DR R STRIMAITI
GYDYTOJAS IR CHIRT.jft&Ag, 

4644 S. Ashland t
Bendra praktika ir spečštllBi 

chirurgija
Valandos kiekvienų dieną, ■'-2-^4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais',,ir sek
madieniais uždaryta, priimami pa
gal ausitarimą. šeštadieniaip! rm 2 vai. iki 5 vai. vak.

------
DR ¥¥TS TAURAS?

Ofisas ir rez. 2652 W. St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 3-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., 7Wč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo fi. ikl S 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet 'ir' kitu 
laiku — pagal susitarimą. • Į.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI- -8-6105
DR. V. R TUMAŠDRiS 

CHIRURGAS -'J <
2454 Wėst 719fc Staieat: 

Priima ligonis pagal susitarimą,
D51 valandos skambinkit tėU HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiėiV kas
dien, išskyrus trečiad. ir šešjąd.

Telef anas — GRovehill
DR A. ¥ALIS~LADdKA$

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
2524 West 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
LIGOS T ” •

aiandos. nuo 1-4 Ir 6-S s&L vak, 
Segtadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

_______Trečiadieniais už dar

Tel. PRospect 6-S461L,
dr. ©NA mraiims

(VAŠKAS) 'i,? 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4 -ifi-S 

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. RE 4-3159

DR. F, 0. W!NSKUftAS
GYDYTOJAS IR CHlEim.GAS 

2420 W. Marąuette Rehd 
Vąl.- nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 ikl-g v. v. 

Trečiad. ir. šeštad. pagalssubarti

DR. Pa Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRŲItGAS 

1821 So. Halsted sUfeht 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PjĖ5'-'6-6858 

Rez. 6600 So. Artesian Ayebue
Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. D.p.f ,<į-.7

DR. STASYS ŽMUIOTNAS.
GYDYTOJAS IR CHIRtiRGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(.Emergency), šaukite tefeforaa — 
434-6967 nuo 2 valandos” Įfė-’pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.



JAV, Lotynų Amerika ir

SĄJUNGA PAŽANGAI
Paskutinieji įvykiai Argen

tinos vidaus politikoje ryšium 
su peronistų pastangomis su
grįžti į valdžią ir jų laimėji
mai neseniai buvusiuose rin
kimuose primena ne tik to 
krašto, bet visos Pietų Ame
rikos politines ir ekonomines 
problemas. Susinervinimai, net 
revoliucijos, visi nepastovu
mai vidaus politikoje dažniau
siai iškyla iš ekonominių trū
kumų. Tą vis labiau ir aiškiau 
pradeda suprasti Jungtinių 
Valstybių vyriausybė. Preziden 
tas John F. Kennedy ir ati
tinkamų žygių ta kryptimi yra 
padaręs.

Jis, prezidentas, kalbėdamas 
šiomis dienomis Lotynų Ame
rikos diplomatų grupei, paste
bėjo, kad beveik visos Loty
nų Amerikos respublikų vy
riausybės jau yra pradėjusios 
planuoti programą ryšium su 
prieš metus sudaryta ameri
kine “Sąjunga pažangai”. At
rodo, kad ta pradžia preziden
tas vis dėlto nėra patenkin
tas, nes jis pietiečiams diplo
matams pareiškė: “Mes turi
me veikti žymiai greičiau ir 
žymiai platesniu mastu, kad 
ji įvykdytų savo tikslus”...

Minint vienerių metų sukak
tį nuo Sąjungos pažangai įstei
gimo, prezidentas pažadėjo 
suintensyvinti Jungtinių Vals
tybių pastangas. Jis esąs įsi
tikinęs, kad ir kitos ameriki
nės respublikos stipriau pa
judės įstatyti šią sąjungą į 
pastovės vėžes. Šios sąjungos 
iniciatorius yra pats preziden
tas Kennedy.

Prezidentas pietiečiams duo
da suprasti, kad vienos Jung
tinės Valstybės Sąjungos pa
žangai užsimojimų negalės 
įvykdyti, nors ir didžiausias 
pastangas padėtų. Sąjungos 
tikslų realizavimas daugiausia 
priklauso nuo pačių valstybių 
ir jų vyriausybių. Nors JAV 
ir daugiausiai pinigų supiltų 
į tos programos vykdymą, pa
sekmės nebus patenkinamos, 
jei pačios Lotynų Amerikos 
respublikos nepasistengs taip 
susitvarkyti ir susiorganizuo
ti, kad pilnai galėtų panau
doti visas tas galimybes, ko
kias duoda prez. Kennedy 
iniciatyva sukurta sąjunga, 
skirta bendrai visos Amerikos 
(Pietų ir Šiaurės) pažangai.

Labai yra aišku, kad tik tos 
valstybės galės pasinaudoti 
JAV teikiama parama (mora
line ir medžiagine), kurios pa
rodys iniciatyvos sukurti sa
vo planą viduje ir jį energin
gai vykdyti. Joms reikės at
statyti savuose žmonėse “eko
nominį pasitikėjimą”, kuris 
paskatins laisvai paskleisti 
vietinį ir užsieninį kapitalą ir 
juo tiksliai ir išmintingai nau
dotis. Joms reikės pasisteng
ti šalinti destruktyvią valiu
tos infliaciją. Jos privalės 
vengti kroniško prekybos rei
kalų nesubalansavimo. Reikės

Katalikų pasauly

TARPAMERIKINE SOCIALI
NES AKCIJOS FEDERACIJA

Katalikų socialinės grupės iš 
JAV, Kanados ir Pietų Ameri
kos, sudarė Tarpamerikinę So
cialinės Akcijos federaciją. Pa
grindiniai programos punktai 
yra: 1. Plėtimas ir suderinimas 
šio žemės pusrutulio katalikų 
organizacijų socialinės akcijos 
ir ruošimas vietinių ir valstybi
nio masto vadų. 2. Mokslinis 
tyrimas ir vertinimas katalikų 
socialinės akcijos problemų at
skirose tautose ir visame Ame
rikos pusrutulyje. 3. Reguliarus 
pasikeitimas informacijomis ir 
leidiniais; ruošimas regioninių 
ir tarpamerikinių socialinės ak
cijos kongresų. 4. Sudarymas 
artimų ryšių su vyriausybės ir 
nevyriausybėmis organizacijo
mis, dirbančiomis socialinių ir

pasistengti sumažinti bedar
bių skaičių. Labai aišku, kad, 
be ryžtingų pastangų iš pietie
čių pusės sudaryti šias sąly
gas reformai ir ekonominiam 
ugdymui, pašalinė pagalba, 
nepaisant, kaip ji būtų stam
bi, apčiuopiamos pažangos ne
padarys. Vienu žodžiu, Jung
tinės Valstybės sudaro sąly
gas ir duoda finansinę paramą 
pietiečių respublikoms, kad 
jos stabilizuotų savo ekono
minį ir taip pat politinį vi
daus gyvenimą. Jei jos nesu
gebės šią progą tinkamai pa
naudoti, jos pačios bus kaltos.

Dėmesio yra verti šie pre
zidento žodžiai, pasakyti Pie
tų Amerikos žmonėms ir jų 
vyriausybėms:

“Mano kraštas, pati turtin
giausia tauta kontinente, tik
rai per ilgai nedarė žygių 
vykdyti atsakomybę savo se
seriškoms respublikoms. Da
bar mes įsipareigojome tą at
sakomybę prisiimti. Panašiu 
būdu turi įsipareigoti ir visi 
tie, kurie turi turtą ir galią 
šitame kontinente. Jie turi va
dovauti toms pagrindinėms 
reformoms, kurių dėka jie te
galės išlaikyti savųjų bend
ruomenių pagrindus. Tie, ku
rie laiko negalimu pravesti 
pas save taikingos revoliuci
jos, savo krašto gyvenimą ve
da prie neišvengiamų piktų 
revoliucijų”.

Pasakyta gerai ir teisingai. 
Prez. Kennedy iniciatyva ir 
pastangomis sukurta vadina
ma Sąjunga pažangai, tačiau 
Jungtinės Valstybės nenaudo
ja jokios prievartos, kad jos 
programa būtų vykdoma. Tai 
nėra primestinis dalykas. Ji 
pietiečių buvo priimta laisva 
valia. Ir juo daugiau bus pa
rodyta geros valios ir noro 
tą programą vykdyti, juo stip
resnės bus sulaukta, kaip pre
zidentas sako, “turtingiausio 
krašto neturtingame kontinen
te” paramos. Ji reikalinga.

Toji parama reikalinga da
bar, šiandien. Reikalinga ne 
tik Lotynų Amerikos respub
likoms, bet ir pačioms Jung
tinėms Valstybėms jų sau
gumui sustiprinti. Laisvojo 
pasaulio priešai komunistai 
nesnaudžia. Jie jau yra įkėlę 
koją ir į Ameriką. Kubą jau 
užvaldė. Iš jos Maskva ir Pei
pingas skleis komunistinius 
nuodus po visą kontinentą. 
Todėl jau šiandien pietiečiai 
turi pasirinkti, ar jie nori iš
laikyti savo laisvę ir nepri
klausomybę, ar jos netekti, 
nes bet koks pašlijimas komu
nizmo pusėn sudarys pavojus 
jo įsigalėjimui. Sąjunga pa
žangai, ar tik irnėra pats 
stipriausias ginklas atmušti 
atgal komunistų pastangas 
pasiglemžti visą Lotynų Ame
riką ir per ją siekti “palaido
ti” ir Jungtines Valstybes, 
kaip Chruščiovas yra pagrasi
nęs.

ekonominių reformų srityje. 5. 
Sudarymas masių informavimo 
technikos, kuri būtų panaudoja
ma skleidžiant informacijas a- 
pie katalikų socialinį mokslą ir 
veiklą. Ta federacija sutrumpin 
tai yra vadinama CIASC. Jai 
vadovauja tėv. Pedro Velaząuez, 
jos centras yra Meksikos mies
te.

ALTORIUS JĮ DAUGIAU
TRAUKE KAIP PINIGAI
Joseph P. Halter, metęs sėk

mingą bankininko karjerą, kele
tą metų studijavo teologiją ir 
San Francisco mieste buvo į- 
šventintas kunigu. Jis turi 59 
m. amžiaus. Buvo vedęs, bet 
žmonai mirus įstojo į seminari
ją.

Daugelis gerų žmonių, kurie 
I niekada iš mūsų neatimtų pinigų, 
| apiplėšia mus, atimdami laiką, 
.kuris mums reikalingas, kad ir 
tuos pačius pinigus užsidirbtume.

J. Benavente

KAS NAUJO, BUDINGO IR ĮPRASTO VOKIETIJOJE?
Atstatyti miestai ir gausios mirtys trafiko nelaimėse. Vokietijos be traukinių neįsi
vaizduosi. Vokiečiams rūpi patogumai ir žymiai mažiau idealai. Kitoks jaunimas 

kaip prieš karą

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. balandžio mėn. 16

Kristaus kančia medicinos

Pietvakarių Vokietija. Viskas 
kinta ,nekinta tik metų laikai. 
Štai, kad ir senutėje Europoje
— kokg skirtumas joje buvus 
karo metais, vėliau 1953, dar 
vėliau 1955 ar 1956 metais ir 
dabar! šiuo požiūriu ypatingai 
skiriasi ne Italija ar Prancūzi
ja, 'bet Vokietija. Atsistatymas, 
miestų atkūrimas, sumodemė- 
jimas — tai pirmieji bruožai, 
kurie kris atvykėliui į akis. ,

Štai, meskime žvilgsnį į kai 
kurių Vokietijos miestų sena
miesčių užkampius. Teks nu
stebti, kai pamatysi, vietoje an
ksčiau matytų griuvėsių, 
kruopščiai atstatytus namus ir, 
svarbiausia, spalvingus, beveik 
tokiame pačiame stiliuje kaip ir 
viduramžių laikais. Šiuo atveju 
vokiečiams priklauso pagarba 
ir komplimentas — savo mies
tus atstatydami ar naujus na
mus statydami jie vengia šab
lonų ir siekia, jei ne modemiš- 
kumą susieti su senuoju staty
bos stiliumi, tai bent sukurti 
akiai malonų pastatą ir nebūti
nai vien namus — dėžę.

Tuneliai, keliai ir ... mirtys

Jau šiose skiltyse buvo minė
ta, kad vokiškieji miestai ypa
tingai pasikeitę. Galima sakyti
— jie pagražėję. Didmiesčiuo
se, kaip Muenchene, Hambur
ge, Frankfurte ir kituose mies
tuose judėjimas dabar didesnis, 
kaip prieškariniais metais, ir 
tai liečia ypatingai autovežimių 
judėjimą. Motorizacija krašte 
vis kyla ir štai tokiame 68.000

Prancūzai kareiviai saugo vieną banką Alžire, Alžirijoje, aptvertą spygliuota tvora. Uždarytosios 
slaptosios organizacijos vyrai įsibrauna j bankus ir pasiima iš ten pinigų savo veiklai. (UPI)

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Aukščiausiai iškilęs ežeras Amerikoje
Parke esantis Yellowstono ežeras, užimąs 139 kv. 

mylias, o jo miškais apaugę krantai tęsiasi apie 100 
I mylių, yra pakilęs net 7,731 pėdas nuo jūros lygio, 
' tai yra aukščiausiai pakilęs ežeras Šiaurės Amerikoje, 
'čia leidžiama žuvauti, nors ribotai, vietinės veislės 
upėtekius, kurie vadinami cutthroat su juodais taš
kais. Ant esančio tilto, vadinamo Fishing Bridge, vy
rai ir moterys iš abiejų pusių net beveik alkūnėmis 
susirėmę tą puikią žuvį meškerioja.

Gražioji putojanti Yellowstone upė su tarpekliais, 
kriokliais, kai kieno teigimu, lengvai galėjo būti pri
pažinta, kaip tinkanti tapti tautiniu parku, o ypač 
už jos 308 pėdų didingą krioklį — Lower Falls, kuris 
beveik du kartus yra aukštesnis už Niagara Falls. 
Dar kitas krioklys Tower, kuris yra 132 pėdų aukščio, 
kartu sudaro didingą vaizdą. Upės tarpekliai sudaro 
Inspiration ir Artist Point su spalvotomis uolienomis 
apie 3 mylias ilgumo, 750 pėdų gilumo ir 1,500 pėdų 

: platumo.
Dar kita retai pasitaikanti gamtos įdomybė yra 

įsa ežeras, per kurį eina, kontinentinis pasidalinimas, 
. ir jis upėmis išteka į Atlantą ir Ramųjį vandenyną. 
Prie retenybės reikia priskirti laisvai besibastančius 

j parke gyvulius, kaip: meškinus, briedžius, stirnas, 
ibisonus ir kt., kurie priduoda parkui grožio ir jau
kumo.

Meškinai reguliuoja judėjimą
Tokiame gamtos prieglobstyje jokių judėjimo 

šviesų nėra, — yra tik nustatytas važiavimo greitis, 
(bet meškinai ir meškos imasi judėjimo reguliavimo

V. ALSEIKA, Vokietija

gyv. miestuke jau kas penktas 
gyventojas yra kokios nors 
motorinės priemonės savinin
kas.

Autostradų tinklas platina
mas, o miestuose, kad ir tokia
me Stuttgarte, seniau jame ne
buvę nustemba pamatę per kal
nus pravestus tunelius ir kelių 
aukštų kelius autovežimiams.

Žinoma, kelių dar nėra pakan 
karnai, o auto mašinų savinin
kų skaičius auga per daug grei
tu tempu. Tad atsiranda ir kliu 
vinių: miestuose, kaip ir JAJV, 
dejuojama dėl pastatymo bėdų, 
o užmuštųjų auto trafiko nelai
mėse skaičius proporcingai di
desnis kaip JAV-se. Kas mėne
sį Vokietijoje keliuose ar mies
tuose žūsta nemažiau tūkstan
čio gyventojų, tad ligi 13.000 
per metus. Čia daug reiškia per 
siauri keliai, plentai visame 
krašte na, ir jaunimo siautėji
mas su motociklais ir kitomis 
priemenėmis. Motociklai... jie 
Vokietijoje kelia triukšmą ir 
retas gyventojas galės norma
liai išsimiegoti, jei šalia jo ne

gyvens koks jaunuolis — moto
ciklo, birbiančios priemonės sa
vininkas.

Zuja traukiniai su 
atostogaujančiais

Kažin kas yra pasakęs: man 
gaila Amerikos su jos nykstan
čiais traukiniais, juk taip pato

f f m

8

gi, saugi susisiekimo priemo
nė ... čia pasakyta daug tie
sos — Vokietijoje tai saugiau
sia priemonė, nors 1961 m. ir į- 
vyko kelios skaudžios susidūri
mo nelaimės. Tačiau vistiek 
traukiniai lieka plačiausio nau- 

| dojimo susisiekimo priemonė, ir 
i vokiečiai jais ir toliau gali di
džiuotis. Jie patogūs, punktua
lūs ir nuolat tobulinami. Jau 
čia buvo minėta, kad keleri me
tai jau, kaip panaikinta trečio- 

i ji klasė, ir keleiviai važinėja
j minkštai...I •

Didžiausias skirtumas trau
kinių tarpe, — tai tarptautinio 
susisiekimo ir vietiniai trauki
niai. Pirmieji su grakščias var
dais—(pvz.- John. Strauss, Mę- 
diolanum, Mozart ir pan.) tik 
prazvimbia pro mažesnes stotis 
ir dažnai teturi tik pirmąją klą- 
sę, o į antrąją pakliūti reikalin
gi rezervavimai iš anksto. Tuo 
tarpu vietiniai traukiniai jau 
labiau “demokratiški”, ir jų į- 
rengimai mažai kuo skiriasi 
nuo tarptautinių. Būdingas vaiz 
das — specialūs traukiniai su 
atostogaujančiais. Jie vyksta ne 
tik į Alpes, kitas Bavarijos vie
tas, bet ir į vokiečių pamėgtus 
užsienius, kaip Italiją, Šveicari
ją, Austriją, net ir Graikijos, 
Jugoslavijos ar tolimesnės Ispą- 
nijos neišskiriant.

Vėl kitas vaizdas stotyse, tai 
Kalėdų, N. Metų proga ypatin
gai pakilęs Vokietijoje dirban
čių italų, ispanų, graikų judėji-

INukelta , 4 psl.)

darbo. Kai meškinas ar meška išalksta, tai išeina į 
vidurį kelio, nes žino, kad turistai jiems vežioja spe
cialiai kokių skanėstų ir priverčia važiuojantį stabdy
ki automobilį. Kai pirmasis važiuotojas sustabdo au- 
itomobilį, tai ir kiti turi sustoti, o meškinas ar meška 
užsilipa ant automobilio ir pro langą prašo maisto, 

i Parkas tokį maitinimą yra uždraudęs, nes būna at
sitikimų, kai meškinas ar meška, gavę nepakankamai 
maisto, užpyksta, ar staigiai išsigandę, čiumpa mai
tintojo ranką. Be to, jie yra žemažiūriai ir kartais 
neatskiria, kur prasideda maistas ir baigiasi ranka, 

i Daugiausia turistai parko draudimą ignoruoja ir 
I meškinus bei meškas maitina. Rezultate į metus 
[būna iki 70 - 80 sužeidimų, o kai kas nuo žaizdų ir 
'miršta. Keista, kad žmonės užmiršta, jog meškinai 
ir meškos yra laukiniai žvėrys. Tai tiek bendrais 

į bruožais apie Yellowstono parką.

Įspūdingas Grand Teton parkas
Grand Teton tautinis parkas, kuris yra į pietus 

nuo Yellowstono parko, yra daug mažesnis ir apima 
I tik 485 kv. mylias, bet dėl to, kad apima dalį, 
lyg izoliuotų stočių su įdubusiais šonais Grand Teton 
kalnų grandinės su 11 viršūnių ir įspūdingu Jackson 
Hole slėniu, yra vienintelis savo rūšies Amerikoje. Iš 
tų vienuolikos viršūnių aukščiausia yra Grand Teton, 
kuri turi 13.766 pėdų aukščio nuo jūros lygio, o že
miausia viršūnė yra St. John su 11,412 pėdų aukščio. 
Grand Teton kalnų virtinės grožis yra nepaprastas. 
Spinduliuoją, didingi, su sniego viršūnėmis, kurių 
spalva keičiasi keletą kartų per dieną. Priklauso nuo 
saulės ir atmosferos. Tai vienu momentu violetinė, 
kitu mėlyna, o saulėlydis juos nudažo raudonai. Kal
nus . supąs istoriškas Jackson Hole slėnis, kuris yra 
50 mylių ilgio ir vietomis nuo 6 iki 11 mylių pločio 
yra lyg perplautas greit tekančios putojančios Snake 
upės. O dar priedo 8 ežerai, jų tarpe Jackson ir gra
žusis Jenny ežeras, 12 lengvai tirpstančių masinių le-

■ do ir sniego plotų kalnų papėdėse, plačiais spygliuočių 
ir drebulių miškais sutraukia tokį patį turistų skai
čių, t. y. 1% mil., kaip ir Yellowstono parkas.

Nesugadintas natūralumas
Čia vis atvyksta daugiausia žmonės iš rytinių 

valstybių didžiųjų miestų atsigauti pušų iškvėpintu 
ir kalnų grynu oru, nes, kur sniegas neištirpsta ir va
sarą, ten oras tyras ir švarus.

Kad susidarius geresnį vaizdą apie parke, patar
tina užvažiuoti į Signal Mountain, iš kurio matyti 
platus ir įspūdingas vaizdas į visą parką. Kalbant iš 
linksmos pusės, tai, prieš įvažiuojant, iniciatorius turi 
būti tikras, kad ir kitiems bus malonu pasigrožėti iš 
aukštumos. Teko skaityti apie tokį ginčą. Vyras sako 
savo žmonai:

— Mieloji, žvilgterėk žemyn, koks ten gražumė
lis. Koks puikus slėnis, o dar puikesnis miškas! Žmo
na atsako:

— Tai kuriems galams tu mane čia tempei, jei 
ten apačioje, taip gražu! Galėjom ir iš ten grožėtis!

Bet natūralią gamtą mėgstančiam patekus į tokią 
vietą jauti lyg ji neseniai Tvėrėjo buvo atiduota žmo
gui. Nesugadintas laukiniškumas žmogaus ranka 
pastatais, kurie pritaikyti gamtos nuotaikai, bet ne
išsiskiria. Atostogaujantieji tokiame pasaulyje pasi
jaučia nuoširdesnį, draugiškesnį, bet gaila, kad po 
atostogų didmiesčių laikraščių antraštės primins apie 

i mūsų rutulio dramą, ištisų tautų tragedijas ir, gal 
būt, privers pagalvoti apie savo gyvenimo prasmę 
šioje planetoje.

J. D. Rockefeleris, Jr., parko praplėtimui yra nu
pirkęs ir padovanojęs apie 30.000 akrų, pastatęs 6 
mil. vertės modernią Jackson Lake Lodge - viešbutį 
su 60 pėdų platumo langu į kalnų pusę pasigrožėji
mui. Šiame viešbutyje yra 300 kambarių ir jame gali 
valgyti ir gyventi 1.100 žmonių. Tai jo supratimas 
parkų reikšmės ir dovana amerikiečiams.

(Bus daugiau)

v •
šviesoje

Dvasiniai ir fiziniai jo skausmai 

DR. J. MIKELIONIS

Prieš kalbant apie fizinę Kris
taus kančią, reikia dar pami
nėti nemažiau svarbesnę Jo mo- i 
ralinę kančią. Žmonės Juo ne- j 
tikėjo, Jį apleido net artimiau
si Jo mokiniai, kurie matė Jo 
galią, stebuklus ir Jo dievybę; 
sunkioj valandoj Jis buvo vie
nišas. Ši kančia turėjo būti 
daug baisesnė jau iš anksto 
Jam žinant visas jos detales. 
Jo gerbėjai išbėgiojo, Jo ste
buklingai išgydyti ligoniai Jį 
užmiršo, Petras jo išsigynė, o 
Jo mokiniai, bijodami bausmės, 
pasislėpė; jie nelydėjo Jo nė 
kančios keliu.

Išskyrus Jo Motiną ir kelias 
kitas pasiryžusias moteris su 
mok. Jonu, kurie buvo su Kris
tum drauge, Kristus buvo da
bar visiems nepažįstamas. Rei
kėjo gi kiekvienam dabar gel-! 
bėti savo kailį. Kam čia kiš- Į 
tis ?! Gyvenimas juk taip pa- j 
togus!.. Viskas taip natūralu... Į 
Kam gi tą Kristaus mokslą ir 
Jo tiesas priimti, kad taip yra 
saugiau ir maloniau gyventi, — 
niekam nekrintant į akis, ne
užsitraukiant niekeno rūstybės, 
nei “gėdos”, nepažeidžiant kitų 
žmonių jausmų, jeigu jie ki
taip manytų! (Argi dabar ki
taip?!)

Štai, šita ir yra Kristaus mo
ralinė kančia. Jis atėjo skelbti 
tiesą ir mylėti, o buvo neken
čiamas. Jis grąžino sveikatą, 
atleido nuodėmes, viską duoda
mas be atlyginimo, pagaliau 
atidavė ir save Patį, o buvo 
nepriimtas. Kažin tad, ar Jo 
moralinė kančia nebuvo baises
nė už fizinę?

Kristaus suėmimas ir plakimas
Čia jau tikroji kančia. Ji pra

sideda suėmimu, mušimu, stum- 
dymu, varinėjimu nuo vieno ta
riamojo teisėjo prie kito ir t. t., 
kas jau visiems krikščionims 
yra žinoma. Plakimas, išrengi- 
mas, prieš plakant, iki nuogy
bės, pakabinimas už rankų ant 
plakamojo stulpo ir kelių bu
delių kapojimas kūno pakaito
mis dar yra tik maža Jo fizi
nės kančios įžanga. Kiekvienas : 
toks kirtis pasiekia giliausius 
kankinamojo kūno audinius iki, 
pat kaulų.

3

Įsivaizduokime, kaip baisiai 
atrodo oda po tokių kirčių, o 
vidujiniai audiniai, kaip saky
sim, muskulai, - kraujagyslės, 
nervai ir kt. atrodo tuo metu 
daug baisiau. Iš bukiai suplė
šytų kraujagyslių išsilieja krau
jas į audinius, taip pat išsipila 
vadinama limfa, atsiranda dau
gybė papurtimų, ištinimų. Daug 
muskulinių sluogsnių yra tiesiog 
bukiai perkirsti. Vadinamos trau 
mos šiuo atveju nuo smūgių, 
šokas (nervinis sukrėtimas) pa
veikia net visus vidujinius or
ganus. Kritę smūgiai tarp šon
kaulių turėjo sužeisti plaučius. 
Iš pilno organų turėjo nuken
tėti kepenys, kurios kiekvie
nam sužeidimui yra begalo jaut
rios, toliau inkstai, blužnis ir 
žarnos. Širdis turėjo būti tie
sioginiai ir netiesioginiai pa
veikta ir drebinama nuo kruti
nės ląstos daužymo. Jos dar
bas negalėjo būti reguliarus. 
Po kiekvieno kirčio jos ritmas 
turėjo pasikeisti ir dažnai ji 
turėjo visai nustoti plakti.

Nuo baisaus skausmo, nuo 
jau minėto šoko ir nuo vadina
mos anoksijos (deguonies sto
kos kūno celėse) 'jau po kelių 
ar keliolikos pirmutinių smū
gių Kristus turėjo prarasti są
monę.

Anoksija įvyksta, kai kūnas 
dėl kokių nors priežasčių ne
gauna pakankamai deguonies. 
Smūgių metu bendras organiz
mo sukrėtimas arba, vėl kitaip 
tariant, šokas sustabdo alsavi
mą. Įkvėpavimas nėra galimas, 
vadinasi, ir deguonies negauna
ma. Kiekvienas, tu'r būt, yra 
patyręs ir žino, kad. smūgiai į 
pilvą, krūtinę ar kur kitur, net 
ir netaip jau stiprūs, kartais 
vien tik atsitiktinai gauti, su
laiko žmogui kvapą: neįmano
ma atsikvėpti. Kada kirčiai 
krinta vienas po kito, kvėpavi
mas yra neįmanomas iš viso, 
ir organizmas, negaudamas rei
kiamo deguonies, atsiduria jau 
minėtoj anoksijoj. Šito išdavo
je žmogaus smegenys, kaip 
jautriausias kūno organas, re
aguoja į deguonies stoką pir
miausiai, ir žmogus apalpsta.

(Bus daugiau)
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JOSEPH F. YENCHUS
Gyveno 2422 Wešt 69tb Street, Chicago, Illinois.
Mirė bal. 14 d., 1962 m., 8:10 vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Amerikoje išgyveno 50 .metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Francas (po tėvais 

Yerkes), duktė Sister M. Marissa, SSG.; 3 sūnūs — Raymond, 
.marti Dorothy, Joseph, marti Ann ir Sgt. Richard, USAF., 
marti Virginia; 6 anūkus — Clifford, Raymond, Jr., Robert, 
Mary Ann, Cathy ir Terry; švogeriai — John, Charles, Roy, 
Andrew ir Walter Yerkes; švogerkos — Rose Woods, Ann 
Ritchie ir Valeria Macas; brolio .sūnus Anthony Jenčius; ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažistamų.

Priklausė Dariaus-Girėno. American Legion Post No. 271 ir 
Lithuanian Whits Star Bėnefit Club.

Kūnas bus pašarvotas pirmad. vakare Laekatvicz koplyčioj, 
2424 W. 69th St. Laidotuves) įvyks trečiad., bal. 18 d. Iš koply
čios 10 vai. ryto bus atlydėtas į šv. P. Marijos Gimimo parap. 
bažnyčią, 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, duktė, sūnūs ir visi kiti giminės. 
Laid. direkt. St. Lackawicz, Telef. REpublic 7-1213.

Kas naujo Vokietijoje

(Atkelta iš S psl.)
mas traukiniais pas savo na
miškius. Pietietiški tipai, italų, 
graikų kalbos ne vieno vokiečio 
pykčiui nustelbė ir vokiečių kai 
bą ir priminė tuos laikus 1944 
metais, kai Vienos ar kitų mies 
tų stotyse visur klegėjo išvargę 
keleiviai su dar daugiau vokie
čiams neįprasta lietuvių kalba.

Pasikeitę ir žmonės, ypač 
jaunimas

Jei trumpesnį laiką atsidūru
siam Vokietijoje krinta į akis 
miestų atstatymas, gausūs įvai
riomis prekėmis parduotuvių 
langai, gražiai apsirengę gy
ventojai (neišskirsi, kur čia dar 
bininkas, o kur įstaigos valdi
ninkas), tai ilgesnį laiką gyve
nančiam nebus sunku įžiūrėti ir 
pasikeitimų pačiuose žmonėse. 
Jei kalbėti apie suaugusius, tai 
jie nepaprastai sumaterialėję. 
Patys didieji rūpesčiai, — tai 
geras, patogiai įrengtas butas 
ar jaukūs namai su sodu ar 
bent pakankamu sklypu daržo
vėms ,toliau -— pastovus dar
bas, neblogas atlyginimas, atos 
togos, dažnu atveju šiltame ita
lų ar ispanų klimate. 1961 me
tų rudens mėnesiais kai kuriuos 
vokiečius giliau mąstančius, net 
ir šiurpas buvo nukrėtęs, kaip 
maža piliečiai rūpinasi savo bro 
liais sovietinėje valdžioje, kaip 
jie abejingai žiūri į krašto ap
jungimo tikslą. Pagaliau, šiam 
pastarajam ir dabar reiškiamas 
abejingumas. Pakanka tik pasi
klausyti, apie ką kalbasi susi
rinkę vokiečiai...

Jei kas manytų, kad vokiečiai 
milijonais bėgo iš sovietinės Vo
kietijos tik laisvės ieškodami—- 
klystų. Nemaža jų dalis pasi
traukė ieškodami didesnių už
darbių, patogesnio gyvenimo.

Jaunimas... Jį stebėti vie
nas šiuo metu įdomiausių ob
jektų ir ne tik Vokietijoje, bet 
ir visoje Europoje, Sakoma — 
jo tarpe moraliniai varžtai žy
miai jau atsipalaidavę, bet ar 
ne lygiai tas pats pastebima 
pvz. ir JAV jaunimo tarpe? Na, 
žinoma, milijonų pasisvečiavi
mai vasaromis Italijoje ar Pran 
eūzijoje padarė savo ir, štai, 
pamėgdžiojimas: gatvėse stebi 
apsikabinusius jaunuolius, ne 
retai ir besibučiuojančius viešo
se vietose ...

Jaunimas jau kitoks kaip 
prieš karą ir jam svetimas na
cizmas, tačiau dedama pastan
gų jį pritraukti i nacionalistines 
organizacijas. Na, aišku, jauni
mas mėgsta aistringai džazą, 
vad. muzikos šlagerius, turi sa
vo dievaičius muzikoje ar dai

noje ir mielai lanko kavines su 
! nepaprastai išpopuliarėjusiais 
espresso pasisvaiginimais. Jis 
daugumoje užpildo kino teatrų 
sales ir jis seka savo brolius, 
seses Amerikoje ir, laimei, tas 
amerikonizmo — vok'škumo 
mišinys jaunime dažnai pasiro
do net ir žavingas ...

Aukos LSB Jamhoree 
Fondui

Per vasario ir kovo JF skyriui 
aukas prisiuntė:

JFS Įgal. Kanadai p. V. Gude
lis — $65.50 (-P. Jurgutis, V. Bar- 
vydas ir Ha.milton Kooperatyvas 
“Talka” aukojo po $10). Omahos 
Viet, vie-kas s. v. v. s. G. Draz- 
dys — $34.50. JFS Įgal. Water- 

; būry p. C. Bogusas — $32 (Lietu
vių moterų klubas aukojo $10); 
JFS Įgal. Chicagoje ' ps. V. Miku
nas— $31.40; JFS Įgal. Toronte 
v. s. v. si. G. Karasiejutė — $15 
(aukas rinko v. $kt. Kudirkaitėį.

Betarpiai paaukojo: A. L. T. 
S-gos Bostono skyr., per iždininką 
A. Vileniškį $10; J. Katilius, Wa- 
terbury — $5.

Už Išplatintas atvirutes J. Fon
dą parėmė: Hartfordo “Tėviškės” 
Viet. vie-kas s. J. Raškys $22.50;

' Brocktono dr-vės draug. v. si. J. 
j Monkus — $15.
: JF Skyrius dėkoja visiems au-
' kotojams, aukų rinkėjams ir atvi- 
' račių platintojams. Taip pat pra- 
į šo visus aukų rinkėjus sugrąžinti 
: 1961 m. aukų vajaus lapus ir pil
nai atsiskaityti su JF skyrium ar- 

' timiausiu laiku.
Siunčiant aukas J. Fondui bei 

atsiskaitant už “White Badgė” ir 
: kalėdines atvirutes, prašome ra
šyti JF sk. iždininkui: A. Kara- 

j liūnas, 3717 W. 70th PI., Chicago 
29, Iii.'— LSB J. Fondas

VESTUVIŲ" NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOSBAD.«ti 
M USR SPECIALYBE.

KM PHOTO -StaBie
i 4068 Archer Avė. Tel. VI 7-348) 

( Tncorporated)
EDVARDAS ULI8. sav.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St. Chicago 29, IU.

Tel. 434-4660
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

Visi Pittsburgb’o lietarta! . ■ 
KLAUSO IR REMIA

Fi-fis&isrgh’© Lgetuviy

Kataliko Radijo Pregrami
vadovaujamą

Lietuvos Vyčių Pitfcsburghe
JI TRANSLIUOJAMA 

IŠ STIPRIOS 7R GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS

Kiekivena sekmadienį nuo 
1:39 iki 2:00 vai. p. p.

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
Į resu: Lithuanian Catkolic Hour.
| Radio Station WLOA, Braddock,
I Pennsylvania.

ELECTROLUK
■ DULKIŲ SIURBLIAI 

GRINDŲ POLIŠAVIMO MAŠINOS 
Parduodamos ir aptarnaujamos 

Nemokamas aptarnavimas taisant
namuose

• Dalys © Pataisymai
• Reikmenų atsargos
BRUNO VILEIKIS

Įgaliotas fabriko atstovas 
GA 4-5672, po 4 v. v.

O V 1 M 6
R. ŠERSNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?4- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 87 PI. W,n 5-8063

VALY M A S
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 1 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite® 
u.ž apdrattdą nuo ugnies ir auto-S 
niobi lio pas g)
FRA NK Z A P O L IS | 

3208% West 95th Street
■Jhicago 42, Illinois 

Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.®
SSfflšs

<?• ; ■ v;
Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 

pakeitimai ir pataisymai

BLUEF1RE OIL CO.
DR 3-3683

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

O V i W O

J. NAUJOKAITIS 
ligų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

i WA. 5-9209 Chicago, III

SOPIUS BARČUS RACI0 v 
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.
VISOS PROGRAMOS IS WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413

7 i 59 So. Maple’svood Avė., 
Chicago 29, Iii.

1 O V I INI CS
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

34! 5 “S. Litiianiea Avė.
Tel, FRontier 6-1882

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJĄMS DOVANŲ 

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio 15 dieną, gaus dividendus 

už visą Imenesj.

VALANDOS:

AND LOAN ASSOCIATION 
SliSO South Halpted Street * Chicago 3 * CLiffside fy-OlOIf 

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

Kuomet svarstote duoti dovaną 
i savo giminėms arba draugams, at- 
- siminkitd? jog “Draugo” prenume- 
j rata yra vieną iš puikiausių.

Remkit dien. “Draugę”

MARQUETTE PARKO CENTRE
Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 

keli blokai nuo mūsų rašt. $14,500.
Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo

mos. Duos be derybų už $11,800.
Du butų mūras. 2 po 6 kamb. Ge

ležine konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29,000.

$130 nuomos ir sau butas. Arti 
Jaunimo Centro, švarus kaip stik
las namas. $17,200.

Trys butai, mūro namas. Naujas 
garažas. Nauji atskiri gazu šild. 
$26.400.

Arti bažnyčios, mokyk. 2 butai. 
Naujas šild. Garažas. $27,000. ■

Naujas 7 metų mūras. Moderni 
statyba 2x4% butai. Karpetai. Įreng
tas rūsys. $38,700.

Tikram biznieriui prie parko like- 
i rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 

3 metų, 30x65 p. mūras. Didelis liuk- 
i sus .butas, modernūs biznio įrengi- 
i mai. Reikia matyti, deresim atvi
rai.

Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū
ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500 
nuomos $66,600.

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7,000 nuomos. Parduos už $62,800.

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša
lia. Geras mūras bizniui su įrengi
mais. $35,900.

PILDOME INCOME TAX

K. VALDIS REAL 
28 i 5 W. 71 si St. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
PRIE MARQUETĮE PARKO

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Mūr. garažas. Arti 60-os ir Rockwell. 
Už netikėtą kainą—tik $22,900.

4 butų mūrinis, Brighton Parke. 
Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. 
pajamų. Tik $27,500.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Apsėmimo kontrolė. 
Arti 66-03 ir į vak. nuo Kedzie. Tik 
$17,900.

PILDOME INCOME TAKSUS
Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 

J. BACEVIČIUS

■ BE, LL-VARPAS
REAL E S T A T E

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PKOSPECT 8-2233

CICERO. Arti 22nd St. Gražus 
2-jų butų po 6 kamb. namas. Ga- 
zu-garu apšild. Beržinės spintelės, 
koklių stogas, 38 p. sklypas, ga
ražas, potvynio kontrolė. $26,900. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
Cicero, OLy.mpic 2-6710. BIshop 
2-2162.

$10,900 pirks 3-jų butų namą. 
2 po 4 kamb. ir 3 kamb. Pajamų 
$1,600. Apylinkėje 31st ir Ridge- 
way. Arti mokyk., susisiekimo. 
Žemi mokesčiai. $900 įmokėti. 
SVOBODA, 3739 W. 26th ~St-

Te!. LA 1-7038 
HELP WANTED — VYRAI

Earn .Extra- Cash 
N O W !

If you read and write English 
you can ąualify. Work part timez 
evenings and weekends. Over 23 
yr. Gar. Married.

t©«k^ Ftatses“ 6»5!25

Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. „ 9 iki 1

CLASSIFIED AND H ELP WANTED ADS
REAL ESTATE SEAL E S T A T E

Mažai įmokėti — 4 kamb., 30 p. 
lotas. Gazu šildymas. $12,700.

5 butai ir biznis, mūro namas. 
Atskiri šildymai. $3,600 nuomos. 
$14,800.

I’ric pat parito. Modernus mūras. 
9 kamb. 50 p. sklypas. Garažas. 
$25,900.

Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų, 5% 
kamb. mūras. Naujas mūro garažas. 
Geležine tvora. Alum. langai. 30 p. 
lotas. $20,960.

Lotas bizniui ir butui. Vieta dide
lėj biznio gatvėj, Marąuette Parke. 
$6,000.

Gabi moteris turės rūbų valyklų 
ir puikų butą geram name. Brighton 
Parke. $14,800.

Brighton Parke. Dabai geras 2x4 
kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 
Rūsys, garažas. $19,200.

Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
$28,500.

Ties mūsų ofisų, keli blokai į ry
tus, 2 geri pajamų namai. Kainuoja 
$17,500. Duoda $4,800 nuomos į me
tus. Reikia įmokėti $4,500.

6 butu mūr., po 5 kamb., 60 p. 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apyl. $61,500.

6 kamb. mūr. 1% vonios. Gazu 
šildymas. Garažas. Arti 65-os ir 
Gairfield. $16,900.

Rūbų valykla ir gražus butas su 
namu. Patalpos galima panaudoti ki
tam bizniui. Lengvos sąlygos šeimai, 
ypatingai žmonai norint padidinti 
metines pajamas, apie $5,000 esant 
namuose- Brighton Parke. Tik 
$14,800.

$36,600
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

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

A. Norkus Rsa! Estais
INCOME TAS SERVICE 

2405 W. 51st St. WA 5-5030
Gerbiamasis, Jei Tamsta galvoji šį 

pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
I nuosavybe parduoti, tuoj pat užre- 
1 gistruok ją šioj įstaigoj. Turime la
bai daug rimtų pirkėjų, visose mies- ■ 
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

Š i M K U S
REAL ESTATE,' NOTARY PUBLIC
4269 M ft!ajtiewood Kve. 

Telef. CL 4-7459 arba YA 7-3046 
_____PILDOME INCOME TAX

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

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

2 apt, 6 ir 5 kamb. Šildymas aly
va. $21,500.

mcoME' ra

A. KATILIUS R. E.
^56- M » Si RE 1^???

Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb.
30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea
lu Vienam ar dviem asmenim. Kaina 
tik $13,000.

i Marąuette Parke. Modern. mūri
nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu 

; šalia.
Medinis. 2 butai — 5 ii 4 kamb.

Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild.
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL _4-2390 
mimiimimHigimimimijmmnmuiim! 
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BUILDERS

2523 West 69th Street 
Tel. PRospect 8-3792 

IIU!S8inSIIHIIIg|III19IIUESSHiBMIIESIHII!!lli

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

- Išnuom. atskiri miegamieji kam
bariai vyrams. Galima naudotis 
virtuve ir visais patogumais.

3261 S. Halsted St.

PRGGOS-OPPORTUNITIES

Išnuomojama Lietuvių Auditorijos 
taverna arba visa auditorija. Gerai 
įrengta, naujas baras su šaldytu
vais. $133 So. Halsted St. Teirau
tis tel. CA 5-3018 arba DA 6-1345.

$35,900 mūrinis 9 metų — 2 butai 
po 3 mieg. kiekvienas. M. parke.

$24,300 mūrinis namas su taverna 
ir visais įrengimais arti mūsų.

$16,900 mūrinis 3 mieg. ant 30 
p. loto. M. arba G. parke.

$11,300 medinis 4 kamb., rūsys, 
garažas M. parke.

$33,800 mūras prie pat mūsų įs
taigos, butas sav. ir 3 nuomos.

$12,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas, rūsys. Gage p.

$18,500 visai naujas, 1 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$20,500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild., geri plasteriai, 1% blo
ko nuo Maria High.

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

$15,500 medinis, 2 po 4, Brighton 
p., 2 blokai nuo mokyklos.

PILDOME ĮVAIRIŲ RCŠIŲ INCOME TAKSUS

A. KAIRYS REAL ĖST ATE
2501 Wes* ©9i§> Street Te!. 430-515!

RIAROUETTE PARKE
Prie šv. Kryžiaus bažn. medinis 

namas, du butai, salė parengimams 
ir taverna. Su visais įrengimais. 
Mažas įmokėjimas. Kaina tik 
$16,500.

Pine Marąuette Parko bažnyžeios 
j mūrinis, 4 butai po 5 kamb. Geras 
į namas ir nebrangiai.
| Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu- 
! tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $25,500.

VAINA R E A L T Y
6540 S. VPESTERN AVĖ, 

REpublic 7-9515 arba RE 7-4689
NAUJAI ATREMONTUOTAS

5 kamb. mur. bungalow prie Mar
ąuette Pk. $19,500.

ARTI Į VISUR!
Geriausioje Marąuette Pk. vietoje 

10 metų mur. namas, 2 butai po 5 
kamb. (su 3 miegamaisiais). Pigus.

SS55 MĖN. PAJAMŲ
5 krautuves ir 3 butai Marąuette 

Pk. $59,000.
DABAI PIGUS

Prie bažnyčios ir mokyklos 2 bu
tai po 6 kamb. Namas gražiai re- 
modeliuotas. Gazo šildymas. 2 auto 
garažas. $15,000.

5 METŲ MŪR. BUNGALOW
Su 3 miegamaisiais. Apsauga nuo 

potvynio. 2 auto mūr. garažas. Skly
pas 33 pėdų. $20,500.

13 APABTMENTŲ
Marąuette Pk. S13.000 metinių pa

jamų. Galima perimti 5%% paskolą. 
Kaina jau išderėta.

PILDOME income taksas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West lįst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

STANKUS 
COMSTRUGTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69tli St. 
Chicago 36, Illinois

I
i

ij

ŠILDYMAS
A. Stančisuskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockvreil Street
Tel. GRovehill 6-7875

Heating Contractor
Greit, sąžiningai ir garantuotai 
įrengia naujus, perstata senus 
įvairių rūšių gazu, alyva ir ang
lim kūrenamus pečius, vandens 
boilerius. Vandens nutekėjimo 
rinas (gutters) ir kt. darbus. 
Nemokamas apskaičiavimas.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. Westem Avė.,
Chicago 9, EUL 
Tel. VI 7-3447

LAPKUS BUILDERS, INC. |
i S Statome įvairius pastatus. Dar- ® 
1bas atliekamas labai sąžiningai, g 
! ^vartojant geriausias medžiagas. S 
SįTurime dar keletą sklypų Chicagoj. ® 

i:V 0440 SOUTH PULASKI RD. 1 
I H RE 7-6630 arba LU 1-0400 S

$19,500 naujas mūrinis. M. p. su 
aukšta pastoge, įmokėti tik $1,500.

$17,000 medinis 4 butai Brigthon 
p. Geroj vietoj.

$28,500 medinis 6 butai Gage p., 
garažas, 2 lotai.

$25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 
Gage p.

$13,000 mūrinis 5 kamb., 12 m., 
garažas, mažas įmokėjimas.

$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu
tai. 2 lotai, 4 garažai.

$26,500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas, Gage p.

$21,000 už medinį pajamų namą 
— -4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

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

*10,900 medinis 4 kamb., rūsys, ga
zo sild., arti mūsų.

Nauj. mur. 2x5)4 (3 m.)—$36,500
Nauj. mur. bnng., garažas—$18.900 
Mūr. 2x5 ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., did. lotas—$16,900 

j Didelis pasirimt. geru ir pigių namų.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 8-3884

MARQUETTE PARKE
Iš naujesnių, nebrangus, 1% aukš

to, 2-jų reg. su pilnu valgomuoju 
pirmame aukšte.
PAGALVOKITE, TIK 6 METINES 
PAJAMOS, Puikus 2-jų aukštų, 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo Western.

Prie Maria High. 4 butai po 5 
kamb. Gražus namas, platus sklypas. 
Normali kaina.

8 metų. 6 kamb. mūrinis. 2 mah.
garažas. $21,500.

6 metų, 3 mieg. medinis. Pilnas 
rūsys. 30 p. sklypas. Gera vieta. 
$14,200.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir agaži krau
tuvė; tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus S-jų mieg. kamb. bunga- 
low. Ai ti Marąuette Parko mokyk
lų. Viskas moderniška. Gražiai iš- 
dekoruota. Nebrangus.

2-jų butų med. (5 ir 4 kamb.), 
Brighton Parke. $13,500.

2-jų butų mūras (5 ir 6 kamb.). 
Gage Parke. $22,000.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Perskaitę "Draugą", duoki
te ii kitiems pasirkaityti.

V. SIMKUS
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE 0-5531

A. ABALL KOtDFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dnm.
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš lauku 
“Tuckpolnting”. 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 VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vando- 
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OL 6-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

I 2501 West 
HE 4-7482

69 Street 
486 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JCSU 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2094 Chicago, Hl.

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu 
vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 
visiems prieinamos.



K a n a d o s žinios
Calgary, Alberta

Lietuviai televizijoj 
Televizijos stotis CHCT

, rį, Žemaitijos piliakalnius, lietu 
■ viskas sodybas, kryžius, mokyk 
i las, jaunimo iškylas Kauno ir 

■ | Vilniaus vaizdus. Vaizdus lydė- 
Calgaryje pradėjo duoti eilę re- j0 lietuviškos plokštelės maršų
portažų “We the people” nore-j muzika.
dama supažindinti žiūrovus su Calgario lietuviai labai džiau- 
jvairiaspalviu Kanados tautų giasi galėję parodyti per te- 
mišiniu, kurio aplinkumoj auga leviziją plačiai publikai ir savo 
jaunoji Kanados karta. Daug j vaikams tėvynės vaizdus, rank- 
kartų aukštų valdžios pareigu- j darbius ir savo kultūrinę veik- 
nų spaudoj buvo skelbiama, kad i lą, Vakarų Kanadoj, tuo pažy- 
Kanada sveikina paskirų tautų mėdami, kad lietuviškumas yra
individualinį pasireiškimą kul
tūrinėj ir ekonominėj srityje.

ne vien tik piknikai ir šokiai. 
Jaunoji karta tik įsiskaičiusi ir

Tekia veikla“"čia praturtina pa- padėdama tėvams dirbti, galės 
čios Kanados žmonių gyveni- didžiuotis ir nesigėdyti savo te
mą, o taip pat duoda progos j vų. kilmės. B. Jaugos asmeni-
kitus geriau suprasti, pažinti nės pažintys padėjo gauti vie

ną lietuviškai programai ir ją 
tinkamai reprezentuoti tarp an-

V. G.

ELEKTRONINĖS SMEGENYS 

KURIA POEZIJĄ

Bet visa ji "bytnikiška"
r Į

Glendale mieste, Kalifornijo- raštinės stalo didumo) yra su-| 
je, elektroninės smegenys RPC; daryta taip, kad galėtų duoti j 
4,000 panaudotos poezijos kū- j sudėtingesnius sakinius. Į ją į 
rimui. Tos mašinos sukurtos įvestos grupės ritminių žodžių. , 
poezijos pavyzdys gali būti šis: parašyti eilutę pasibai- 1

That sweet mustaehe’s bill giančią kokiu žodžiu ir kitos 
/behind a clod did bump eilutes pabaigon gali parinkti

Lastly, its teeth were broad.! ŠP^į, atitinkantį savo ritmu, 
/and plump | Tokios elektroninės smege-

Liėtuviškai tai būtų kažkas n^s §aa kūti naudingos didelė- 
' se parduotuvėse. Pvz. tarnauto- i 
jas atėjęs galėtų elektroninių 

i smegenų paklausti, kiek jau j

užgriuvus jam ant galvos 2x6 j DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. balandžio mėn. 16 
colių lentai iš 60 pėdų aukštu-: “ ?
mos.

A.
ELEANOR- KNBISKB

(Mergautines pavarde 
Waius arba Valius) 

Gyveno 10034 S. Michigan av.

'i
ALBINĄ IR GYTĮ KRIKŠČIŪNUS, 

liūdinčius dėl mylimo tėvo ir uošvio mir
ties Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučia

Mirė bal. 15, 1962, 6 vai. ry- M R 
te, sulaukus 39 m. amžiaus.

Gimė Chicagoe.
Paliko dideliame nuliūdime i į! / 

vyras Bruno, 4 vaikai: Theresa, ; aaBBBBn*viR 
Rhonda, Dennis ir Jeannine, mo

Birute ir S t s s y s 
židiniai

tina Bernice Walus, sesuo He- B SUŽAUSKU BEVERLY MILLS GELINYČIA 
len Rekash ir jos vyras Louis, į :
2 broliai: Steven Walus ir jo / 
žmona Bertha, Alphonse Walus ji 
ri jo žmona Genevieve ir visų

kitų tautų'papročius bei jų isto
rinę praeitį^Europos tautų tik
ro vaizdo S?sugeba nei mokyk-1 gliškai kalbančių, 
los nei spaėda perduoti, nei pa- į
vieniai asmenys turi progos iš- rlatnilton, Ont.
studijuoti. f Po gavėnios parengimas

Televizijos programai išpil- Lietuvių Namų valdyba ba-i
dyti B. Jauga šeima buvo iš- ■ Įan<jžio 28 d., šeštadienį, ruo-i 
skirta kaip charakteringa, tin- g;a pjrmą pasilinksminimą po

panašus į tai:
Tų saldžių ūsų įstatymas už 

/grumsto bumptelėjo,
Pagaliau, jo dantys buvo pla-1^ krautuvėje parduota obuo-' 

/tūs ir tuklūs. lhi> ir Jos- Pvz- atsakytų — 30,-
Arba kitas tų elektroninių 000,000. Elektroninės smegenys 

smegenų sukurtas posmas: i Oabar įstengia rašomąja masi-
O, neišsigąsk tų klusnių sul- na^e rašyti. Vienas iš Libras-

/čių.
Tik kai kurie mano žaketai 

/nepasitikėjo žąsim.

cope tarnautojų tas eiles nune
šė į “bytnikų” subuvimą. Jiems 
paskaitė, o šie išklausė. Kai

A, ištaisyti — tai juoda; at- tarnautojas pasakė, kad tai ma-

kanti reprezentuoti lietuvius ka 
nadieeiams,- pasiūlius “Christ- 
ian and Jeiąf?” organizacijai.

B. Jauga yra ilgametis Cal- 
. gario Lietuvių draugijos pirmi

ninkas .turėjo progos per pusę 
valandos ne tik papasakoti savo į j vyksta į suvažiavimą

gavėnios. Veiks bufetas ir kt.

MŪS KOLONIJOSE 

Worcester, Mass.

šeimos pergyvenimus, bet ir 
juos sujuųgti su visos Lietuvos 
įvykiais. Medžiaga šiam pasi
rodymui buvo imta iš dr. Šapo
kos knygos “Lithuania through 
the Ages”/ 4.

Programos vedėjas Mr. A. 
Olson supažindino žiūrovus su 
lietuvių tautos istorine kilme ir 
dabartinių plikimu.

J. Jaugįenė (Sparauskaitė)

Moterų s-gos 5 kp. savo ba
landžio mėnesio susirinkime ap
tarė ateinantį New England ap 
skrįčio suvažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 29 d. Athol, Mass. No
rinčių važiuoti į suvažiavimą 
atsirado tiek daug, kad nutar
ta samdyti autobusą, kuris iš-

/mesti — buvo maistinga.
Peteliškės.
Apie tai informuodamas “Chi

cago Sun-Times” humoriškai 
sumini: R. P. C. elektroninė 
mašina gal niekada netaps JAV 
poetu laureatu ir neišstums Ro
berto Frost į biznį, tačiau tų 
elektroninių smegenų gaminto
jas — General Precision bend
rovės Librascope padalinys . — 
tas elektronines smegenis “mo
ko”, kad jos “nepasiliktų sno
bais ir kad eiliniai žmonės jas 
suprastų”. Tos elektroninės 
smegenys dabar “mokomos”

šiuos rašyta, jie vos neišvirto 
Štai, dar vienas tos elektro

ninių smegenų poezijos pavyz
dys:

Rauda dė! dukters 
Negaliu aš išmainyti į verkš

lenančius šaldytuvus; 
Pagaliau jų ir sardinkos yra

/švelnios, bet pasibaisėti- 
/nos.

J. Žviib.

Budistai į katalikų 
tikėjimą

Dešimt, mylių nuo komunis
tinės Kinijos sienos, netoli

• x- „i-“i • T • Hong Kongo, yra kaimas Kam
vvks i Athol balandžio 29 d rasyti ir suprasti angliškai. Jei- _ . T „i,.to i Atnoi caianazio zy a.. _ Tsm. Jame buvo budistų svęn-
9 vai. ryto nuo šv. Kazimiero • -u tai pasisektų, verslo Įmo- į atvvkus italui
bažnvč’os Paprindinis suvažia-!llėms nebereikėtų samdytis nei . / ’ . .,...................... ... . : važnyčios, ragrincnnis suvazia- / misionieriui kun. Diego V. D’-

pasirode kaip ji šeimininkauja vjnio šeimininkas /bus Athol kle matematikų, nei vertėjų... Ayala, viso kaimo žmonės, jų
moderniškoje virtuvėje, kaip j tonas kun. Jutt, buvęs mūsų Librascope vadovas Frank tada buvo 25 .priėmė katalikų 
tvarkosi namuose, ką ji brangi- ‘ kUOpos dvasios vadas, todėl vėl Bristow aiškina: tikėjimą, buvo pakrikštyti Bū
na iš savo tėvų palikimo, čia p)US malonu v/oreesterietėm su ,,, , . . ,. disfn šventovė nedarė katali
ii narodė bitinius ka klanais • -A- x- • x - — Musų tikslas yra pasiekti, distų šventove pasiaare Katali-Jl paroae .j.aUr.miU^ j-uo susitikt:. • ir-išgirsti JO turi- , ... ......................cJonnlino-nsios Mntinnc hažčius, rankšluostį, staltieses, lie- _____  kad galėtume atsisėsti prie kų Sopulingosios Motinos baz-

L tuvišką koplytėlę, vytį.
B. Jauga atvyko į Kanadą 

1837 m. pasr"savo tėvus į Sas- 
katchewank>.. provinciją. Ten 
jam teko .-.lankyti anglišką mo
kyklą, dirbti ūkyje, miškuose ir

ningas mintis. Vykstame su kuo . nvčia... J i elektroninių smegenų ir su jo- nycia.
uos vėliava. . i<-x-| mis pasikalbėti, ar tai žodžiu,

Tame pat susirinkime kuopa i ar naudojant mašinėlės raštą.
nutarė rengti Motinos dienos; Mes sudarėme mašiną su pa-' 
minėjimą visai Worcesterio vi- ■ grindinėmis gramatikos taisyk-1
suomenei. Minėjimas įvyks ge-

prie didžiosios Alaskos' kelio jgužės 13 d‘ 4 vat v‘ šv- Ka’ 
statybos. Karo tarnyba atliko !zimiero ParaPij°s salėje. Pro- 
Albert’os provincijoj. Po karo įgramg išPiIdyti yra Pastas 
dirbo auto mechaniku, buvo i Kennebunkport, Maine, tėvų
prekybininkų, vėliau kartu su 
J. Jauga įsigijo “Central Bil- 
liards”, Calgaryje, kur ir dabar 
tebedirba. B.- Jauga yra drau
giškas, mėgsta susitikti su žmo 
nėmis, pe| eilę metų yra atsto
vavęs Cąį^ario lietuvius “Citi- 
zenship (Jpuųcil” ir visad pri
sideda prie lietuviškų pasirody
mų. Iš jo visuomeninės veik- 

Į los televizijoj buvo parodyta 
/nuotraukos: Lietuvių rankdar

bių paroda, Tautiniai šokiai, 
vysk. V. Brizgio priėmimas Cal- 
garyje, dabartinės valdybos po
sėdis (jo paties naujuose na
muose. S. W. Calgaryje).

Iš Lietuvos vaizdų (iš dr. Ša
pokos knygos “Lithuania 
through the Ages”) parodė eilę 
Lietuvos vaizdų: Baltijos pajū-

pranciškonų vedamos gimnazi-
i jos berniukų choras. Taip pat 
iš ten bus ir pagrindinis kalbė
tojas. Visuomenė kviečiama kuo 
gausiau dalyvauti. M. Ž.

lėmis, kokių mokoma aukštes
niosiose mokyklose. Tada mes 
davėme joms “pamoką”, kaip 
sudaryti sakinius, ir pagaliau 
į jas perteikėme mažą žodyną, j 
Mašina yra “išmokyta”, rašant 
■sakinį, duoti daiktavardį, veiks
mažodį ir eilę kitų žodžių, ku-! 
riuos ji laisvai pasirinktų”.

Naujoji RPC 4,000 (kuri yra

A. f A. PAUL MOCKUS
Gyveno 2126 West 22nd Place, Chicago 8, Illinois.
Mirė bal. 13 d., 1962 m., sulaukęs 61 metų amžiaus..
Gimė Coal Centcr, Pennsylvania.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Josephine (Rubinaitė), 

3 seserys: Anna Šileikis, švogeris Charles, Rose Woveris ir Jen- 
nie Delong, švogeris Alex, 2 broliai: Joseph, brolienė Nadine 
ir Simon, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

. Priklausė Amerikos Lietuvių Piliečių Pašalpos Klubui.
Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd PI. 

Laidotuvės įvyks antrad., bal. 17 d. Iš kopi. 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

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

Amalija, Kgąrse, 24 m., baigė 
Michigan universitetą ir buvo pa- 

x kviesta dirbti kaip advokatė vie
noj Wall Street firmoj. Tai pirma 
moteris negfė tokiam darbe. Ją 

> bendrovė pasirinko todėl, kad jos 
egzaminų pažymiai buvo labai ge
ri. ‘ ' (UPI)

V A L A N DOS: 
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.

%

jų šeimas, gimines: Valeria Če 
paitis ir jos vyras Kostas ir 
šeima, Telesforas Valius ir jo 
žmona Aldona ir kiti giminės, ■ 
draugai bei pažįstami. Velionė 
buvo duktė ■ mirusiojo Ignaco 
ir sesuo mirusiojo Edward.
Kūnas bus pašarvotas šiandien g 

7 vai. vakare Bukausko koply- ' 
čioje 10821 S. Michigan Avė. S 
Laidotuvės įvyks trečiad., 8:30 / 
vai. ryto iš koplyčios bus atly- •/ 
dėta į Visų Šventų parap. baž- H 
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po ;si 
pamaldų bus- nulydėta i Šv. Ka- Į 
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, vaikai, moti
na ir visi giminės.

Laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas, Tel. CO 4-2228.

GAVO 8210,000 UŽ SUŽEIDI
MĄ IĮ

Chicagos teismas nusprendė, į
kad George Fuller statybos Į 
kompanija turi užmokėti $210,- ! 
000 darbininkui Jack Meeks, į 
kuris 1959 metų rugp. mėn. li
ko visam gyvenimui paliegėlis,

A. A.

ŠTEP01AS IIAEZB
Gyv. 40 No. Bella Vista 

Drive, Tucson, Arizona.
Mirė Balandžio 13 d., 1982.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nubudi

me žmona Leoną, sūnus A'lex,- 
marti Stella, mirusio sūnaus 
a. a. Edward’o našlė Veroni- 
ca Maezes, 10 anūkų ir kiti 
gimi ės ir draugai.

Laidotuvės įvyks treč., bal. 
18 d. Tucson, Arizonoje.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus pasimelsti už a. a. Ste
pono Maezes sielą.

Nuliūdę lieka: Žmona, sū
nus, marčios ir anūkai.

A. “f- A.
STEPONAS MAŽOMIS

p
Gyveno G805 South TaJman Avenue, Chicago 29., Illinois.

Mirė bal. 14 d., 1962 m., 4:05 vai. ryto, sulaukęs puses amž.

Gimę Lietuvoje. Kilo iš Kretingos apskr., Kartenos parapi
jos, Nausodžio kaimo. Amerikoje išgyveno 52 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Placidą (mergautines 
pavarde Ambrozaite), broliene Koše Mazonis, brolių įr seserų vai
kai ir jiį šeimos, krikšto sūnus Rimas Miecius. Lietuvoje liko bro
lis Juozapas su šeima ir brolių bei seserų vaikai ir jų šeimos, ir 
daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

.Priklausė šv. Vardo dr-jai Marąuette Parko, šv. Antano dr-jai 
Cicero, III.-Buvo amžinas narys T.T. Pranciškonų rėmėjų dr-jos, šv: 
Kazimiero Akademijos Rėmėjų , dr-jos..

Kūnas" pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6S45 S. Wcst.ern . ' 
Avenue. Laidotuves įvyks trečiad., bal. 1.8 d. Iš koplyčios 9:30 vai. : 
ryto bus atlydėtas j Švč. Panelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, • 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sieki. Pa pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona ir visi kiti gimines.
Laid. direkt : Mažeika-Evans, Telef. REpublic 7-8600.

... .■

f

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų 

2448 WEST 63rd STREET
Telef. ; 8-0833 PR 8-0834

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 260 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustai? sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje —. 
Marąuette Parko apylinkės ■centre.

Current Dividend up to 414%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehii- 6 757/

B

f

PIRKITE DABAR TIESIOG IfttO 
MR, MELSON

~~ SAVININKO

SABNT CASSM9R 
MOhBUMEMT CO. 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Tdd. — CEdarcrest 3-5335
Vienas blokas nuo kapinių

F. EUBS1KIS
DIREKTORES

/-aacBMaasBV TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
S«ath Rermitage Aveoiie 
Tel. YA M741-2

0304 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

./ .l.'A/LVCE PATARNAVIMAS DIENA SR NAKTĮ

1

etkus

' & w
/A,

i bTĖVAS IR SŪNUS
/ fragyOTE F13NER&SL HOME "

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

; 1E33 WssS Thf St, Teiet ©RovehilB 6-2345*6 
' 1449 S. 5@th Avė., Cicero. T0wnhal! 3-2 S 68-08

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
■•a” • -

lBS53FsI5io8is —“'sSSmos
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėl-:. 
ne; tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
Si/42 HHh St„ PR S-1355 ir 3-1356

T ■>

B

Vf? I «

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIEL90NAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

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

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

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

STEPONAS C. LA®KAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672



EORAUGA'S, pirmadienis, 1962 m. balandžio mėn. 16 Chicagoje ir apylinkėse

X DidžiajaS savaitei labai Į 
tinka pasiska—ityti Al. Barono ■ 
religinių istorfijų knyga “Valan 
dos ir amžiai’*’.

Apsakymų ^turinys liečia Kri
staus paskuticnes dienas ir va
landas. Knygoms tėra nedaug eg 
zempliorių. Gaunama Drauge, 
Kaina 1 dol.

Iš arti ir toli
J. A. VALSTYBĖSE

—Prel. P. Juro pagerbimo 
banketas. Šv. Pranciškaus pa
rapija, Lawrence, Mass., birže
lio 17 d., 5 vai., šv. Marijos 
svetainėje, Haverhill st., savo 
klebono prelato Pranciškaus 
M. Juro pagerbimui, ruošia ban 
keta 40-ties metų kunigystės su 
kakties proga.

Specialių asmeninių kvietimų 
jo gerbėjams nesiuneiame. Pra 
šome priimti šį bendrą kvieti
mą. Jei kas iš toliau ar arčiau 
gyvenančių norėtų dalyvauti ar

X Chicagos Aukšt. Lit. mok. prisidėti prie atspausdinimo lei 
Motinų klubas ruošia Motinos ! dinėlio, prašome iš anksto pa- 
dienos minėjirmą gegužės 12 d. rašyti: Rev. Sirneon Saulėnas, 
Jaunimo Centre. Programoje 94 Bradford st., Lawrence, 
Dainavos ansa-mblis, solistai D. Mass.
Stankaitytė ir St. Baras. Akom — Petras Bartkus, Brookly- 
ponuos muz. "Wl. Jakubėnas. no gyventojas, laimėjo 2,000 

Tikima, kad Chicagos lietu- ' dol. New York Mirror laikraš-

Dr. A. J. Kliorė

INŽINERIJOS DAKTARAS
Elektronikos inžinierius Ar

vydas - Juozas Kliorė, šiemet,

IŠRINKTA ŠAULIŲ CENTRO 
. VALDYBA

LŠST centro valdyba kovo 
31 d., korespondentiniu būdu, 
buvo išrinkta trejiems metams. 
Pagal gautų balsų daugumą: 
Giedrikas Jonas, Petrušaitis 
Petras, Išganaitis Vladas, Žilė
nas Kazys, Gintneris Antanas, 
Valatkaitis Alfonsas ir Skir- 
muntas Vladas; kandidatais — 
Keturakis Bronius, Ulevičius 
Kazys ir Bagdonas Stasys. Į 
revizijos komisiją išrinkta: A- 
mbraziejus Bronius, Malinaus
kas Stasys ir Serapinas Ignas; 
kandid. — Šležas Albinas. Į 
garbės teismą: Preikšaitis Jur
gis, kun. Jonas Borevičius, S J, 
ir kun. Benediktas Sugintas; 
kand. — šnapšys Marijonas.

Balandžio gėle Chicagos parkų 
distriktas pasirinko gėlę Hibiscus. 
Prie jos čia stovi mergaite Klein. 
Iš šios spalvotos gėles gamina ir 
dažus. Be to ją kai kas vartoja 
ir virimui.

ŠV. PETRO BAZILIKA PARUOŠIAMA 

VISUOTINIAM SUSIRINKIMUI

Michigan valstyb. universitete, 
viškoji visuom <mė, ypatingai tė čio skelbtam konkurse “Match labai gend (magna cum laude) 
vai, kuriems rūpi šios mokyk- the Tvvins”, kur iš nuotraukų

reikėjo atrinkti sumaišytų dvy
nukų poras. Pirmoji vieta — 
10,000 dol. atiteko amerikietei, 

i Laikraštis įsidėjo P. Bartkaus 
nuotrauką, kurioj ma

tyti žmona Gražina, dukrelė 
Daiva ir sūnus Erikas. Pažy
mėta, kad jie yra lietuviai trem 
tiniai, atvykę į Ameriką prieš 
13 m.

.v , šeimos iš '

los ir jų vaifeų ateitis, savo 
atsilankymu parems1 šį kilnų 
darbą. Koncerno pelnas bus ski 
riamas mokyk:los reikalams.

X Šv. Vairdo draugija
Town of Lak-o rengia šokių 
vakarą gegužes 5 d. Šv. Kry
žiaus partijos svetainėje. Bus 
gera muzika. Šokių vadovas yra 
Silvestras Navickas. Bus ir ge
rų užkandžių ir gėrimų. Visi 
kviečiami.

X Dariaus <4irū<io Posto Mo
terų pagalbin is vienetas savo 
susirinkimą kvziečia trečiadienį, 
balandžio 18 <3.., 7:30 v. v. Da
riaus Girėno Posto būstinėje, 
4416 S. Weste rn avė.

X Lietuvos Vyčių sendrau
gių susirinkim as įvyks balan
džio 17 d., 8 v. v. Vyčių sa
lėj. Visi nariai kviečiami punk
tualiai susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalr1 aptarti. Prašo
me atsivesti ir* nauji} narių.

X Jonas Klimašauskas pa
skyrė 80 dol. ‘ '‘Palik ašaras Mas 
kvoj” knygos fondui. Knyga 
komisijos siuntinėjama JAV se 
natoriams, koTigresmanams ir 
Jungtinių Tautų nariams. Dr. 
Kazys Bobelis; paaukojo “Pa
lik ašaras Maskvoj” knygai 25 
dol., o Jonas fCelečius — 20 dol. 
Visi maloniai Kviečiami jungtis 
į vajų ir prn remti šį Lietuvai 
propagandinį reikalą.

X Margučiai ritinėjimo žai
dynės yra ir vėl ruošiamos šį 
atvelykį. Ritinėjimas, kartu su 
gražiausių margučių konkursu, 
įvyks Jaunimo Centre sekma
dienį, balandžio 29 d. Rengėjai 
— korp! Grandis — kviečia vi
sus, jaunu ošiu. s ir tėvelius, at
silankyti.

Berniukas tempia aitvarą (nuo
traukoj nematyti), tačiau tokių 
aitvarų leidimai . yra pavojingi. 
Patariama nevartoti metalinio' siū
lo, nes gali užkliūti už elektros 
laidų, kai atvaras pasikaria, pata
riama nelipti jo išimti, patariama 
laikytis kuo toliau nuo elektros 
laidų, lėktuvų linijų ir panašiai. 
Aitvarai gali atnešti skaudžių ne
laimių. (UPI)

šaulių kuopos Chicagoje ir D- 
LK Kęstučio šaulių kuopos Wis 

apgynė dizentaeiją, tema: “Eva nosin, kurios vadovybė randasi 
luation of the Weighting Func-1 Ratine. Keturi CV nariai yra 
tion of a Linear System by the išrinkti iš jų kuopos ir trys —

pasiskirstyta pareigomis ir ap
tarti ateities veikimo planai. 

Pagal ankstyvesnį KSP nu- 
Naujai išrinktoji šaulių są-' tarimą, LŠST išrinktieji garbės 

jungos CV iš Vytauto Didžiojo nariai, kurių iki šiol yra penki 
asmens, įeina į CV pilnomis tei 
sėmis. Tokiu būdu, naująją 
šaulių sąjungos CV sudarys 12
žmonių. Be anksčiau jau minė
tų asmenų ją sudaro: gen. K.

Method of Deconvolution”, įgi
jo elektronikos mokslų daktaro 
laipsnį.

Jaunasis dr. Kliorė gimė 1936 
m. rugpiūčio mėn. Lietuvoje, 
Kaune. Iš mažens pažymėtinai 
buvo gabus mokslui, ypač ma
tematikai.

Dr. Arvydas - Juozas Kliorė, 
mokytis pradėjo tremtyje. 1952

Chicagos. Vienas iš jų gyvena i Musteikis — buvęs Krašto Ap-
Melrose Parke. Iš 7-nių narių 
keturi yra buvę ir pirmoje CV, 
o trys, visi iš Racine — J. Gie
drikas, P. Petrušaitis ir VI. 
Skirmuntas — nauji. Taigi šau
lių CV būstinė bus Chicagoje 
ar Racine. Toks nutarimas bus 
padarytas pirmame naujai iš
rinktos CV posėdy, kuris įvyks ivio duktė.

saugos ministeris, prof. J. ši- 
moliūnas — Susisiekimo mini
steris, adv. R. Skipitis — Vi
daus Reikalų ministeris, Alek
sandras Mantautas — LŠST 
CV pirmininkas ir Sofija Put- 
vytė - Mantautienė, šaulių są
jungos įkūrėjo a. a. Vlado Put-

m. Chicagoj baigė gimnaziją ’ Sreitu laiku. Tame posėdy bus 
(Harrison High School), su
garbės pažymėjimais už pažan
gumą moksle. 1956 m. baigė 

I Illinois universitetą, o 1957 m. 
Michigano universitete įgijo ma 
ster laipsnį elektronikos inžine
rijoj. Šiemet (1962 m.), savo 
studijas sėkmingai apvainikaivo 
elektronikos inž. daktaro titu
lu.

Pažymėtina, jog jaunasis dak 
taras, bestudijuodamas visą lai 
ką buvo veiklus skautas, Korp! 
Vytis pirmininkas, dabar filis
teris. Už pažangumą moksle 
buvo pakviestas kelių garbės 
draugijų nariu Illinois universi
tete.

Jaunojo daktaro tėvai Bro
nius ir Antanina Kliorės abu 
pasižymėję pedagogai, dabar 
gyvena Ciceroj.

VĖL

A. Gintneris

Chicagos žinios

Rudens pradžioje įvyksiančia
me visuotiniame Bažnyčios su
važiavime dalyvaus apie 2,500 

i kardinolų, vyskupų, abatų, vie
nuolynų vadovų ir teologų. Tam 
didžiam įvykiui jau dabar pra
dėta ruošti Šv. Petro bazilika 
Vatikane. Sustatyta daugybė 
pastolių ir vyksta valymas mar 
morų, mozaikų ir statulų. Di
džiosios bazilikos durys yra iš
keltos atnaujinimui. Restauruo
jama ir bazilikos priešakinė da
lis, kuri yra taip didelė, kad jo
je sutilptų pora bažnyčių.

Bazilikos centrinė nava pa
ruošiama posėdžiams. Pačioje 
bazilikoje gali tilpti apie 50,000 
žmonių. Visuotinio suvažiavimo 

i metu turistai galės lankyti ba
ziliką, bet jie negirdės pasita
rimų eigos, nes centrinė bazili
kos nava bus atitverta garsą 
sulaikančiomis užuolaidomis.

Pasitarimų dalyviai sėdės dvie 
jose eilėse suolų, atgręžtų, kad 
abi grupės viena kitą matytų. 
Popiežiaus sostas bus gale ir 
jis bus visų matomas. Viena 
iš šalutinių bazilikos patalpų 
bus paversta į vietą suvažiavi
mo dalyviams atsigauti, kur bus 
kavos, arbatos, sumuštinių, bul 
kūčių.

Dauguma suvažiavimo daly
vių bus vyresnio amžiaus. Pats 
popiežius yra 80 metų. Todėl 
bus įrengta ir pirmosios pagal
bos stotis, kurią, atrodo, ves 
Dievo Šv. Jono broliai.

Oficiali suvažiavimo kalba bus 
lotynų, bet dalyviai galės nau

doti ir savo krašto kalbą. Iš
kilmingoms suvažiavimo sesi
joms užuolaidos bus pašalintos 
ir posėdžių vieta bus atvira tu
ristų akims.

Šv. Petro bazilika, su savo 
Michelangelo suprojektuota ku
polą, turi 290 langų, 597 pilio
rius ir 435 statulas. Ji bus na
tūraliai tinkanti vieta didžiau
siam suvažiavimui Bažnyčios is
torijoje.

VĖL IŠKELS BONŲ KLAU
SIMĄ

Chicagos aldermanas John 
Hoellen (47 — Rep.) miesto ta
ryboje vėl iškels pasiūlymą per 
lapkričio 6 d. rinkimus duoti 
balsuotojams progos pasisaky
ti už ar atmesti 6 punktų mie
sto pagerinimui bonų progra
mą 66 mil. dol. sumoje.

POLICIJOS EGZAMINAI
Įvyko egzaminai į Chicagos 

policininkus. Egzaminus, tru
kusius pusketvirtos valandos, 
ėmė 1,745 aplikantai. Sėkmingai 
išlaikę egzaminus, turės patik
rinti sveikatos stovį. Tada pa
teks į sąrašą, laukiančių treni
ruotės policijos akademijoje.

ELECTROniCS
TV-RAOI3AI -3UOST. REKORDERIAI R 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES R
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES R 

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI R
Viskam žemiausios kainos Ir garantija J

332js?Halsted St - CLIFFSIDE 4-5665Į

GALIMA REGISTRUO
TIS

Praėjus pirminiams rinki
mas Chicagoje, dabar jau vėl 
galima registruotis. Daug pi
liečių dar nėra užsiregistravę. 
Jei tokie neužsiregistruos iki 
spalio 6 d., jie negalės bal
suoti lapkr. 6 d. rinkimuose.

PIGESNIS TELEFONŲ 
NAUDOJIMAS

Illinois Bell Telephone kom
panija geg. 20 d. papigins tele
fonų pasikalbėjimus tolimesnei 
už 75 mylias distancijai vien 
tik Illinois valstybėje. Iki 75 
mylh} kainos pasilieka nepakei
stos.

reiškė, kad apie 75 procentas 
diktatoriaus Castro užsienio rei 
kalų tarnybos pareigūnų yra 
atsisakę savo vietų. Jis prana
šavo, kad revoliucija išmes ko
munistus iš Kubos.

PRISITAIKĖ PRIE MUSŲ

Kai UIS Steel kompanija pa
kėlė kainą už plieną $6 už. to
ną, ir dėl to susilaukė prezi
dento Kennedy papeikimo, Chi
cagos Inland Steel kompanija, 
aštunta, pasaulyje didžiausia 
plieno gamintoja, atsisakė pa
kelti kainas ir kitos kompani
jos, įskaitant ir US Steel, ją 
pasekė.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Savings
and .-daliau ^fitssacialton

Chartered and Supervised by the United States Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponj!UŽSIENIO TARNYBA PRIEŠ 

CASTRO
Luis Baralt, buvęs Kubos am 

tina geriausios sėkmės gyveni- basadorius Kanadai, dabar gy
ląs ir aktyviai įsijungti Lietu- Į venąs Chicagoje, 646 W. Sheri- 
vos laisvinimo darban. K. P. idan rd., spaudos atstovams pa Vyrų ratelį, kuris per paskuti
_____________________________ ___________________________________ j nius metus atspausdino 400 ne-

' tikrų automobilio vairavimo lei

Jaunam mokslininkui, dr. 
Arūnui - Juozui Kliorei, linkė-

VAIRAVIMO LEIDIMAI 
UŽ $70

Illinois valstybės sekreto
riaus pareigūnai susekė trijų

LIETUVI! UOS NAMAI

LIETUVIAI DEMOKRATAI RYŽTASI 
STIPRIAU VEIKTI

Visoj Amerikoj lietuvių de-, pirmininkauti metus sutiko jau 
mokratų judėjimas bent šiuo j seniai žinomas veikėjas K. žir- 
metu nėra taip stiprus ir pade-! gulįs, vykdomojo komitetoX Tėvynės žvaigždutė, sky

relis vaikams, toliau, pradedant 
šia savaite, bus ne antradie
niais, bet trečiadieniais. Perke
liama todėl, k:ad antradieniais, tarnyboje ir veikia demokratų į viug demokratus į vieną bendrą 
po savaitgalio įvairių parengi- partijoje, atlieka įvairius dar-Į organizaciją, o tada tik reika- 
mų, susitelkia daug aprašymų į bus, mažai žinome, nes nėra1 Jauti iš partijos, kad lietuviai 
ir sunku viską, sutalpinti. 'jungtinio organizacijos vieneto. I nebūtų diskriminuojami val-

: Žinome, kad New Yorke, Cle- j džios vietose. Paskutiniame su- 
velande, Los Angeles ir dar kur j sirinkime jau patarta imtis pab
yra klubai, o Chicagoj net keli minėti 25 metų D. Lygos su- 
kluhai su daug narių. Lietuviai kaktį, išleisti gerą leidinį, pa- 
labai daug pasidarbavo, kad ir 

rinkimuose ir da-

kėjas Butkus ir jam palinkėta 
sveikatos.

Kalbėta ir apie 13 Wardo lie
tuvio aldermano įstatymą įatei 
nančius rinkimus. Tuo reikalu 
paruošta? atskiras laiškas, ku-

, .. su" i ris pasiustas partijos vadovams
tis reikalauja tą veiklą geriau j sirinkime pažymėjo, kad reikia' 
peržiūrėti. Kaip daug lietuvių ' planingai dirbti, norint snorga- 
demokratų dalyvauja krašto i nizuoti visos Amerikos lietu-

X Roselantle, Nikitos gerbė
jai demokratų veikėjams talki
nant, balandžio 11 d. Palmer 
parko salėje pademonstravo du 
rusų gamybos filmus, kaip lai
mingai lietuviai gyvena Chruš- 
čevo “rojuje” _ Filmuose šalia 
kultūrinių pasirodymų nemažai 
ir propagandos, Lenino ir kitų 
bolševikų paveikslai, įrašyti šū
kiai: “šalin fašizmas, šalin 
kruvinasis Smetona” ir t. t. 
Filmo pasižiūrėti buvo atvykęs 
ir aldermanas D. Lupo.

X Anatolijaus Kairio, Chica
goj gyvenančio rašytojo, 3 veik 
smų komedija Diagnozė balan
džio 28 d. statoma Winnipeg 
Kanadoj. Anksčiau ši komedija 
buvo pastatyta Detroite, kur 
praėjo su pasisekimu.

praėjusiuose 
bar atlieka didžią darbo naštą 
valstybės aparate.

' Matant, kad kitos tautybės

rengti jos istoriją. Taip pat bu
vo diskutuota, kokią spaudą 
remti. Ta proga nutarta “Drau 
gui” ir “Naujienoms” paskirti 
Velykų sveikinimai, paskiriant 
po 50 dol. iš Lygos fondo, kurį

ir kitiems veiksniams. 13 War- 
das yra Marquette Parke, kur 
lietuvių daugiausia gyvena, to
dėl tikimasi, kad lietuviai labai 
gerai rems J. Jatis kandidatū
rą. Dabartinis aldermanas E- 
gan išeina iš pareigų, todėl ge
ra proga lietuviams įeiti į šį po 
stą, bet čia reikalinga visų lie
tuvių piliečių parama. Pabaigoj 
buvo sutarta vieningai veikti 
kartu su vykdomuoju komite
tu, kurio pirm. išrinktas adv. 
Kai. Sekr. yra J. Jatis. 25 m. 
veiklos proga bus ir pagerbtas 
sanitarinio distrikto patikėtinis

dimų, kuriuos vos buvo galima 
atskirti nuo tikrų. Jie netikrus 
leidimus pardavinėdavo už $70 
ir daugiau.

MOTERYS IR KELNĖS

Žurnalas1 “Sportsvvear Mer- 
chandise”, leidžiamas Chicagoj, 
praneša, kad užpernai moterys 
pirko ir dėvėjo 35 milijonus po
rų kelnių, maždaug trečdalį 
tiek, kiek vyrai pirko. Siuvimas 
kelnių moterims sudaro 500 
mil. dolerių įmonę. Spėjama, 
kad 51 procentas visų moterų 
Amerikoje turi bent po dvi po
ras kelnių.

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St, VIctory 2-4225

Vedėjas E. RUDAITIS

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

Vedėjas J. LIEPONIS
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 Avė. krautuvė
--------------------------- --------- --- -------- &

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS T

kur kas daugiau turi savų žmo sudarę keliolika veiklių demok- 
nių krašto valdyme, o lietuviai
kiek nustumti, todėl liečiant 
šią padėtį, Chįcagos ir apylin-

ratų ir kas mėnesį įneša iš sa- 
i vo uždarbio. Pati Lyga vos ke-

savimo mašinomis. Lietuvių 
Marąuette Park Namų savinin- 

„ , kų buvo aiškinta, kaip balsuoti,
'l . J 1 bet tada mažai kas priėjo prie

i mašinos ir mažai kas domėjosi, 
Ką tik praėjo pirminiai rin-1 o reiktų pasimokyti. Lietuvių 

kimai. Čia labai gaila, nes tik, demokratų lyga pilnai supran-

GRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

kės lietuviai demokratai, susior ^asdešimt dolerių kasoje teturi, įu lietuviai kitoj partijoj bu-; ta ir Alto veiklą, ją net remia 
ganizavę į Demokratų lygą, reikia tikėtis sustiprės, nes . vo įstatyti į balsavimų sąstatą. I (pasiuntė iš savo kasos 25 dol.
nuo šių metų užsibrėžia imtis ją remia savo darbais ir lėšo-
stipresnės veiklos, kad partijos mis geri veikėjai, ypač K. Ž'.r-
vyriausybės matytų, jog lietu- gulis> adv. Kal> adv> PreibiS)
viai neturi būti nustumti, jog ., „ , . . T, . , ...’ . Al. Kumskis, A. Kamm ir kiti.
lietuvių balsai yra svarbus ir
svarūs kaip ir kitų tautybių. Vėliau buvo pranešta, kad sun-
Naujoji Lygos valdyba, kuriai kiai scrSa demokratų geras vei

Demokratų lietuvių teisėjų pa- Į auką) ir priėjo išvados, kad 
reigoms lyg tyčia nei vieno, Altas tegu tvirtai gyvuoja A- 
nors meras Daley jau buvo be- merikos lietuvių tarpe, kaip po- 
veik pažadėjęs išstatyti adv. litinis veiksnys, tik žinoma pa- 
Kal. Teko stebėti balsavimus ir pildymų ir reformų savaime rei 
matyti, kad lietuviai mažai su- kalingas, to^Įįeginčija nei kiti 
pranta kaip reikia elgtis su bal I lietuviai. X' BM. Brazdžionis

knvg;i f.

4 '/A

Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti aut investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.

VALANDOS: PIRM. ir KETV.............................. 9 v. r. Iki 8 p, p.
ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. Iki B p. p.
ŠEŠTAD...........9 v. r. Iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.




