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AR KREMLIUJE PASIKEITĖ POLITINIAI VEJAI?
MASKVA. — Politiniai ste
bėtojai Sovietų Rusijos dikta
toriaus Chruščiovo išvertimą iš
valdžios kėdės laiko sovietų ko
munistų partijos politikos au
ka. Parodyti savo griežtą nusi
statymą kiniečiams buvo nutar
ta šių metų vasario mėnesį. Ta
da buvo priimtas Suslovo pik
tai parašytas pareiškimas.

“Ar nejuokinga, pone?? Aš tik bandau rasti savo kelią”

38 ASMENYS

ŽUVO

LĖKTUVO

TRAGEDIJOJE
SAIGONAS, P. Vietnamas. —
Du Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir 36 pietų Vietnamo kariai
žuvo, transporto lėktuvui vakar
nukritus 380 mylių šiaurės ry
tuose nuo Saigono.
Tarp žuvusiųjų yra amerikie
čiai — maj. Woodrow W. Vaden, Clarksville, Tenn., ir sgt.
Dominick Sansone, Wolcott,
Conn.
JAV pareigūnai nieko nesa
ko, kodėl įvyko tokia skaudi
katastrofa.

Lėktuvas C — 123, vairuoja
mas vietnamiečių, nukrito kal
ne, tik pakilus iš aerodromo.
Lėktuve buvo šeši vietnamie
čiai įgulos nariai ir du amerikie
čiai.

Jagan nenori
pasitraukti

GEORGETOWN, Britų Guia
na. — Britanijos kolonialinė vy
riausybė šeštadienį pranešė, jog
ji paskyrė opozicijos vadą Forbes Burnham pakeisti premjerą
marksistą Cheddi Jagan, kuris
rinkimuose negavo daugumos
vyriausybei sudaryti. Tačiau Ja
gan nenori pasitraukti iš minis
terio pirmininko posto.

Politiniai stebėtojai daro iššvadą: labai galimas dalykas, kad
kiniečių komunistų vadovas
Mao Tse-tungas pareikalavo
Chruščiovo galvos, kaip sąlygos
pasitarimams. O Kremliaus vy
rai težinojo tik vieną būdą nu
versti savo vadui:'jie susitvar
kė su juo prie Uždarų durų
Politiniai strategai
(spalio 14 d.), o paskui centro
Tada buvo įvairių prielaidų, komitetas patvirtino sprendimą.
kad didžiausi tokios strategijos
Chruščiovo laikysena
rėmėjai buvo Suslovas, Brežne
Suokalbininkams reikėjo žmo
vas (dabartinis sovietų komu gaus, kuris dėl savo užsispyri
nistų partijos vadovas) ir Pod- mo, jų požiūriu, galėtų būti pa
gomy. Nikita Chruščiovas nesi- laikytas atsakingas už pasau
kratė tokios politikos, bet ir lio komunistų susiskaldymą ir
nenorom ją vykdė. Praėjusią nepasisekimus ūkio
srityje.
žiemą, kalbėdamasis su Lenki Chruščiovas taip laikėsi, kad
jos komunistų vadovu medžiok bet koks pokalbis su kiniečiais
lės metu rytinėje Lenkijoje, jis darėsi neįmanomas. Naujieji
pripažino, kad Suslovo surašy Kremliaus vadovai - Brežnevas
tame pareiškime per daug ašt ir Kosyginas —- galės pradėti
rių žodžių ir kad jis parašytas atsargiai kalbėtis su kiniečių
per daug puolamu tonu, idant
galėtų sudaryti pagrindą disku
sijoms; dar pridėjo, jog jis ne
turėtų būti spausdinamas. Deja,
balandžio mėnesio pradžioje jis
buvo atspausdintas.

komunistų vadu Mao Tse-tun
gu, žinoma, stengdamiesi nesu
daryti įspūdžio, kad jie suklau
pę prašosi taikos.
Tačiau pats “suokalbis” nu
versti Chruščiovui yra išskirti
nės reikšmės politinis veiks
mas. Jis atveria kelia pradėti
pasitarimams tarp Maskvos ir
Pekino. Maskvos suokalbinin
kai paaukojo Chruščiovą, gal
vodami, kad tai yra vienintelis
būdas pasauliniam komunizmui
išgelbėti.

SU PREZIDENTU DE GAULLE
Bus sprendžiamas daugiašalio atominio laivyno
klausimas

INDIJAI GRESIA DIDELĖ
BADO ŠMĖKLA
todėl reikia kelti žemės ūkio pro
dukciją naujais gamybos meto
dais.
Amerikos Fordo Fondas ir
AID (Agency of International
Development — tarptautinio iš
sivystymo agentūra) varo akci
ją ta kryptimi, kad Indijos žem
dirbiai mokytųsi moderniškos
žemdirbystės metodų. Kai ku
riuose nedideliuose rajonuose
žemės ūkio produkcija pakilo
panaudojus dirbtnes trąšas, ge
resnes sėklas, moderniškus dar
bo įrankius, naikinant kenkė
jus, bet praeis dar daug metų,
kol visa Indija pasisavins tą
programą.

Amerikos kviečiai
Tuo tarpu Indija perka kvie
čių perteklių iš Amerikos —
300,000 tonų kas mėnuo, prade
dant 1960 metais. Tuo norima
padengti savo trūkumus. Nuo
1956 metų JAV patiekė Indijai
23 milijonus tonų javų 2 bili
jonų dolerių vertės.
Viena iš nuolatinės maisto
stokos priežasčių yra Indijoje
“šventos” karvės, kurių negali
ma nei skersti, nei jų mėsos
valgyti, nei lazda ar botagu už
gauti. “Šventoms karvėms” yra
ligoninės, yra joms senoms prie
gludos; jomis rūpinamasi la
biau negu sergančiais ar skurs
tančiais žmonėmis, nes jos
“šventos”, bet iš jų “šventumo”
nėra indams jokios naudos —
nei fizinės, nei dvasinės, — prie
šingai, jos eina, kur nori, ir ėda
visa, kas žmogui reikalinga —
ryžių, kviečių pasėlius, daržo
ves.

Šiuo metu žemės ūkio minis
terija dirba ta kryptimi, kad
sustabdytų “šventų” karvių veisimąsi, o tam tikslui turi būti
panaudotos antikonceptinės prie
monės. Valdžia viliasi, kad gy
ventojai nesipriešins šitam pla
■nui ir leis šitiems veltėdžiams
pamažu išnykti iš žemės ūkio
kenkėjų skaičiaus.
Apskaičiuojama, kad Indijos
teritorijoje esama apie 50 mi
lijonų “šventų” karvių, taigi

Dean Rusk,
valstybės sekretorius

Charles de Gaulle,
Prancūzijos prezidentas

kalų ministeris Schroederis, grį
žęs vakar iš Londono, kur turė
jo pasikalbėjimus su Britanijos
valdžios pareigūnais, pasakė,
kad daugiašalio atominio laivy
no klausimas bus išspręstas ke
lių savaičių laikotarpyje.
Maskvos “Pravda” vakar pa
reiškė, kad pavojinga Nato ap
ginkluoti atomu, nes tai esanti
kliūtis taikai įgyvendinti Tesąs
Šiame Nato tarybos susirin pasirinkimas tarp taikos ir karo.
kime bus sprendžiamas daugia
šalio atominio laivyno reikalas.
De Gaulle yra priešingas dau
PARYŽIAUS IR
giašaliam sąjungininkų atomi
BONNOS
niam laivynui. Jis norėtų, kad
Europa būtų nepriklausoma nuo NESUSIPRATIMAI
Jungtinių Amerikos Valstybių
BONNA. — Vakarų Vokieti
politikos, šešerių metų laiko
tarpyje Prancūzija turėsianti sa jos vyriausybė nepatenkinta,
kad Prancūzija duoda Sovietų
vo atskirą atominę jėgą.
Vakarų Vokietijos užsienio rei Rusijai ilgalaikes paskolas.
Tai jau trečias nesusiprati
mas tarp Bonnos ir Paryžiaus,
kurie beveik prieš dvejus metus
Nauja Afrikos
pasirašė glaudaus bendradarbia
respublika
vimo sutartį.
Kiti du nesusipratimai yra ne
NAIROBI, Kenija. — Kenijos sutarimas žemės ūkio politikos
respublika gimė gruodžio 12 d. Europos Bendroje Rinkoje klau
vidurnaktį. Afrikos kraštas ta simais ir V. Vokietijos pasiry
po naujausia respublika, pri žimas remti amerikiečių bendro
klausanti Britanijos bendruome sios atominės gynybos politiką.
nei. Jos gimimas atžymėtas ka Prancūzų prezidentas Charles
riniais paradais, šokiais ir mal de Gaulle priešingas tokiai po
domis.
litikai ir vokiečių dalyvavimui
Jomo Kenyatta prisaikdintas atominiame laivyne su bendro
buvusios britų kolonijos prezi mis įgulomis.
dentu. Kenyatta turėjo prem
jero postą. Viceprezidento pos
— Ispanų vyriausybė perspė
tas teko Ogenga, kairiojo spar
jo
buvusį Argentinos diktatorių,
no vidaus ministeriui. Ministekad
jis susilaikytų nuo politi
rių kabinetas padidinamas nuo
kavimo.
Jei to Peronas nepada
17 iki 19 narių.
rys, — turės išvykti iš Ispani
jos. Dabar jis gyvena Torrekiekvienam aštuonetui žmonių molinos vasarvietėje pietinėje
Ispanijoje. Bet jo 4 patarėjams
tenka viena “šventa” karvė.
J. Gbs.
įsakyta išvažiuoti iš Ispanijos.

PARYŽIUS. — Valstybės sek
retorius Dean Rusk vakar iš
Washingtono atvyko į Paryžių
dalyvauti Šiaurės Atlanto sąjun
gos (Nato) metiniame ministerių susirinkime.
Šiandien jis
matysis su prezidentu Charles
de Gaulle ir kalbėsis daugiaša
lio atominio laivyno su įvairių
kraštų įgulom.

dams pozityviai spręsti opiuo
sius tarptautinius klausimus,
ypač pavojingiausiąjį atominių
ginklų plitimą, kai kiniečiai iš
sprogdino pirmąją savo atomi
nę bombą (spalio 15 d.).
Johnsonas pareiškė, jog jis
pasiruošęs susitikti su naujais
Sovietų Rusijos vadovais, jei to
reikalautų taikos reikalas. Tuo
pat metu jis perspėjo ir vakarie
čius, kad jie nesiliautų būti bud
rūs. VVashingtonas, žinoma, ne
gali lemti komunistinio pasau
lio įvykių raidos, bet svarbu,
kad dabartiniai ir busimieji vals
tybininkai
žinotų, su kokia
Jungtinių Amerikos valstybių
politika jie susidurs.

Prezidento Johnsono žodis
Žinoma, santykiai su raudo
nąja Kinija dar nėra viskas. Pa
šaulyje yra daug tvarkytinų
klausimų, ir juos sprendžiant di
dėlės reikšmės turės sovietų lai
Nors Kremliaus politinių va
kysena.
dovų veidai pasikeitė, bet Mask
Prezidentas Johnsonas pasi
sakė dėl pasikeitimų Maskvoje, vos siekiai tebėra tie patys:
siūlydamas naujiems Sovietų va

DEAN RUSK KALBĖSIS

— Sovietų Rusijos laikraštis
Politinių stebėtojų išvada
“Pravda” vakar pasakė, kad Va
karai turi “koegzistuoti” su ko
Taipgi nepaslaptis, kad Chruš
munistiniu pasauliu, nes kitaip čiovas sakydavo vienaip, o kaž
kiltų karas.
kieno būdavo padaroma kitaip.

Lėktuvas slapta skrido į pra
NEW DELHI. — Indija atsi
dūrė prieš tokią bado šmėklą,
timus.
kokios neturėjo nuo pat nepri
Devyni amerikiečiai kariai žu
klausomybės gavimo. Daugely
vo ir 30 sužeista savaitės laiko
je Indijos vietovių jau badas
tarpyje.
kelia riaušes, yra jau ir mirimų
Jau 233 amerikiečiai
žuvo nuo bado. Per pastaruosius 4
prieš komunistų partizanus Viet mėnesius ryžių
kaina pakilo
name.
100 procentų, o kviečių — 50
procentų.
Saigone trys pietų Vietnamo
Ką kalba žemėlapis
įtakingos budistų vienuolių gru
pės pradėjo 48 valandų badavi
Indijos vidaus reikalų minis
mo streiką prieš premjero terio Gulzardl Lala Nandy ka
Huong vyriausybę, norėdami ją bineto sienoje kaba žemėlapis,
nuversti.
kuriame mažos vėliavėlės vaiz
duoja bado krizės paliestus
miestus.
Kiekvieną savaitę tame In
dijos
žemėlapyje
atsiranda
— Kardinolas
Spellmanas,
naujų
vėliavėlių.
Agros
mieste
New Yorko arkivyskupas, savo
minios
apiplėšė
maisto
parduo

25 Kalėdas, kaip JAV ginkluo
tuves;
Bombėjuje
buvo
protes

tu jėgų karinis vikaras, švęs
Guantanamos įlankos laivyno to demonstracijų; Rampur’o
mieste — riaušių.
bazėje Kuboje.
Kardinolas Sepelimanas į
Indijos komunistai vykdo ma
Guantanamo įlankos bazę at sinę agitaciją prieš vyriausybę,
skris iš Puerto Rico gruodžio pasinaudodami maisto trūku
24 d. atnašauti mišių vidurnak mu; jų vadas S. A. Danga pa
tį. Tris dienas jis viešės bazėje. sakė: “Vyriausybė, kuri nepa
— Vakarų vokiečių parlamen jėgia parūpinti gyventojams
tas sutiko leisti Graikijai im maisto, turi pasitraukti.”
portuoti vyną į Vokietiją pagal
Indijos vyriausybė despera
Europos Ekonominės Bendruo tiškai stengiasi krizę įveikti,
menės sutartį. Graikija yra Eu bent ją sušvelninti,
planuoja
ropos Ekonominės Bendruome maisto racionavimo įvedimą
nės nepilnateisis narys.
miestuose, kuriuose gyventojų
yra per 100,000.
—Kongo premjeras Tshombe
per Muencheną, Vokietijoje, Maisto racionavimo klausimas
Maitinimo ministeris C. Subgrįžta į Leopoldvillę.
ramaniam pribijo, kad maisto
racionavimas gali dar labiau pa
kelti jo kainas, sustiprinti spe
kuliaciją. Antras argumentas
prieš maisto racionavimą — tai
išjudinimas milžiniško valdžios
SNOW
aparato, mažiausia 100,000, to
ORAS
dėl “The Hindu” rašė, kad ši
Oro biuras praneša: Chieago ta “gydomoji” priemonė gali
je ir jos apylinkėje šiandien — būti blogesnė už pačią “ligą”,
daugiausia apsiniaukę ir šal nes šios rūšies biurokratinė
čiau, galimas sniegas.
veikla neįstengs pasiekti blo
Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:20. gio šaltinio dugno”.
O to blogio šaltinis glūdi ga
KALENDORIUS
myboje. Javų gamyba Indijoje
Gruodžio 14 d.: šv. Nikazijus, per pastaruosius 3 metus ėjo su
šv. Venancijus, Trainaitis.
80 milijonų bušelių trūkumu
Gruodžio 15 d.: šv. Florencija, kasmet, kai tuo tarpu gyvento
Nemėda, Domeika.
jų prieauglis kasmet augo 2,5%,

Naujausios žinios

Mintys ir idėjos Suslovo, o Chruščiovas jas kartojo savo stiliumi

mulkinti laisvąjį pasaulį, kad
gana taikiu būdu galėtų jam pri
mesti komunistinę vergiją. Da
bar, gal kiek mažiau yra triukš
mingų kalbų, bet politinės idė
jos yra tos pačios, kokios buvo
ir Chruščiovo eroje.

Trumpai iš visur
— Graikijos užsienio reikalų
ministeris Stavros Costopoulos
šiom dienom pareikalavo, kad
Kipras gautų apsisprendimo pil
nas teises, įskaitant teisę pasi
rinkti sąjungą su Graikija.

— JAV gynybos sekretorius
McNamara šeštadienį spaudos
konferencijoje pranešė, kad jis
sumodernins karinius dalinius,
visus armijos atsargos dalinius
panaikinant ar prijungiant prie
nacionalinės gvardijos. Tuo bū
du būsią sutaupyta per metus
150 milijonų dolerių.

— Sovietų Rusija žada sumo
VOKIETIJOS GINK kėti dalį savo $52,600, 000 skoloos Jungtinėms Tautoms. To
LAI IZRAELIUI
ji Sovietų skola atsirado, nesuBONNA. — Vakarų Vokie mokėjimą Jungtinėms Tautoms
tija jau keletas metų pardavinė už tos tarptautinės organizaci
jo ginklus Izraeliui. Parduota jos išlaikymą taikos dalinių Kon
apie 42 milijonus dolerių ver ge ir Vidurio Rytuose.
— Kongiečiai sukilėliai, remia
tės ginklų Izraeliui.
mi
komunistų, nužudė dar 14 bal
Tas sandėris ligi šiol buvo lai
tųjų,
įskaitant amerikietę vienuo
komas paslaptyje. Dabar pas
lę.
Sukilėliai
komunistai jau nu
laptis atidengta, gal būt, dėl
žudė
110
baltųjų
Konge paskuti
to, kad V. Vokietija vis kalti
nių
dviejų
savaičių
laikotarpyje.
nama dėl tų mokslininkų vokie
—
Airija
antradienį
pasiūlė
čių, kurie dirba Egipte (Jungti
į
Jungtines
Tautas
priimti
rau
nėje Arabų Respublikoje) ato
donąją
Kiniją,
o
taip
pat
šios
minių ginklų srityje.
tarptautinės organizacijos nariu
Be to, vyriausybės skatina palikti ir nacionalinę Kiniją.
mos, vokiečių bendrovės nori
Airijos užsienio reikalų mi
dideliais atlyginimais parsivilio nisteris Frank Aiken pasiūlė
ti iš Egipto ir savo mokslinin Jungtinių Tautų pilnaties susi
kus.
rinkimo posėdyje palikti šios
tarptautinės organizacijos na
riu ir priimti raudonąją Kini
ja
Sovietų kariuomene
— Jugoslavijos
komunistų
satelitinese valstybėse partijos susirinkimas Belgrade
vakar priėmė rezoliuciją, re
VVASHINGTON, D.C. — Ka miančią sambūvį (koegzisten
riniai ekspertai Europoje teigia, ciją) su Vakarais. Jugoslavų
kad Sovietų Rusijos ginkluotų komunistų partijos suvažiavi
pajėgų šiandien Europoje yra mas papeikė raudonosios Kinidaugiau, negu kad jų buvo prieš joos komunistų partijos vado
vienerius metus,kada buvo Jung vus, kad jie karu norėtų “su
tinių Amerikos Valstybių ir So tvarkyti kapitalistus ir imperia
vietų pasirašyta sutartis drau listus”.
džianti bandyti atominius gink
Jugoslavijos komunistų parti
lus atmosferoje, kosminėje erd jos generaliniu sekretorium per
vėje ir vandenyje.
rinktas Tito.
— Kanadoje karo veteranams
Esą Sovietų Rusija turi 20 di
ir
invalidams padidintos pensi
vizijų rytų Vokietijoje, 2 divizi
jas Lenkijoje, ir 4 divizijas Ven jos ir pašalpos. Vyriausybė per
metus išmoka jiems 250 milijo
grijoje.
nų dolerių. Pašalpų pakėlimas
Lenkijoje, Vengrijoje ir Čeko biudžetui atsieis apie 34 milijo
slovakijoje ėsą 110,000 vyrų kau nus dolerių.
tynėms parengtos kariuomenės.
— Jungtinių Amerikos Vals
Jungtinės Amerikos Valsty
tybių
tabako darbininkų unija
bės Europoje turi apie 300,000
išsiderėjo
trumpesnę darbo sa
sausumos kariuomenės ir Vaka
vaitę:
vietoj
40 vai. — 37.5 vai.
rų Vokietija — 260,000 karių.

Nauja partija Vokietijoje
HANOVERIS, Vokietija. —
Nauja kraštutinė partija prade
jo veikti vakarų Vokietijoje. Ši
partija pasivadino “nacionalinė
demokratine Vokietijos partija”
su centru Hanoveryje.
šios naujos partijos vadovy
bė pareiškė spaudoje, jog ji
stengsis sujungti visas “nacio
nalines’ grupes ir organizacijas
į vieną visumą ir šitaip išeiti į
rinkimus 1965 metais. Tos par
tijos vadovybę sudaro trys va
dai — Friedrich Thielen, nedi
delės dešiniųjų grupės pirmi
ninkas, Adolf von Thadden, neo
hitlerinės Vokiečių Reicho par
tijos vadas, ir Wilhelm Guttmann, buvęs tremtinių partijos
narys. Per pastaruosius parla
mento rnkimus nė viena iš tų

grupių nelaimėjo 5
procentų
balsų, reikalingų mandatui gau
ti.
Naujoji, sujungtinė partija
turi šiuos politinius tikslus:
1. Vokietijos sujungimą lais
voje Europope, kuri bus pakan
kamai stipri pati apsiginti.
2. Visų bylų hitlerininkams
karo nusikaltėliams baigimą.
3. Galą padaryti melams, kad
tik Vokietija kalta dėl II Pašau
linio karo kilimo.
4. Sudarymą stiprios vokiečių
armijos, atremtos į senas tra
dicijas ir nepriklausančias nuo
Atlanto sąjungos (Nato).
5. Svetimų valstybių pašalini
mą iš Europos, kurios palaiko
Vokietijos padalinimą.

DRAUGAS, pirmadienis, 1964 m. gruodžio mėn. 14 JOS
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MES

KLAUSIATE, sija, sulaukus 62 m., būtų apie

ATSAKOME

Kl. Man sukako 65 m. Išeiti
pensijon manau 1965 m. geg.birž. mėn. 1957 m. laikotarpy
IR DARBAS
esu uždirbęs virš pilnos soc. dr.
Tvarko Pranas Šulas ir Jonas Šoliūnas
apmokamos sumos.
1. Kada
'ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo? būtų geriau išeiti pensijon? 2.
Išeidamas pensijon 1965 m. ti
kiuosi uždirbti $3,00. Ar galė
PASIRUOŠĘ PATARNAUTI
siu gauti pensiją už likusį pus
metį? Gal reikalinga skubiai iš
J. ŠOLICNAS
eiti pensijon? 4. Paduodant
prašymą pensijon, ar reikalinga
Prieš keletą savaičių socialinio dėl savo apsileidimo. Dažnai as pridėti dokumentus?
A. M.
muo gali būti klaidingai painfor

SOCIALINIS DRAUDIMAS

draudimo įstaiga, aptarnaujanti
pietinę Chicagos dalį, atšventė sa
vo 25-kių metų gyvavimo sukak
tį. Iškilmingos šventės atgarsiai
dar tebesklinda, nes į šventę at
silankė šimtai žmonių. Svečių tar
pe buvo ir visa eilė mūsų visuome
nės veikėjų. Matėme jų tarpe gen.
Lietuvos konsulą dr. P. Daužvardį
su ponia. Alto pirm. L. šimutį, Šv.
Kryžiaus parapijos kleboną Abro
maitį, šv. Kryžiaus ligoninės ad
ministratorę seselį Armalitą ir vi
są būrį kitų veikėjų. Visus sve
čius maloniai pasitiko įstaigos vedė
jas Mr. Marjan “Pete’ Staniec ir
kiti tarnautojai. Šventė
praėjo,
daugęlis apylinkės gyventojų susi
pažino su įstaigoje atliekamu dar
bu ir dabar vėl gyvenimas eina
kasdieniška vaga.

Bent keletu žodžių norėtųsi pa
kalbėti apie tą kasdienišką vagą.
, Kiekvienas socialinio draudimo
tarnautojas yra visuomenės tar
nas. Kiekviena įstaiga maloni už
eiga. Tiems, kurie visuomenei pa
tarnauja, iš visuomenės pusės jo
kio -atlyginimo nereikia. Piniginio
ątJtyginimo. Įstaiga, kurioje atlie
kamas patarnavimas visuomenei,
yra kiekvieno piliečio namai. Ji yra
pastatyta valstybinius mokesčius
įmokančiųjų pinigais ir todėl kiekvįąpas mūsų turi pilnas teises tais
ųąmajs visados naudotis.
Piliečių norai žinomi

Kiekvienam tarnautojui piliečių
pageidavimai yra žinomi. Tas, ku
ris atsilanko į socialinio draudimo
įstaigą, dažniausiai ateina reikalo
verčiamas. Nesvarbu, koks tas rei
kalas bebūtų, jam nuoširdus patar
navimas yra užtikrintas. Tad kodėl
bijoti, kodėl nepasinaudoti tokiu pa
tarnavimu ?
Vis dėlto yra daug žmonių, gurie save laiko šviesuoliais ir gud
riais, bet labai dažnai nuskriau
džia save, nes užmiršta socialinio
draudimo įstaigą. O gal būt kai
kas nusigąsta valdininko? Gal būt
mūsuose vis dar vyrauja valdinin
ko baime? Taip neturėtų būti. Ši
tame laisvės krašte nėra valdinin
kų, o yra tik valstybės tarnauto
jai. Visuomenės tarnai..
Pavyzdžiai byloja, kad neretai
pilietis praranda teisę į pensiją ar
kitokias valstybines pašalpas tik

muojamas įvairiausių pašaliečių.
Visokiausi “teisiniai patarėjai”, ku
rie nedaug apie teisę nusimano, pa
sišauna aiškinti socialinį draudi
mą, nors jų išmintis yra labai ri
bota. Tokių žinovų vengtina. Ge
riausias žinių šaltinis yra vietos
soc. dr. įstaiga. Kiekvienas socia
linio draudimo tarnautojas yra sa
vo srities “daktaras”. Pensiniuose
reikaluose verta tais “daktarais”
pasitikėti.
Tačiau, norint, kad
socialinio
draudimo įstaiga skubiai ir efektin
gai patarnautų, yra būtina jai pa
dėti.
Pilietis turi atsiminti
Kiekvienas klientas turi žinoti,
visų pirmiausia, dėl ko jis įstaigon
kreipiasi. Toliau — turi pristaty
ti visus reikalingus dokumentus ir
pateikti būtinas žinias. Tuščiomis
rankomis atėjus, tuščiomis teks ir
išeiti. Jeigu kas nors yra neaišku,
tai prieš vykstant į įstaigą galima
paskambinti telefonu ir pasiklaus
ti, kas reikalinga atsinešti. Atsimintina, kad pateikus reikalingus
dokumentus ir žinias, skubus pa
tarnavimas ir pensijos sutvarky
mas yra užgarantuotas.
Svarbiausia tačiau yra tai, kad
ne vienas asmuo neturėtų bijoti
socialinio draudimo įstaigos teikia
mu patarnavimu pasinaudoti.

Esame naujųjų metų išvakarėse.
Kaip taisyklė po N. Metų besitei
raujančiųjų skaičius nepaprastai
padidėja. Užtat patartina, kad jei
gu kas nori skubaus patarnavimo
ir gali jau dabar pensijos reikalus
sutvarkyti, tesikreipia dabar.

Labai gausų lietuviškos visuo
menės būrį aptarnauja pietinės Chi
cagos socialinio draudimo įstaiga.
Jos adresas: 1256 W. 69 Str. (ne
toli Racine Ave.). Telefonas.
TR 3-6200.

Ats. A. M. Jūsų apskaičiuoto
ji pensijon suma—$124 per mė
nesį—yra teisinga. 1. Tiesiogi
niai jums negaliu pasakyti, ka
da turėtumėt
šeiti pensijon.
Sprendimas
priklauso jums.
Jeigu norite, 1965 m. gaiite už
dirbti $1,200 ir tada pasitrauk
ti pensijon. Mat, jei 1965 m.
uždibtiumėte tik $1,200, tai mė
nesinius čekius po $124 per mė
nesį galėtumėt gauti nuo sau
sio mėn. Pensijai gauti pareiš
kimą galite paduoti tuojau po
N. Metų. 2. Jeigu pensijon pa
sitrauksite tik geg. arba birž.
mėn. ir 1965
m. uždirbsite
$3,000, tai pensiją galėsite gau
ti už kiekvieną mėnesį, kurio
metu nedirbsite visiškai arba
uždirbsite mažiau nei $100 per
mėn. Vadinasi, pensiją galėsite
gauti nuo liepos mėn. pradžios.
3. Jūsų interpretacija apie išsi
reiškimą “Forbes” žurnale yra
truputį netiksli. Ką ten norima
pasakyti yra tai, kad kiekvie
nas pensininkas, sulaukęs 72 m.
amžiaus, gali uždirbti tiek, kiek
tik jis nori. Jo uždarbiams nė
ra jokių suvaržymų. Jis gali
dirbti ir tuo pačiu metu jam
bus mokama socialinio draudi
mo mėnesinį pensija. 4. Jokių
kitų dokumentų su pareiškimu
pensijai gauti nereikia pridėti.
Jei reikės kokių nors kitų do
kumentų apie tai praneš so
cialinio draudimo įstaiga.

$65.60 per mėnesį.
Jeigu jūs dirbtumėte iki
1967-jų metų pabaigos ir už
dirbtumėte kasmet jūsų minėtą
ją sumą, tai jūsų pensija, su
laukus 65 m. amžiaus, būtų
apie $85 per mėnesį.

Jeiju dirbtumėte iki savo 70jo gimtadienio ir uždirbtumėte
po $2,600 kasmet, tai jūsų pen
sija būtų apie $89 per mėnesį.
J. Šoliūnas

laisvo važinėjimo liudymą gali die
ną ir naktį važinėti visomis susi
siekimo priemonėmis.

SVEIKINA IŠ VOKIETIJOS
Šia proga sveikinu mielą ir
darbščią Socialinio Klubo Valdybą
su Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
šventėmis, širdingiausiai linkėda
mas daug sveikatos, ryžto ir Aukš
čiausiojo palaimos jūsų darbuose,
asmeniškam gyvenime ir užmojuo
se. Linkiu nepavargti po sunkių
darbų našta ir dirbti didelį ir svar
bų darbą — socialinės teisės dirvo
nuose.

Catholic Press Society

“ Subscription rates: $14.00 per year in Chicago, Cicero and Foreign
$12.00 per year outside of Chicago and in Canada
5 Prenumerata:
Metams Ųį metų 3 mėn. 1 mėn.
= Chicagoj, Cicero ir užsienyje $14.00
$7.50
$4.25
$1.75

E JAV ir Kanadoj

DR. A. GARUNAS
III.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2737 IVest 71st Street
VaL..: kasdien nuo S - 8 vai. vakar*

Šeštad. cuo 10 Iki 12 valandos
Trečiadieniais uždaryta.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI
valomi. Kambariai plaunami ir
dažomi.
J. RUDIS

Res. 239-4683
P. S. Informacija gauta iš
KI. Esu gimęs 1902 m. spal. A.C.N.S. New Yorke, N. Y.
DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
8 d. Soc. sec. apmokamuose tar
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
nybose uždirbau: (seka lentelė)
PATIKSLINIMAS
0449 So. Pulaski Rd. (Cratvford
a) Kokia mano pensija, suka
Medical Building) Tel. LU 5-6446
— Lapkričio 26 d. “Luebecker
kus man 62 m., jei dabar išei Nachricten” nr. 276 dienraščio str. Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001
čiau? b) Kokia mano pensija “Mehr Geld fuer die Kriegsopfer”
Ofisas 3148 YVest <13 nl Street
būtų man 65 m. sukakus; jei dar kartą patikslina, kad tai nėra
Tel.: PRospect 8-1717
Resid.: 3241 Wesl flflth Plaoe
pagal turimą sutartį ateinan joks naujas įstatymas, bet 2-ras
Tel.: REpublic 7-7808
naujas tvarkos įstatymas, kuris
tiems 3 m. uždirbčiau taip: (se jau veikia, kaip Aprūpinimo įsta
DR. S BIEŽIS
ka lentelė). Ar žymiai pensija tymas. Pagal šį pagerintą įstaty
CHIRURGAS
didėtų, jei dirbčiau iki 70 m., mą, žmonės nukentėję savo pro Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 2; treč
fesijoje taipgi gali prašyti ir gauti uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarai.-,
gaudamas po $2,600 m.?
nuo 7 lkl 8.
atlyginimą.
Petras P.

DR. VL. BLAŽYS

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
2801 YVest 63rd Street
Kampas 63-člos lr California
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak
šešt. 2—4 vai.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 476-4042
Bes. YVAlbrook 6-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Slapumo takų chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street,
Route 25, Elgin, Illinois
Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5848, res. 888-9982

1 lgODlus orllma nasrai susltarlm.
Vs>a« — WS « «•■*-

JOKŠA
GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS
2856 YVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt
nuo 11 lkl 1 v. Ir nuo 4 lkl 7 v. v
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VVest 83rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir B
lkl 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
PRITAIKO AKINIUS
2422 IVest Marąuette Road
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal
iusltarlma, Išskyrus trečiadienius, už
daryta.
Ofiso PR 0-1796.

Oakley MtVUral Arta
:*lrm., antr., ketvirt. lr penkt. nu<
2—4 lr 6—9 lr pairai susitarimą.
>ftso

lr

buto tel.

Bendra praktika lr Alergija

2751 IVest 5Ist Street

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49tb Court, Cicero
Kasdien 10-12 lr 4-7. Treč. tr šeš
tad., tik susitarus.

Tel. REliance 0-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 M’est 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad lr
penktad. nuo 12-4 p.p., 6:30-8:86
va), vak. šeštad. 12-4 vai., trečiad
uždaryta.

rel. ofiso Ir buto OLypiPlc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—s vai. lr 6—8 vai. vai
išskyrus trečiadienius,
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

DR. MARIJA LINAS

telefonas IIEmlocb 6-3545
(OFISO IR REZID.)
Valandos pagal susltarlma

Ofiso HE 4-1818,

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė — vidaus Ilgos

2454 VVest 71st Street

DR. JULIA MONSTAVIČIUS

Res. GI 8-0S7S

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR 8IOTERU LIGOS

GYDYTOJA IR CHIRURGfi
VIDAUS LIGOS

10748 S. Michigan, Chicago 28, II!
Telef. ofiso: PUllman 5-0700
Namų: BEverly 8-3040
Prlim. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt,
1-4 p. p. ir treč. uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600

DR. C. K. PAULIS

8182 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670 DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOK
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
Monroe Building, Suite 709
atsiliepia skambinti MI 3-0001
104 South Michigan Avenue
Ofiso

HE

4-1414, Rez. RE

7-5857

DR. B GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

o kthop epines ligo*
2745 IVest 69th Street

Priešais Sv. Kryžiaus ligonine
VAL.: Pirmad.. antr.. ketv, penkt
nuo 9 Iki 11 y. ryto lr nuo 6-8 V. v
Setšad. nuo 2-4.
Trečiadieniais b
kitu laiku susitarus telefonu.
Telef. BEpiibUc 7-22SO.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akla ir pritaiko akinim
keičia tUklos tr rGniiia

M55 S. California Ave_ YA 7-7381
’.J?1 *

kasdien: treč

* 4t' "n° M T’ r lkJ 1

Irt

Res. tel. PR 0-6780

0R, L. SEIBUTIS
t*kstn, pūslės ir šlapumo tako
chirurgija

Ofisas: Naujas adreso.. 2451 YV«
7 Ist SI. (71-os ir Campbell A ven
kampas), tel. 770-2880.
I
t alandos pagal susitarimą

DR. J. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
I

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. tel. GRovehill 0-0017
Valandos: 1-8 p. p. n- 6-8 p. n
Penkt. tik 1-8 p. p
Trečiad. Ir šeštad. pagal su tarti.
Offlso telef. CLiffside 4 2800
Resid. telef. IVAlbrook 5-3000

DR. P; STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika Ir specialiai
sc «■ ..-Chirurgija

4644 So. Ashland Avenue

Valendos kiekviena
diena 2—4
3—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sei
mądfęnjals uždaryta, priimama pt
gaJ susitarimu. Šeštadieniais nuo 2
IKI 5 V. V.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR MOTER
„.
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St

«'el. PRospect 8-1223 ar PR «.&S7
Ofiso
vai.:
Pirm., antr.
treč
penkt. nuo 2 lkl 4 lr nuo 6 Iki
y. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu la
ku — pagal susitarimą.

Valandos susitarus telefonu

Telefonas

—

GRovehill

0-2898

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2524 VVest 69th Street
specialybė: AKUŠERIJA IR Mimu
LIGOS
VALANDOS: 1 Ik) 4 Ir
lkl 8 v ’
Šeštadieniais 1 lkl 4 vai
______ Trečiadieniais uždaryta"

6

Tel. PRospect 0-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 So. Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien- 2-4- 6-8
leštad. nuo 2 lkl 4 v. Treč' lr Mkn
tik skubiais atvejais lr susitar

Tel. ofiso PR 8-6440. rez. HE 4-8

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ
8107 VVest 71st Street
VaJ.: 2 lkl 4 v p. p, tr y įi»« g .
Treč. Ir šeštad .pagal sutarti

DR. P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 South Hafsted Street
TO, «o7SOn«ob ^;02^7-rcz- PR
licz. GGOG So. Artesian A ven uo
Vai. 11 v. ryt« iki 2 v. p. p. 6.7 v> v

Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 025-7001

DR. A. PUSTELNIKAS

Specialybė akušerija lr moterų Ilgo*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2454 VVest 7 Ist Street

SPEC. VIDAUS LIGOS

(71-os lr Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 1—I lr 6—8 vai. vak
Šešt. 12—S v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS

speo.

6_

Tel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-586C

8PECIAI/VBE — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
CRAWFOD MEDICAL BLDG.
0440 So. Pulaski Rd.
Valandos pagal susltarlma

(Kampas Kedzie Ir Archer)
VAL.: kasdien nuo 2 lkl 8 vaJ. vak
Treč, lr sekmad, tik susitarus

DR. V. P. TUMASONIS

<71-os lr Campbell Ave. kampas j
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v.
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.
Trečiadieniais uždaryta

GYDYTOJA IR CHIRURGfi

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1807 South Kedzie Avenue

KPD4K1Ų IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
Of. tel. HE 4-2198. Namu GI 8-811
7150 South IVeHtern Avenue
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad.
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
CHIRURGAS
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11
vai. ryto lkl S vai. p. p.
2454 VVeet 71st Street
Ofiso tel. RE 7-1108.
(Mlmlntja ligonius tik susitarus
_________ Rez. tel. 239-2918.______
VaJ. 2—4 p. p. ir
8 n n
Treč. lr šešt. uždaryta"

balandos: pirm., antr., ketvirt. S->
vai. penktad. 10 v. r. Lkl 9 ▼. v.
šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligoniu®
priima pagal susitarimą..

DR. E. DECKYS

Ofiso telefonas — OI, 4-2121

OLymplo 2-158*

2817 VVest 71st Street

DR. S. Ir M. BUDRYS

OR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi
Ofisas 2658 VV. 59th Street
BALANDOS: 2-4 p p. ir 6-8 p.p
Trečiadieniais ir šeštadieniais
uždaryta.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
8800 VVeet Kist Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2484 VVest 71st Street

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

RE 7 8818

Tel

Res. TR 8-0281

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

rel- ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-8998

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

Tel. ofiso PO 7-0000, res. GA 8-727F

DR. PETER T. BRAZIS
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. »-»
antr., penkt. 1-1. trsė. lr šešt. Hk
nusitarus.

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

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — res. PRospect 8-8081

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS

s
S
=
=

$1.50 =

$6.50 j $3.75

$12 00

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

DAŽYMAS IR
DEKORAVIMAS

Ats. A. Ne, neglaite, nes jūs
galite skaičiuoti gyvenimo natų
ralizavimuisi metus tik nuo tos Tel. CLiffside 4-1050
dienos, kai pasidarėte legaliai
priimtu nuolatiniu JAV-ių gy iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
TV — RADIJŲ TAISYMAS
ventoju. Paprastai yra reika
P. RUDENAS
laujama penkių metų ar trijų
4448 S. VVestern Ave.
metų, jei tuo laiku jūs buvot
Tel. 847-4829
vedęs JAV-ių pilietę. Jeigu ve- Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
dėte JAV-ių pilietę po to, kai iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii
nuolatiniai apsigyvenot, jums
reikia trijų metų nuo vedybų
P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas
datos arba penkių metų. nuo to
Aparatai-Protezai. Med. ban
laiko, kai pakaitėte savo statu
dažai. Spec. pagalba kojom.
(Arch Supports) lr t t
są. Jūs rasite smulkių apie tai ORTHOPEDIJOS
TECHNIKOS LAB
ir kitus dalykus, liečiančius pi
Vai. 9-4 lr 6-8. šeštad. 9-1
lietybę, informacijų knygelėje 2850 VV. 63rd St., Chicago 29, Ui
Tel. PRospect 0-5084
“Kaip pasidaryti JAV-ių pilie
čiu” (How to Beoome a Citizen
of the United States”). Ją ga
DR. ANNA BALIUNAS
lima gauti už $1 iš American
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
Council for. Nationalities Servi
GERKLfiS LIGOS
ce, 20 W. 40th St., New York,
PRITAIKO AKINTUS
Mest OSrd Street
N. Y. 10018. Lietuvių kalba Vai.: 2858
kasdien 10—12 vai. Ir 7__ 9 ♦
knygelę “Kaip įsigyti JAV pilie vale. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
uždaryta.
Ligoniai priimam
tybę” galima gauti “Draugo” dlenj
nusitarus.
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— Toronto m. s-bės kontro
lieriaus A. A. Lamport, pastan
gomis, palengvinta naujiems
ateiviams teismo procedūra dėl
anglų kalbos nemokėjimo. Da
bar nustatyta, jei nemokantis
anglų kalbos patenka j teismą,
ir tuo momentu nėra atitinka
SPAUDOJ PASIŽVALGIUS
mo vertėjo, byla galės būti ati
Visi karo invalidai, kurie yra
dėta kelioms valandoms, kol
“Chicagos Sun-Times dienra bus surastas vertėjas. Iki šiol
Ats. Petrui P. Sprendžiant iš pripažinti nestojusiais sveikatos
štis savo vedamajame str. per tokiais atvejais teisėjai atidė- pateiktų duomenų apie jūsų per 50%, gauna iš Versorgungsamt’o liudymą veltui važinėti viso
nai (1963. H. 23) ir neseniai davo bylą vienai savaitei.
metinius uždarbius, jūsų pen mis miesto susisiekimo priemonėšiemet tvirtina, kad 65 m. su
laukę asmenys nereikalingi nau
jo įstatymo, vad. “Medicare”
dėl gydymosi ligoninėse, nes jų
dauguma esanti apsidraudusi
privačiose sveikatos draudimo
bendrovėse ir kad Kerr-Mills
įst., kuris galioja Illinois valst.
nuo 1961 m. rupčiūčio m., su
teikiąs tikrą paramą seniems
žmonėms gydymuisi ligoninėse.
Parduodamas 4 durų SEDAN, pilnai įrengtas: Automatinė trans
Panašiai rašo Amerikos gydy
misija, radio, šildytuvas, Power steering, baltos padangos (White
tojų draugija ir respublikonų
partija. Jų nurodoma, kad Kerr
Wall Tires), mėlynas stiklas (Blue glass) priekiniam langui.
-Mills įstatymu asmenys virš
65 m. amžiaus gali gauti nenaoiamą gydymą ne tik visiški
ta kaina ....
beturčiai, bet ir turintieji paja
i priskaitomi atskirai.
mų (income ir property rėsources) ne daugiau $1,800 per me
tus. Aš gavau brošiūrėlę, išlei
stą 1962 m. Illinois public aid
Commission apie “assistance to
the medically indigent aged in
Illinois”, kurios 5 pusi. apie
......;...... ,
mokėjimų sąlygas (payment
provisions) nurodyta, kad iš to
viešojo fondo gydymosi išlaidų
tik 10 procentų apmokama ir
pavyzdžiui iš ligoninės sąskai
tos $200 apmokama tik $20, o
PARDAVĖJAI:
$180 turi apmokėti pats ligonis.
Tai kur čia senų žmonių aprū
Fred Garaci
pinimas! Taip pat netiesa, kad
Leo Ciaranino
dauguma jų yra apsidraudę pri
907 West 35th Street
Telef. LA 3-2022
Edvvard McCarthy
vačiai, nes tam pensijos yra
permažos, o ir apsidraudus li
DAN
KURAITIS, savininkas
Charles Kane
goninių sąskaitos nepilnai apmo
karnos, gal tik trečdalis apmo
Wouldn’t you really rather have a BUICK, 65-Buick ?
kamas, o kitus % lieka mokėti
pačiam, ligoniui.
N.
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J. Pyragas

Ar metai, praleisti svetimtaučio
studento eina jo naudai?

Kl. Aš atvykau į JAV-bes
prieš penkis metus su studento
viza. Pabaigęs savo studijas aš
nusprendžiau pasilikti JAV-ėse
ir prieš du metus man buvo lei
sta pakeisti statutą į nuolati
niai apsigyvenusio emigranto.
Ar yra leidžiama įtraukti pra
leistus JAV-ėse studento metus
į penkis metus, kurių reikalau
jama natūralizacijai. ?
A.

g

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1-9 p p.
Išskyrus trečiadieni
Mtadlaalals la-B a. n

n.

Perskaitę “Draugą", duo

kitę jį kitiems pasiskaityti
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Arijos -Afrikos bloko įtaka

JUNGTINĖSE TAUTOSE
Jungtinių Tautų organizaci
ja buvo atsisėdusi ant gana
plonos šakos, kuri bet kada
galėjo palūžti.
Taip atrodė
prieš keletą mėnesių. Jos fi
nansiniai sunkumai ir Sovietų
Rusijos atsisakymas sumokėti
didelę skolą sudarė sunkiai iš
sprendžiamą problemą. Beveik
buvo tikra, kad gruodžio 1 d.
susirinkusioji asamblėja turės
greit išsiskirstyti. Bet vis dėl
to ji susirinko ir posėdžiauja.
Kaip jau buvo rašyta, si
tuacija buvo išgelbėta genera
linio sekretoriaus U Thant pa
siūlytu kompromisu ir Jung
tinių Valstybių bei kitų jam
pritarimu. Kol nereikės bal
suoti, tol asamblėja galės po
sėdžiauti. Bet dabar jau aiš
kėja, kad galės ir toliau posė
džiauti, nes pirmasis kompro
misas bei nuolaida Sovietų Są
jungai ves prie kitų nuolaidų
ir prie komunistų moralinio,
dalinai ir medžiaginio laimėji
mo, nes skola vienu ar kitu
būdu, jei jau visai nebus do
vanota, tai bent sumažinta. Ir
po to bus pasidžiaugta, kad
kebli problema buvo “išspręs
ta” ir Jungtinių Tautų organi
zacija buvo “išgelbėta”: So
vietų Sąjunga galės pasilikti
organizacijoje ir toliau truk
dyti taikos atstatymo ir pa
laikymo darbus.
• * •
Devynioliktoji Jungtinių Tau
tų asamblėja susirinko žymiai
padidėjusi narių skaičiumi. Jo
je dalyvauja 115 valstybių de
legacijos. Azijos - Afrikos vals
tybių blokas jau daugumoje.
Jis turi šešiasdešimt delegaci
jų. Tuo būdu jis turi galimy
bės organizaciją kontroliuoti
ir savo įtaką praplėsti.
Vakarų įtaka Jungtinėse
Tautose kasmet smunka že
myn. Nereikia užmiršti, kad
Sovietų Rusija su savo sate
litais nesnaudžia. Ji savo įta
ką daro azijatų ir afrikiečių
blokui. Todėl ne be reikalo
Washingtono politinėse sfero
se jau pasigirsta balsų, kad
didžiausią Jungtinių Tautų
veiklos svorį reikia perkelti į
Saugumo Tarybą, kurioje ir
Jungtinės Amerikos Valstybės
turi veto teisę. Jau pradeda
ma galvoti, kad netrukus gali
prisieiti tą teisę panaudoti.
i* * *
Jau turimas ir ryškus ženk
las, kad Azijos - Afrikos blo
kas savo įtaką naudoja. Pir
mas žingsnis yra padarytas.
Devynioliktosios
asamblėjos
pirmininku yra išrinktas Ghanos ambasadorius Jungtinėse
Tautose Alex Quaison - Sackey. Jis yra 40 metų amžiaus
diplomatas. Tai jauniausias J.
Tautų pirmininkas ir pirmas
negras į tą aukštą ir svarbų
postą patekęs.
Ouaison - Sackey yra baigęs
Ghanos Achimota kolegiją.
Kaip gabus studentas buvo pa
siųstas į Oxfordo universitetą,
Anglijon, studijuoti politinių
ir ekonominių mokslų. Jis at
stovauja septynių milijonų gy
ventojų valstybei, kurios eko

nominė ir finansinė būklė yra
sunki. Todėl ir marksistų įta
ka krašte yra pažymėtinai ryš
ki. Mat, kur skurdas pradeda
siautėti, kur susidaro didesni
ekonominiai sunkumai, ten pa
didėja komunistų agitacija ir
pradedama piršti komunistų
santvarką, žadanti žmonėms
visokiausių gėrybių. Bet, kai
kraštą paima į savo kontrolę,
komunistai atima iš žmonių
patį didžiausią turtą — laisvę.
*,

»

•

Apie šios Jungtinių Tautų
asamblėjos sesijos pirmininką
yra skelbiama kontradikcinių
žinių. Vienos žinios jį laiko
marksistu, kaip ir Ghanos am
bicingąjį marksistą diktatorių
Kwane Nkrumah.
Jis esąs
spiegiantis Nkrumah balsas už
panafrikanizmą ir piktas Va
karų kritikas. Lapkričio 29 d.
jis labai griežtai kritikavo
Jungtines Valstybes ir Belgi
ją gelbėjusias Kongo sukilėlių
aukas ir teigęs, kad tai yra ki
šimasis į svetimos valstybės
reikalus ir aiškus, girdi, agre
sijos padarinys. Nepaisant tų
jo pareiškimų, po dviejų dienų
jis buvo išrinktas Jungtinių
Tautų asamblėjos prezidentu.
Pažymėtina, kad visa JT va
dovybė šiuo metu susidaro iš
aziatų ir afrikiečių bloko, bū
tent, generalinis sekretorius
U Thant, pasekretorius Indi
jos atstovas C. V. Narasimhan ir pirmininkas Quaison Sackey. Tai parodo šio bloko
jėgą, žinoma, valstybių skai
čiaus atžvilgiu.
* * *
Kiti žinių šaltiniai apie nau
jąjį Jungtinių Tautų pirminin
ką kalba, kad jis vis dėlto ne
sąs taip griežtas marksistas,
kaip Ghanos diktatorius. Jis,
tiesa, esąs neutralistas, tačiau
savo laiku pasisakęs ir prieš
komunistinį kolonializmą. Bet
jis savo veikloje ne visada ga
lės vykdyti savo valią bei no
rus, kokie jie bebūtų, bet lai
kysis savo krašto diktatoriaus
Nkrumah nusistatymo ir di
rektyvų.
Šitokia Jungtinių Tautų or
ganizacijos sudėtis ir perėji
mas vadovybės į aziatų - afri
kiečių bloką, nieko gero neža
da nei pasaulio taikai, nei žmo
nijos gerovei. Ne visi to bloko
nariai tarp savęs sutaria. Ne
visi yra neutralistai. Ne visi
ir į komunizmą yra palinkę.
Bet kad jų dauguma yra nau
jos, nepatyrusios, kai kurios
ir visai nepriblendusios prie
laisvo ir nepriklausomo gyve
nimo tautos, jos sudaro gerą
dirvą komunizmui plisti. Dau
gelis jų komunizmo iš viso dar
nepažįsta, todėl nesunku jas
Maskvos ar Pekino agentams
suklaidinti.
Dalyvaudamos
Jungtinėse Tautose daugelyje
dalykų jos nesiorientuoja, ta
čiau turi lygų balsą su paty
rusiomis, senomis ir didelėmis
valstybėmis, kurios nuo dabar
turės akylai sekti JT darbus,
kad ta organizacija, turinti
kilnius taikos pasaulyje įvyk
dymo tikslus, dar labiau nepa
suktų į klystkelius.

Spaudoj ir gyvenime
SOVIETINĖ STATYBA LIETUVOJE
Nepriklausomybes laikais Lietu
va padarė gražią pažangą. Deja,
okupacijoje lietuvio rankos suvar
žytos. Iki kokių nesąmonių oku
pantų įvestoji tvarka prieina, ga
lima spręsti iš “Tiesos” 273 nume
rio, kur lapkričio 21 d. pasakoja
mi šitokie įvykiai:
“Spalio 23 dieną prie Palemo
no statybinių medžiagų gamyklos
vartų privažiavo Kauno autotrans
porto kontoros Nr. 2 automašina
su plytomis. Kam šovė į galvą iš
kažin kur vežti plytas, jeigu jos
čia pat vietoje gaminamos? Pasi
kalbėjus su darbininkais, iškrau
nančiais plytas, bei su automaši
nos vairuotoju, paaiškėjo, kad ply
tas siunčia Sargėnų plytų-čerpių
gamykla. Jas užsakė Kauno staty
bos-remonto valdyba Nr. 1, Pale
mono ryšių skyriui tiesianti kabe
li.

Galima būtų šio įvykio neminėti,
jeigu tai būtų vienintelis atvejis.
Deja, panašūs dalykai kartojasi.
Iš Sargėnų plytų-čerpių gamyklos
kiek anksčiau buvo vežamos plytos
Palemono sandėlių statybai. Tuo
pat metu Palemono gamykla tie
kia plytas mechanizuotai kolonai
Nr. 5 pro Sargėnus į Babtus, Vytenus, Raseinius ir kitur. Keram
zitų gamykla siunčia net į Taliną,
o greta esanti 44-oji statybos val
dyba jį gauna iš Latvijos.
Tuščiai švaistomos transportui
lėšos brangina statybos darbų kai
ną.
A. Mikitas
Palemono statybinių medžiagų
gamyklos realizavimo skyriaus

Kas daugiausiai trukdo apsispręsti
dėl Vietnamo
Neaiškūs Maskvos ir Pekingo san tykiai verčia vengti karo išplėtimo
Šduo metu Washingtonui ten
ka rūpintis sprendimu visos ei
lės ir tai nelengvų problemų.
Bet bene sunkiausia iš tų pro
blemų reikia laikyti apsispren
dimą dėl karo Vietname. Į tą
karą šis kraštas atsirado įtrauk
tas, norėdamas pagelbėti Pieti
niam Vietnamui apsiginti nuo
raudonųjų partizanų, kuriuos
Pekingas panaudojo savo įsi
galėjimui Pietryčių
Azijoje.
Saugumo sumetimais šis kraš
tas negali užleisti raudonie
siems tos Azijos dalies ir ieško
priemonių Pekingo veržlumą
Indokinijoje sustabdyti.

PRANAS DAILIDĖ

tuo keliu, kaip karas ligi šiol
Vietname buvo vedamas, to
karo laimėti negalima net jei
gu Amerika pasiųstų į tą kraš
tą ir labai stambias ginkluotas
pajėgas, nes vis vien, kiek rau
donųjų partizanų žūva kovoje,
dar didesnis jų Skaičius įsifil
truoja į pietinį Vietnamą per
Laosą ir Šiaurės Vietnamą. Dėl
to, kad karą su raudonaisiais
partizanais būtų galima laimė
ti,
yra būtina užkirsti jiems
kelius
gauti sustiprinimams gin
Deja, ligšiolinės Amerikos
klais
ir
žmonėmis. Kitaip sa
pastangos toje srityje liko ma
kant,
yra
būtinas minėtų kelių
žai sėkmingos. Vienas po kito
Indokinijos kraštai patenka į bombardavimas, nes tiek Leoraudonųjų įtaką, o Laosas per sas, tiek šiaurės Vietnamas už
šio krašto neapsižiūrėjimą jau sigina, kad per jų teritoriją ei
ir visai atitekęs raudoniesiems. na sustiprinimai raudoniesiems
Panašus likimas dabar laukia i partizanams į Pietų Vietnamą.
pietinio Vietnamo, jeigu nebus O tuo tarpu tie kraštai leidžia
griebtasi
griežtų priemonių sakytiems partizanams laisvai
prieš raudonųjų infiltraciją. O pasitraukti per jų sienas iš Pie
užėmus raudoniesiems tą kraš tų Vietnamo nuo ginkluotų jo
tą, Pekingo užsimojimai Azijos pajėgų persekiojimo, pasitrau
pietryčiuose būtų jau per pusę kus persitvarkyti, prisipildyti
pasiekti. Iš čia Pekingas galė naujomis jėgomis ir vėl žygiuo
tų grasinti Filipinams, Taiva- ti į Pietų Vietnamą.
nui, pietinei Korėjai ir visai
saugumo linijai, kurią Amerika Bet bombardavimas partizanų
yra
nusistačiusi Ramiajame
kelių gali sukelti dideles
vandenyne. Prie to šis kraštas
komplikacijas
negali prileisti.
Lyg nerašytu susitarimu ligi
šiol
yra prigijusi pažiūra, kad
Bet kaip tą raudonųjų veržlumą
šis
kraštas
tik remia Pietų Viet
sustabdyti?
namo vyriausybę patarėjais ir
Ligi šiol šis kraštas yra pa ginklais, o formaliai, kaip ir
naudojęs įvairius (būdus kovai raudonoji Kinija, kare su rau
su raudonaisiais partizanais. Nė donaisiais partizanais nedaly
vienas jų numatyto tikslo ne vauja. Tai kai tas karas taip,
pasiekė. Dabar politiniai ir ka kaip jis yra vedamas, nežada
riniai ekspertai jau priėjo iš Amerikai laimėjimo, nei Pekin
vados, kuri, rodos, turėjo būti gas, nei Maskva su didesnėmis
aiški iš pat karo pradžios, kad pajėgomis į jį nesikiša, kad ne

Prie Chruščiovo Wasbdn,gtonas dar galėjo tikėtis, kad So
vietai tokiame kare nedalyvau
tų. Dabair prie naujos Krem
liaus vadovybės, kuri yra lin
kusi išlyginti santykius su Ki
nijos raudonaisiais ,tokių vilčių
ča nėra. Ir Pekingas ir Maskva
lygiai puola Ameriką už jos
veiksmus Vietname. Dėlto apsi
spręsti dėl karo išplėtimo tame
krašte Washingtonui yra kur
kas sunkiau.
Įvykę paskutiniu laiku pasi
tarimai tuo reikalu Washingtone, į kuriuos buvo iškviestas
Amerikos ambasadorius Saigo
ne, buvo sukėlę viltis, kad po
vyriško baltųjų įkaitų išgelbė
jimo Konge prezidentas Johnsonas parodys daugiau ryžto
ir tvarkant karo reikalus Viet
name. Tačiau tos viltys pasiro
dė bergždžios. Neaiškūs ligi šiol
Pekingo santykiai su Chruščio
vo įpėdiniais Kremliuje ir šį
kartą nulėmė to svarbaus apsi
sprendimo atidėjimą.

GĄSDINANTI TUŠTUMA AFRIKOJE
Tragiški įvykiai Konge ir afrikiečių nesutarimas ugdo
politinę tuštumą, kuria bando naudotis komunistiniai
kraštai
GEDIMINAS GALVA

Buvusių kolonijų paskelbimas
valstybėmis — vienas šio po
kario žygių mažiausia patarna
vęs Afrikos gyventojams ir že
myno politiniam saugumui. Ne
Afrikos gentys, nes tik kai ku
rias tautas juodajame žemyne
teužtinkame, bet atsitiktinai su
darytų kolonijų sienos apspren
dė naujų valstybių atsiradimą.
Juo labiau suskilę gentimis bu
vusių kolonijų gyventojai, juo
didesnę grėsmę sudaro naujai
sukurtoms vadinamoms valsty
bėms, kurios neapkenčia baltų
jų, tačiau be jų paramos iki šio
meto negab išsiversti. Buvusių
kolonijų paskelbimas valstybė
mis dirbtinai suskaldo tarpusa
vyje kovojančias gentis ir pra
veria duris spraustis komunis
tiniams kraštams. Užuot gy
ventojus apjungus, įvykdytas
dirbtinis suskaldymas, kuriuo
ypač naudojasi Kinija. Sovietai
dėję pastangų paskubomis Af
rikoje įsigalėti iššaukė vidaus
ir išorinį pasipriešinimą. Ir JAV
pastangas įsigalėti Afrikoje ne
galima vadinti sėkmingomis.
Šios dvi galybės tikėjosi dau
giausia laimėti Afrikoje, tačiau
abi pralaimėjo.

Pasibaisėtina įtampa
Veik kiekvienos buvusios ko
lonijos nepriklausomybės metai
atnešė sukrėtimus. Didžiausia
įtampa vyksta buvusiame 'belgų
Konge, kurio gentys ne tik tar
pusavyje kovoja, vienos kitas
naikina, .bet įvairiomis priedan
gomis žudo baltuosius. Jei ne
Katangos vario kasyklos ir lie
jyklos, belgai jau seniai būtų
atsisveikinę su buvusia koloni
ja. Tenykštei} gentys įsiūbuoja
mos Pekino, kuris paskubomis
ėmė ne tik naudotis esančiais
neramumais, bet ir naujus kurs
tyti.

Sovietai buvo priversti tak
tiką keisti Šiuo metu jie palai
ko ūkinius santykius su Afri
kos valstybėmis, remia komu
nistinį sąjūdį ir Maskvoje įkur
tame Patrice Lamumbos vardo
universitete ruošia naujuosius
jo vadovus.
Naujasis mostas
reikalauja ilgesnio laiko, bet jis
teikia daugiau vilčių tiesioginam rusų įsikišimui.

ne rusų, beit kinų sukurstytiejiPosūkis į Paryžių
Per kelerius metus Kongas
įrodė visišką nesugebėjimą tvar
kyitis. Amerikiečių pastangos iš
krašto išstumti 'belgus nieko
gero nedavė. Jungtinių Tautų
daliniai
“išlaisvino” Katangą,
tačiau paliko kerštingų genčių
įsiūlbavimą. Jie buvo iš Kongo
atšaukti, ne todėl, kad krašte
atstatyta tvarka, bet finansi
niais sumetimais. J. T.
dali
nius atšaukus vėl užvirė tarpu
savio kovos, kurios mažai ką
jaudino. Kai kinų įtakoje nau
jieji sukilėliai ėmė grasinti iš
žudyti baltuosius, Washingtonas kreipėsi į Belgiją prašyda
mas paramos riaušininkams su
drausminti. Jie, savo uždavinį
atlikę, pasitraukė. Ne tik Kon
ge, bet ir kituose Afrikos kraš
tuose tebevyksta tarpusavio
kova.
Moishe Tschombe, Kongo mi
nisteris pirmininkas, juodasis,
neapkenčiamas juodųjų dėl bal
tųjų pasitelkimo tris dienas
praleido Paryžiuje ir tarėsi su
de Gaulle. Jis prašė Prancūzi
jos ne tik ūkinės, technikinės,
bet ir karinės paramos. Jis vy
ko į Paryžių prieštaraujant ministeriams, nes jie nuogąstavo,
kad prašymas Prancūzijos pa
ramos visai atstums amerikie
čius.

De Gaulle santūrumas
'Jis žino, kad nūdienė Afrika
yra suskilusi. Afrikos arabai—
Alžiriją ir Egiptas — nedrau
gingi Kongo ministeriui pirmi
ninkui ir priešingi bet kuriam
baltųjų įsikišimui. Jiems prita
ria Gkana, kurioje gana stipri
Maskvos įtaka. Madagaskaras
ir Nigeria remia dabartinę
Kongo vyriausybę. Kiti kraštai
tuo tarpu dairosi.
De Gaulle jau seniai ieško
progos savo įtakai Afrikoje su
stiprinti, tačiau iki šio meto
nesurado bendrokalbio savo po
litikai vykdyti. Tshombe šiam
uždaviniui netinka, nes jis ne
turi atsparos krašte ir Afriko
je nemėgiamas. Paryžiuje jis te
galėjo gauti paskolą, bet grįžti
be prancūzų inžinierių ir karių.
Jo padėtis sunki ir dalimi pri
mena Ngo Dinh Diem, kuris
pusiaukelėje buvo nustumtas į
prarają.

. Kinai atmetė Sovietų taktiką.
Jų manymu, Afrikoje reikalin
gi ne universitetuose paruošti
komunistai, ne propagandinin
kai, bet riaušininkai .kurie jė
— JAV širdies smūgiu per
ga ir ginklu įtikintų nuošalyje
metus
miršta apie pusė mil.
stovinčius,
šiuo
metu
pasibai

Naujausias Polaris atominis povandeninis laivas Benjamin Franklin nuleidžiamas j vandenį Groton,
amerikiečių,
vėžiu apie 1 mil.
Conn. Jo “krikštynose” dalyvavo du Franklino giminės.
sėtiną kraujo praliejimą vykdo

APLINK PASAULI
JUOZAS VAIČELIŪNAS

Kaip Neapolį, taip ir Pompėjos griuvėsius lanko
daug turistų. Vienas amerikietis sako, kad ta gam
tos nelaimė italams duoda pelno. Per metus čia ap
silanko keli milijonai turistų, įvairiais būdais palik
dami po keletą dolerių.
Iš Pompėjos jūros pakraščio keliu važiavome į
pajūrio vasarvietę Sorrento. Kelias vingiuotas ir kai
kur su šoniniais išsilenkimais. Vienoje vietoje ir mes
sustojome pasižiūrėti prieš mus gulinčio Sorrento
miesto. Bet kai kas daugiau žiūrėjo ne į miestą, o į
jaunąją, nes toje vietoje jaunavedžiai darė povestu
vinę nuotrauką. Juos lydėjo du palydovai. Sorrente
pietavome Tramonteno viešbučio restorane. Po pie
tų buvo paduota vaisių. Amerikietis sakė, kad Itali
jos apelsinai sultingesni už Amerikos. Pasakiau, kad
ir visi Europos vaisiai sultingesni už Amerikos.

Prie Vezuvijaus

Iš Sorrento grįžome atgal ir pasukome prie Ve
zuvijaus kalno. Važiavome vingiuotu keliu aukštyn
Šitokie dalykai gali vykti tik gal kokias 40 minučių, iki privažiavome stotį, iš ku
prievarta įvestoje, jėga palaiko rios keltu turistus kelia prie kalno kraterio. Mes ne
moje sovietinėje sistemoje
turėjome laiko tenai keltis.
J. Žvilb.
viršininkas”

sukeltų stambesnio karo. Bet
jeigu Amerika pasirinktų pieti
niame Vietname kebą, vedantį
į karo laimėjimą, ir Pekingas ir
Maskva greičiausiai stotų ginti
jau įsigytų pozicijų Vietname,
kaltindami Ameriką neišprovo
kuotu užpuolimu. Ir pasaulinė
opinija, kaip jau praktika yra
parodžiusi,
būtų greičiausiai
raudonųjų pusėje, nes ta opinija
mažai kreipia dėmesio j raudo
nųjų grėsmę Amerikos saugu
mui, o tuo tarpu kaltina Ame
riką už veiksmus, būtinus tam
saugumui patikrinti. Dėlto kil
tų karas didesnio masto, negu
Amerika prileidžia. O tokio ka
ro šis kraštas norėtų išvengti.
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Pravažiavome ruožą naujos lavos, kuri iš Vezu
vijaus išsiveržė 1944 m. Nors praėjo jau 20 metų,
bet ant jos neauga joks augalas ir net žolė. Iš toliau
atrodo lyg suarto lauko ruožas. To Vezuvijaus išsi
veržimo metu buvo užlieti du kaimai. 2uvo keletas
žmonių. Sakoma, kad nedidelio to kalno išsiveržimo
metu lava teka ta pačia vaga, kuria ji tekėjo ir per
ankstesnį išsiveržimą.
Aplink kalną lavos padermės dirvožemis. Kai kur
auga žolė, medžiai, o žemiau gyvena žmonės, kurie
verčiasi sodais ir daržovių auginimu. Atskirų namų,
restoranų randama ir prie to vingiuoto kelio į Vezu
vijaus viršų. Visai joks augalas neauga tik kalno
aukštumoje: tarp kraterio ir keletą šimtų metrų sta
čiai žemyn. Iš tolo matyti vedamas kelias į pačią kal
no viršūnę — kraterį. Tas kelias eis lyg į Babelio
bokštą — aplinkui.

cūzams, nes saloje vyko sukilimai prieš Genuvą, o|
tuos sukilimus rėmė anglai. Sukilimams vadovavo P.
Poali, kurio sekretorium buvo Karolis Bonaparte. Ki
tais, 1769 m., Bonapartės šeimoje gimė sūnus Na
poleonas. Paaugusį Napoleoną tėvas norėjo siųsti į
Anglijos karo laivyno mokyklą, kad vėliau jis būtų
Anglijos laivyno karininkas. Bet reikalai susiklostė
kitaip. Napoleonas tapo Prancūzijos karininku ir net
imperatorium, kuris kovojo su anglais.
Barceloną pasiekėme birželio 17 d. rytą, o į uos
tą įplaukėme apie 9 valandą. Barcelonos uostas ilgu
pylimu atitvertas nuo jūros. Pylimas dar ilginamas.
Uosto viduje eilė krantinių, prie kurių daugumoje
stovėjo tanklaiviai ar prekybiniai laivai. Mūsų lai
vas sustojo prie krantinės, prie kurios kito šono sto
vėjo graikų keleivinis laivas Akropolis.

Išvykos Barcelonoje
I Barceloną
Birželio 15 d. vidurnaktį mūsų laivas apleido
Neapolį ir pasuko Ispanijos link į Barceloną. Kitą
dieną apie pietus praplaukėme sąsiauriu tarp Kor
sikos ir Sardinijos salų. Salose kokių nors didesnių
gyvenviečių nematyti.
Korsikoje graikai įsikūrė 560 m. prieš Kristaus
gimimą. Vėliau ji buvo įvairių kitų kraštų valdovų
žinioje. 1460-1768 m. jis buvo Genuvos (Italijos)
valstybės žinioje. Genuva 1768 m. ją pardavė pran

Mūsų laivas Barcelonos uoste sustojo keliolikai
valandų, todėl skubėjome apžiūrėti miestą, nes laiko
nedaug.
Netoli uosto Kolumbo paminklas ir uoste jo ge
riausio laivo Sancta Maria natūralaus dydžio mode
lis, 100 tonų talpos. Atrodo, kad toks laivelis tiko
tik upėse plaukioti, o ne per vandenyną plaukti. To
laivo toks pat modelis yra New Yorke, pasaulinėje
parodoje.
(Bus daugiau).
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MŪSŲ KOLONIJOSE

daug ką gyvai ir įdomiai pa
MISCELLANEUUS
sakyti ir tuo lietuvišką žodį ra
dijo bangomis padaryti žymiai IIIIIIIIIHIIIllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIII3III
patrauklesnį ir gyvesnį. Tuo bū
A. ABALL ROOFING C0.
du Elvyros Karklienės pakvieti
Įsteigta prieš 49 metus.
mas lietuvių radijo valandėlės
Dengiamo visų rūšių stogus. Tai
pranešėjų šeimon. reikia tikėtis, some arba dedame naujus kaminus,
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
kad gerokai praturtins ir pagy žome
iš lauko.
Taisome mūrų—
vins valandėlės turinį ir prane •‘tuekpointing”. Pilnai apsidraudė.
šimų pobūdį, kas reikia tikėtis, Visas darbas garantuotas.
kad ir kai kuriuos kitus šios LA 1-6047 arba R0 2-8778.
Dieną, naktį ir sekmadieni
garbingos šeimos pranešėjus pa
skatins daugiau pagalvoti prieš IlilIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIII
vykstant stotin. Sveikintinas
Elv. Karklienės žygis prieš gro miiiHiiuiaiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
TINKAMI RŪBAI TEIKIA
jant plokštelę pranešti kas ir
GERA SAVIJAUTA
kieno bus grojama ar dainuo Tokius rūbus vyrams ir moterims
parūpins geriausiose
jama.
•'Simpson Clothes” siuvyklose

NAMAI IR ŽEMfi PARDAVIMUI

—
CONTRACTORS

visuomeniškų reikalų suprati
mas.
Vargonų fondas
Jie išaugino sūnų Algį ir dūk
VACYS
terį
Ritą.
Sūnus
ir
duktė
jau
CONSTRUCTION C0.
Gruodžio 6 d. Šv. Kazimiero
vedę.
Jurkštai
turi
tris
gra

lietuvių parapija suruošė vaka
REZIDENCINIAI,
rienę vargonų fondui. Ruošimui žius anūkus — Jagminus.
Jurkštų
šeima
buvo
įsikūrus
1KOMERCINIAI,
vadovavo kun. Vembrė ir kun.
Bridgevvateryje,
Mass.
j MEDICINOS IR
Paulauskas.
Prieš
dvejus
metus
nusipirko
kitokį pastataiI
Vyriausia šeimininkė buvo Enamus Brocktone ir čia apsigy
lena Liolienė. Grojo parapijos
veno. Jurkštai brocktoniečių mė
2501 West 69tb Street
mokyklos (berniukų orkestras,
giami. Abu įsijungė į organiza
HE 4-7482
436-5151
vadov. R. Pašakarnio.
cinį darbą. Nors abu jau pensi
Kalbėjo parapijos klebonas
ninkai, bet kur lietuviškas rei
kun. Feliksas Norbutas. Primi
kalas jie tai remia savu dole
nė pobūvio dalyviams, kad nu
riu.
pirkti vartoti vargonai. Nauji
JONAS H. AKŠYS
Antanas Jurkštas Lietuvoj ėkainuotų 50,000 dol., o dabar
CONSTRUCTION C0.
Nauji} Metų sutikimas
2551 W. 71 St., Chicago, III., 60629
kainuos su įrengimu apie 14,000 jo įvairiose vietose gelžkeliečio
tel. 025-5170. Atdara vakarais nuo 7
Atlieka planavimo ir staty
dol. Vargonų šventinimo kon pareigas. Pirmojo Didžiojo karo
Vietos LB valdyba N. Metų iki 10 v. v., šešt. ir sekm. nuo 9 v.
bos darbus, gydytojų ofisų,
ryto iki 6 v. vakaro.
metu
reikėjo
atsidurti
Rusijo

certas numatomas kovo 7 d.
sutikimą rengia gruodžio 31 d. iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiii
gyvenamųjų ir prekybos pa
Kvietė visus aukoti vargonų fon je. Iš turiningo gyvenimo turi vakare. Pradžia 9 vai. v. šv.
statų. Jūsų pasirinkimui tu
dui. Taip pat pristatė parapijai daug atsiminimų, kuriuos mie Jurgio liet. kat. parapijos sa
rime virš 300 įvairių stan
dartinių projektų.
naują vikarą kun. Joną Pau lai ir įdomiai atpasakoja.
lėse. Yra pakviestas geras šokių
SOPHIE BARČUS RADIO
Antanas
ir
Marytė
taip
pat
lauską.
orkestras. Bus įdomi programa.
Ofiso lr namų telefonas:
ŠEIMOS PROGRAMOS
Kun. Jonas Paulauskas pasi turi gražius soprano ir tenoro
Kasdien nuo pirmadienio iki penk
PRospect 8-2013
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
pasakojo apie savo lietuvišką balsus. Juodviem vadovaujant
Ligos
niais ir sekmadieniais nuo S:30 iki
7203 So. Western Avė.
šiame
pobūvyje
9:30 vai, ryto.
Vakarais pirmadie
kilmę. Džiaugėsi geru dabarti sudainuota
Chicago, Illinois 60636
Sol. Birutė Čypienė po sun niais 7 vai. vak.
daug
lietuviškų
dainų.
niu savo lietuvių kalbos moky
VISOS
PROGRAMOS
IŠ
W0PA
— Lietuvių katalikių moterų kios vidurių operacijos grįžo iš 1490 kil. AM ir 1027 mg. FM
toju kun. Vembre. Juodu tarp
ligoninės ir jau baigia namuose
Tel. HEmlock 4-2413
savęs klebonijoj kalba lietuviš s-gos 15 kp. lapkričio 11 d. Baš7150 So. AIaplcwo<Ml Avė.
pasveikti. Taip pat buv. klb.
Heating Contractor
kai ir pastarasis taiso jo gra kauskų bute suruošė pupų žai
Chicago 29, ui.
kun. Jonas Bakšys jau yra grį
dimą,
o
lapkričio
22
d.
prel.
K.
•
«-•••>«•«
»*»*♦»
»••
«**«-**•
įrengiu
naujus lr perstatau se
matiką, pamokslų tekstus.
žęs Floridoje iš ligoninės ir jau
nus visų rūšių namo apšildymo
Urbanavičiaus
salėje
suruošė
py
Kun. Jonas Švagždys, buvęs
pečius lr alr conditioning 1
čiasi gerai.
naujus lr senus namus. Stogų
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų ragų kepinių išpardavimą. Abi
rinas (gutters), vandens šildy
Emilija Naujokienė nesenai
TELEVIZIJAS
mui boilerius.
Turiu leidimus
kapelionas ir dabartinis kape ruošos gerai pavyko. Dėlto sąpaprastas ir spalvotas nebrangiai
dirbti mieste lr užmiesčiuose.
išėjusi
pensijon,
šiuo
metu
ser

jungietės
planuoja
savo
dides

lionas kun. Aloyzas Klimas svei
Darbas atliekamas greit lr sąži
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, ningai.
ga ir gydosi namuose.
Apskaičiavimai nemo
kino motinėlės Elzbietos ir sa ne auka padidinti parapijos var
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys.
kamai.
gonų fondą. Šiems darbams va
Pasiteiraukite apie naujas.
vo vardu.
DOMAS ŽUKAUSKAS
Lietuvos nepriklausomybės
HEATING & SHEET METAL
Kun. Mykolas Vembrė ir var dovavo ir visa suorganizavo kuo
I.
MIGLINAS
Telefonas VI 7-3447
minėjimas vasario 14 d.
gonininkė Stefanija Tribuliaus- pos pirmininkė Ona Eikinienė
2549 W. 69th St. n a. PR G-1068 4444 S. Western, Chicago 9, 111.
Lietuvos
nepriklausomybės
kaitė Ventre pravedė vfsų sve ir protokolų sekr. Stasė Gofensienė.
paskelbimo minėjimas yra ren
čių bendrą dainavimą.
— Lietuvių fondas brockto giamas Vasario 14 d., sekma .iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiir
Kai mes jau du mėnesiai gir
HEATING CONTRACTOR
dime pirmąjį mėnesio šeštadie niečių jau remiamas. Įmokėjo dienį, 3 vai. p. p. Šv. Jurgio
MOVING
Statome šiltu oru pučiamus pe
nį mokyklos vaikučius kalbant nario mokestį 100 dol. ar dali liet. kat. parapijos salėje. Pa
J. NAUJOKAITI8
čius, vandens boilerius lr oro
Ilgų metų patyrimas
vėsintuvus.
angliškai rožančių ir per 8:30 nai šie asmenys: Juozas ir Al grindiniu pranešėju yra kvie
Vieninteliai Iš lietuvių turi
Apdraustas perkraustymas
vai. pamaldas vaikučius giedant bina Baškauskai, Valteris ir O- čiamas žinomas liet. visuomenės
me miesto leidimų dirbti nau
WA
5-9209
Chicago,
III.
juose
namuose.
angliškas giesmes, o seniau kal tilija Beržinskai, Stasys ir Ire veikėjas ir Vliko valdybos na rmiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiii
CICERO
HEATING AND
bėdavo lietuviškai, tai nuliūdę na Eivai, Stasys ir Emilija Gru rys Stasys Lūšys. Rengia vietos
SHEET METAI.
Tel.
GRovehill
6-7875
klausėme seselių — kodėl? Se šai, Vladas Jakimavičius, Jur Alto valdyba.
>431 So. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois
ALF. STAN6IAUSKAS —
selės pareiškė, kad esą pagal gis ir Stasė Laurinaičiai, Pra
Ofiso tel. 277-1442
naują liturgiją reikia melstis nas ir Kunigunda Keblinskai, Knygos, plokštelės ir Kalėdinės
HEATING and COOLING
Juozas Žemaitis OL 6-0412
atvirutės
Uldjmų lr Saldymų (rengimas)
Victor Skade
ST 8-9272
ta kalba, kurią vaikai geriau Juozas (a. a.) ir Ona Orintai,
7304 Sa RgekTvel) Street
žino. (Red. pastaba: Bažnyčios Vytautas Sužiedėlis, Juozas Sta
Lietuvių spaudos kioske, ku
CHICAGO žįf ILL
suvažiavime gi buvo keliama šaitis, kun. Jonas švagždys, Se- ris veikia sekmadieniais žemu
mintis, kad tikintieji daugiau lomeja Vaitkienė, kun. Myko tinėje parapijos salėje nuo 10
MISCELLANEOUS
melstųsi gimtąja kalba, todėl las Vembrė, Petras Viščinis, A- iki 12:30 vai. p.p., šiuo metu LEO’S SINCLAIR SERVICE
net ir lotyniškus tekstus vieto merikos Lietuvių katalikių mo galima gauti ar apžiūrėti visas
LEONAS FRANCKUS, Sav.
terų 15 kp., LB Broektono aStabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
A. ABALL ROOFING C0.
mis pakeitė).
tremtyje išleistas lietuviškas
Tune-ups
ir
Motorų
remontas
pyl.
ir
Martyno
Jankaus
vardo
Išvalysime ir pataisysime kaminų,
Pobūvy dalyvavo keturios kar
knygas, plokšteles ir įsigyti N.
tos: senieji, naujieji ateiviai ir Saulių kuopa. Iš Broektono nu Metų ir Šv. Kalėdų sveikinimo 5759 So. Western Avenue turėsite geresnę šilumą, liet kuriuo
laiku skambinkite
Kampas 58tli Street
čia gimę jų vaikai. Buvo praves siųsta Lietuvių fondui 2,132 dol. atviručių lietuvių kalba. Ten
Telefonas PRospect 8-9533
LA 1-6047 arba R0 2-8778.
— Maldos apaštalavimo susi pat galima užsisakyti visus lie
ta visa lietuviškai ir visi sten
gėsi dainuoti lietuviškai ir klau rinkime buvo iškelta lietuvybės tuviškus laikraščius ir žurnalus
lllllllllllllllllllllllllllllllllllliltlllllllllllll
syti lietuviškai kalbančių dva išlaikymo reikalas. Tuo klausi bei pratęsti jų prenumeratą.
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
mu ypač jautriai pasisakė seno
sios vadų.
sb už apdraudų nuo ugnies ir auto
SIUNTINIAI Į LIETUVA
mobilio pas
Tikime, kad seselės pačios bū sios ateivės ir pageidavo, kad
ir kitus kraštus.
♦-te*-*
FRANK ZAPOLIS
damos lietuvės, gerai kalbėda 9:30 vai., kada joms patogiau •
3208
)£
VVest
95th
Street
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
RADIO PROGRAMA
mos lietuviškai, mokydamos lie sia ateiti, šv. mišios būtų lai
Ghlcago 42, Illinois
Chicago Iii. 60632 Tel. YA 7-5980
Tel.
GA
4-8654
ir
GR
6-4339
tuviškos parapijos vaikus turi komos lietuviškai, pamokslas lie
Seniausia Lietuvių Radio Pro iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
juos taip paruošti lietuvių kal tuviškas ir kad vaikai vargoni grama Naujoj Anglijoj, iš stotiei
boj, kad jie suprastų lietuvišką ninkės būtų mokomi lietuviškų WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai
giesmę, lietuvišką rožančių ir giesmių. Juk per tas mišias yra po pietų. Perduodama: Vėliausių
RADIO — TV TAISYMAS
Pranas Kašubą
kad jiems lietuvių kalba būtų skelbiama bendra komunija Šv. pasaulinių žinių santrauka ir ko
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus
tiek sava, kaip ir valstybinė, Vardo, sodaliečių, katalikių mo mentarai, muzika, dainos ir Magir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto
Tel. 863-2411
kurią kaip Amerikos piliečiai terų, taigi visa turi būti lietu dutės pasaka. Programą veda 1825 S. 50th Ct., Cicero, III. leidimai ir pilna apdrauda.
viška. 'O 11:30 vai. šv. mišios Steponas J. Minkąs. Biznio reika
2047 W. 67 PI. WA 5-8063
turi mokėti.
lais kreiptis į Baltic Florists —
Svarbu, kad tėvai ir seselės tegul jau bus angliškos.
'lėlių bei dovanų krautuve, 502 E.
Gruodžio mėn. susirinkime nu Qroadway, So. Bostone. Telefonas
norėtų, o vaikai visada paklus.
Jei vaikų parapijoj neišmokin- tarė melstis už kunigus, sese AN 84M89. Ten gaunamas iz VVESTERN AUTO SERVICE lllitiiimiiiniiiiiimilimmiiiiiiiiimmiii
Jeigu jums reikia
sim lietuviškai, kokia parapijos les ir už visus lietuvius, kad “Draugas”.
PAGRINDINIS IR SMULKŪS
GRAŽIŲ
VIZITINIŲ KORTELIŲ,
ateitis? Mums lietuviams svar geriau suprastų šių dienų dva
AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI
kreipkitės
į “Draugą”, kuris spaus,
bu, kad lietuvių lėšomis steig sią — išlaikyti parapiją tai tau
4818 S. Western
Chicago 9, Iii.
Sav. St. Sčerba
LA 3-1790 dina tokius dalykėlius gražiai,
tos parapijos ir pasiliktų lietu tai, kuri ją įkūrė. Pirmą mėn.
greitai ir prieinama kaina.
penktadienį, pradedant nuo N.
viškomis.
DRAUGAS
Metų, 10 vai. dieną nutarė ta
Dvasinio susikaupimo tridieuiai intencija adoruoti švč. Sakra
4545 W. 63 St., Chicago, m. 60629
Domininkonas prof. kun. Jur mentą.
iiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiniiimiimiiimmiiiii
—K. Keblinskienė
gelaitis 6v. Kazimiero lietuvių
Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų
parapijoj pravedė susikaupimą
2448 West 71st Street
HELP VVANTED
lietuvių kalba gruodžio 3-5 d. Rochester, N. Y.
TELEF. — 737-5529
Vakarais būdavo kalbamas ro
CHICAGO, ILLINOIS, 60629
8415 S Lituanica Ava
žančius.
WIRERS
Tel. FRontler 6-1882
Gamina: juostas, takelius, juos
Reikia su džiaugsmu pastebė Pavykusi dail. A. Rūkštelės teles,
SOLDERERS
pagalvėles, tautinius rūbus,
paroda
ti, kad kun. Jurgelaitis kalba
Light and Airy Plant
įvairias užuolaidas ir kitus daly
Insurance Benefits
be jokio akcento lietuviškai. Jo
kus. Parduoda: medžio gaminius Perskaitę “Draugą", duoki
Lapkričio 28 ir 29 d. dail. A. ir kitokius rankdarbius. Atdara
RAYPAR ELECTRONICS INC.
sesutė Nukryžiuotojo Jėzaus se
te j| kitiems pasiskaityti.
7810 W. Addison St., Chicago, III.
serų vienuolė Šv. Kazimiero lie Rūkštelė savo tapybos darbų nuo 9 vai. ryto iki 0 vai. vak. ir
tusių parapijos mokyklos ve parodoje buvo išstatęs 40 pa sekmadieniais.
HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI
dėja taip pat pavyzdingai lietu veikslų, kurių tema daugumoj
buvo lietuviškas gamtovaizdis.
viškai kalba.
MALĖ & FEMALE
Parodą aplankė apie 300 žmo
LIETUVIŠKA GAMYKLA l
IMMEDIATE OPENINGS
Antano Jurkšto sukaktis
LIETUVIŠKI
GAMINIAI
I
nų} ir nupirko 19 paveikslų. Pa
on
staff
for
the follovving: — Malė and Feanale
A. Jurkštas lapkričio 21 d. rodą rengė ir globojo vietos LB VOSYLIUS FOOD MART
2438 W. 69th St, Tol. PR 6-2118
MflSSEUSE-FOR our New Women’s fully eąuipped
iškilmingai atšventė safvo 70 m. apylinkės valdyba.
Mūsų dešrų ga
sukaktį. Jo žmona Marytė Sku
hedlth
Club. References are reąuired — Salary plūs Comm.
mykla šioms švčaitė - Jurkštienė suruošė savo Nauja liet. radijo valandėlės
tėms turės savų
MASSEUR-FOR our new Men's fully eąuipped health
rūkytų
kumpių,
pranešėja
vyrui jaukų pobūvį. Sukvietė
palendvičių, ski
cluh.
References are reąuired. Salary plūs comm.
landžių,
įvairių
artimų bičiulių būrį į nuosavą
You vvill enjoy living & vvorking conditions in this area.
rūšių liet dešrų
Elv. Karklienė, gruodžio 6 d.
ir rūkytos parnamą. Tikrai lietuviška širdimi
Kindly send all particulars in your First letter to Mr. Glen Davies
šienas, taip pat
visus vaišino. Linkėjimuose iš pirmą kartą pravesdama lietu
čia gausite im
Y.M.C.A., Fort Dodge, Iowa
portuotas prei.es
kelta Antano ir Marytės nuo vių radijo valandėlę, parodė,
ir groęery.

Brockton, Mass.

ESTAT

EAL

CLASSIFIED GUIDE

i

STANKUS

MOVI NG

65 ir Campbell. Modernizuotas 6
kamb. bungalovv.
Nauji plasterlal,
nauja elektra. Dideli kamb. 319,000,
arba pasiūlymas.
Netoli Nabisco. 10 metų senumo
mūras. 2 gražūs miegamieji, valgo
masis, didelis saliomis. Garažas. 35
p. sklypas. Tik 318,700
61 ir Sawyer. apyl. 6 kamb. “octagon” bung. Modern. virtuve, nau
ja karšto vandens šilima. TeiraukitSs.
3 metų senumo modernus apartmentinis. Metinių pajamų apie $14,000. "Built-in" virtuvės, šaldytuvai.
Įmokėti $22,000.
.Netoli mūsų įstaigos. 5 metų se
numo, 5% kamb. mūr. Alum. lan
gai. Apsauga nuo potvynio. Garažas.
Pirkaite nebrangiai.
Pusė bloko nuo M. pko. 10 me
tų. 2 butų
mūr.
Savininkui
5%
kamb. butas ir $125 mėn. pajamų.
Atskiri šildymai. $39,000.
Brighton pke. 12 butų apartmentinis. Naujas šildymas, nauja olekt-

ra. Kaina tik 5 kartus metinių pa
jamų.
10 apartmentų, S metų. Į pietus
nuo Marų. pko.
Didelis
sklypas.
Automobiliams pastatyti vieta. Pui
kus pirkinys už 6 % kartus metikių
pajamų
8 metų,
Pulaski ir Archer apyl.
4 butų mūras. Savininkui 6 didėli
os. Šofilkamb. ir labai geros pajamos,
nis įvažiavimas. Garažas. 353.000.
2 gražūs butai ir biznis. Tik ke
lių metų mūras pačiam
M.
pko
centre. Geras pirkinys.
Gražus
kamb., 7 metų mūras.
Dideli, šviesūs kambariai.
Kilimai.
40 p. sklypas. Į pietus nuo M. p-ko,
Tik 822,100.
2 po 6 kamb. mūras. Naujos vir
tuvės, nauja atskira šilima gazu. 2
auto. mūr. garaž. M. ūke. 832,000.
Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū
ras.
Netoli mūsų
įstaigos.
Tik
317.900.
Taverna ir butas. Mūrinis. Marų.
pke. Nebrangiai.

NERIS REAL
6924 S. Western Avenue

Tel. 471-0321

Kalėdoms — modernus naujas 2 štų mūras, 5 mieg. kamb.
Blokas
butų po 5% kamb.
mūras
po 3 nuo M. p-ko. 321,500.
mieg.
Karpetai, daug priedų. Našlę
Naujas modemus 2 bHtų mūras
sutiko su nuolaida, už $85,000.
2 po 6 kamb. Radijat. šildymas. G»Kampinis lotas. Apie 80 p. Mar ražas. Nailono langai. Prie M. pkd.
846.000.
ąuette pke. $8,500.
Brighton pke. 7 kamb. ištaisytos
4 butų mūras. M. pke. 4 auto mū
ro garažas. Naujas gazu šildymas. medinis. Naujas centrai, gazo šildy
mas, moderni vonia, aukštos beifcAlum. langai. $41.500.
2 butų med.
45 p. lotas, naujas mentos, naujas garažas. 311,700.
pke. Gelsvų plytų. 8 bū
gazu šildymas. Du dideli po 4 kamb. tų Brighton
mūr. 8800 nuomos. 828,800.
butai. 3 blokai nuo M. pko. 316.900.
2 butų med., 5 ir 4 kamb. Arti 43
2 butų švarus mūras. 6 lr 5 kamb. ir California. Gazo šildymas. 814,060,
Gazu šildymas, šild. beismentas. Ne
7 metų, 5)4 kamb. mūras, pliua
toli mūsų 322,000.
stiklo kamb. Platus lotos. Garažas.
Didelė 8 kil m b. rezidencija. 2 auk 83 ir Kedzie. 324,000.
Prašome pas mus teirautis dėl visokių namų ir nejudomo turto.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th St.. BE 7-7200

VISOKIAUSI NAMAI, BIZNIAI, ŪKIAI, SKLYPAI VISUR be te
ĮVAIRIAUSI PATARNAVIMAI kaip, VERTIMAI, LEIDIMAI, NUO
MOS, PASKOLOS, INCOME TAX ir kt.

ŠIMKUS, Real Estate — Notaty Public
CL 4-7450 arba YA 7-2046

4259 S. Maplevvood Avė.

Mūr. bungalotv. 5 su "dinette“, 3 tvirtos.
Nebrangus.
35 ir VVaahto
mieg.
Modernus.
Marąuette
pk. naw.
Proga.
Mūr. 8 po 4 kamb. Gazo pečiai*
Mūr. 9 butų po 4 kamb. Autom. šildymas.
Arti . naujos
bažnyčių*
Šildymas gazu, automat. šviesos kon Brighton Parke.
trolė,
nereikia
priežiūros kūreni
Med. 2 po 6 kamb. Vidus kai*
mui. Arti 811,000 pajamų. 31 lr J naujo, Brighton Park*.
vak. nuo Kedzie.
Mūr. 2 po 4 kamb. 80 lr Sprltjg.
Mūr. 3 butai po 6 kamb. Tvirtos field. Mažas (mokėjimas.
namas. Atskiri šildymai. Brighton pk.
Mūr. 5% kamb., 6 metų. VVest
Mūr. 2 po 6 kamb. Atskiras šildy lumbus už Kedzie. Daug
mas kiekvienam butui. Modernus lr Gera statyba. Nebrangus

ŠIMAITIS REALTY

8£

INSURANCE

2737 West 43rd Street
6 kamb. raur. 10 metų. 319,500.
4 butų medinis. 318,500.
14 butų mūrinis. 385,000.
10 butų mūr. $79,500.
2 butai mūr. $26,900.

Visi namai Marąuette Parke

KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69th St.

TeL CL 4-2390
Marąuette Parke naujas bur^,

5)4 kamb. moderp. (rengtos. |TĮj

Mūr. 6 didelių kamb. rezidenc.
Skubiai turime parduoti. $16.300Bfarųuette Parke.
Mūr.. 4 butoJL
geros pajamos. Tik $81,900.

VAINA

HE 6-5151 2617 W. 71st St

BE

PLATUS PASIRINKIMAS
NAMŲ PIRKIMUI

GREITA PAGALBA

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX

NENUSIMINK, gausi pagalbą.
Apdraudę Agentūra
Vaistai, kurie buvo ilgai laukiami, Patarnauja visais draudimo m3*mU*
nuo reumatizmo, rankų, kojų nu
tirpimo ir skaudėjimo, jau yra...
Tuojau siųsk šį skelbimą ir sa
J. BACEVieiDg
vo vardą su antrašu; atsiųsime
6455 S. Kedzie Ava.
vaistų išbandymui.

BELL REALTY

ROYAL PRODUCTS

PATARNAUJU NAMŲ „
IR PARDAVIME.
BOOKKEEPING NOTARIJATAB
GAR LICENSES INCOME TAJf

North Sta., P.O. Box 9112
Nevvark 4, Nevv Jersey

«. KATILIUS R. E.
illlilliiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllip

GARBAGE

DRUMS

,

RE f-

2456 W. 69th St.

DIDŽIAUSIAS IR GERIALokm
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKT
MAS • APDRAUDA
5757 S. Halsted A 6622 S. Racine
• NOTARMATAS
Tei. 224-4362
•
434-1118
WTTH GOVER8 AND HANDLES
30 and 50 gal.
Free DeUvery

illlllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

LEONAS REAL ESTATj

2735 W. 71at St VFAlbrook

ŪSE CHRISTMAS SEALS

Didelis ir geras įvairių

sklypų, biznių
pasirinkimas.

nanug»

ir žemės

LINARTAS REALTY
1487 S. 40 Avm Cicero

652-4343

.........
Apsimoka

skelbtis

DRAUO®,

jis plačiausiai skai tonusą g*,

A. VILIMAS

kad ir per trumpą laiką galima

REALTY

PARDAVIMUI

MOVING

širdumas, pagalba artimui ir

RE 7-8534

aiba

tuvių dienraštis. Oi skelbimų kai
nos visiems praeinamo*.
FIGHT TUBERCULOSIS
and other
Respiratory Disease*

Skelbkites “Drauge”

SALES " MORTGAGES o MANAGEMENT

SJ5.TJ5.S IR.E-H.LTTr
4*3t W«t 1 Sth Straat

Clcaro SO, llllnote

O*"“: °L «-»m

ltMl4anc« OL Z-M0Y

312,500
81,000 SMOKSTI
Svarus, dailus 4 kamb. “expan6 kamb. butas savininkui ir 3
dable” namukas. Moderni vonia ir butai išnuomavimui, a takih U],
virtuve. Gazo šilima
dymal.

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.

DRAUGAS, pirmadienis, 1964 m. gruodžio mėn. 14

Prof. Eretas pramato Lietuvos
■v

Kinijos - Rusijos įtampos priežastys
Prof. J. Eretas penktadienio
vakare Jaunimo centre, Chica
goje, iškėlė intriguojančių min
čių paskaitoj apie komunizmą.
Anot prof. Ereto, komunistai
nori sudaryti įspūdį, kad gyve
nimo raida eina visuotino ko
munizmo linkui ir neįmanoma
tam pasipriešinti.

s*

Tačiau tas jų tvirtinimas ne
atitinka tikrovėj. Jau bolševiz
mo steigėjas Leninas sulaukė
nepasisekimo, kai neišsipildė jo
viltys, kad komunizmas iš Ru
sijos įsižiebs visame pasaulyje.
Stalinas atstovavo idėją —
komunizmas vienoje valstybėje,
kuri būtų centru ateities komu
nizmo plėtimuisi. Tačiau šį monocentrizmą suardė Tito atska
la. Pagaliau Kinija paskelbė ko
munizmo policentrizmą —- Pe
kino centrą šalia Maskvos.

Kinų ir rusų skirtumai

tirštai apgyventa. Į pietus —
Austrijoje galėtų kurtis, bet
pakeliui yra valstybių, kurios
atspariai pasiryžusios laikytis.
Natūralus kinams kelias — į Si
birą ir į pietų vakarus, kur jau
veržėsi Dzingischanas.
Susidūrimai Kinijos - Rusijos
pasieny
Rusai tą pavojų žino ir kiek
galima į tą sektorių kelia jau
nus žmones, jaunas šeimas. Ka
ras vyksta ir dabar. Sienos pa
žeidimų būna šimtais kasmet,
tik abidvi pusės yra neužinteresuotos to skelbti.
Kinai yra sustabdę gimimų
kontrolės propagandą. Jie nori
turėti daugiau žmonių ateities
planams vykdyti. Rytai mažai
paiso individo,
jiems svarbu
valstybė. Kinija turi atominę
bombą ir rusai su ta jėga turės
skaitytis.
Rusai ir kinai nesutaria, ne
įstengdami sinchronizuoti savo
revoliucijos veiksmų. Paprastai
revoliucija eina kreivąja ir turi
3 stadijas: 1) įsibėgėjimo (Pran
cūzų revoliucijoj Mirabeau lai
kotarpis), 2) teroro (Robespiero) ir 3) grįžimo (Bonapartinis
laikotarpis). Rusai jau perėjo
į trečią tarpą. Rusų revoliuci
ja yra guliašo stadijoje (Ter
minas iš Chruščiovo kalbos Ven
grijoje; jūs nenorite karo, jūs
norite guliašo).
Kinai dar yra pirmoje revo
liucijos stadijoje, ir kinams bei
rusams sunku kartu bepasiro
dyti tarptautinėje arenoje.
Priešingybės tarp rusų ir ki
nų daug didesnės už dalykus,
kurie galėtų juos vienybėn su
plakti. Tiltai tarp jų popieriniai
ir istorijos bandymų neišlaikys.

Mary Campus, 40 m., buvo akla nuo pat dviejų motų amžiaus, čia ji matyti Luke oro bazėje, Ariz., su
savo šeima. Jos regėjimas buvo atstatytas operacijos keliu, persodinus akies lėliukę. Jos vyras yra armi
jos seržantas. Pora turi 7 vaikus.

saulėžiūra. Kas nulems? Jei ru- ,
sams komunizmas dogma, Mao i
Tse-tungui — laikinas įrankis
saviems tikslams siekti — Ki
nijos išaugimui. Pagaliau ir pa
čiuose rusuose vyksta liberali
zacija. Liberališkasis jaunųjų
rusų nusistatymas ir pragmatiš
kas — kinų, veda prie komu
nizmo susilpnėjimo. Iškils abie
jose tautose nacionalizmas. Tau
tiečių kraujas daugiau riša, ne
gu rašalas, kuriuo komunizmo
programa parašyta.
Sovietai ima dairytis į vakarus
Sovietai ligi šiol bandė vesti
kovą vakarų ir rytų fronte. So
vietams teks vieną frontą lik
viduoti. Net rasiniai sumetimai
verčia rusus paramos ieškoti va
karuose. Atitraukimas puolamų
jų raketų iš Kubos, karštoji li
nija su Washingtonu, ieškoji
mas kontaktų su Vatikanu —
ženklai, kad Maskva ima dairy
tis draugų vakaruose. Satelituo
se jau tas pradedama jausti —
jie ima trauktis nuo silpnesnio
(Rusijos), pvz. Albanija, Ru
munija, Lenkija silpnina ryšius
su Sovietija, nors dar laviruoja.
Satelitų artėjimas su vakarais,
neišvengiamai neš laisvinimosi
tendencijas pavergtuose kraš
tuose, kaip Lietuva.
Europoje, pirmuose politiniuo
Liberalizacija Rusijoj,
se apkasuose esantieji, priglau
pragmatizmas Kinijoj
dę ausį prie politinės žemės, jau
Natūralūs dalykai kinus ir čia naujus laisvėjinio vėjus, So
rusus skiria, ibet juos riša pa- vietai bus priversti ieškoti pa

Ir čia radosi pradžia didesnio
skilimo. Kinai ir rusai daug kuo
skiriasi. Rusas ekscentriškas, ki
nietis ramus, lygus, šalia psicho
loginių skirtumų yra kultūriniai
skirtumai. Rusų kultūra — nau
ja, kinų — apie 5,000 metų. Ki
nai jau XV šmt. turėjo enciklo
pediją iš 5,000 tomų. Kinas ne
kenčia ruso.
Skiriasi abidvi tautos ir savo
vadais; Mao Tse-tungas — išsi
lavinęs, poetas, pusmetį gyveno
Kremliuje ir gavo neperšviesių
įspūdžių. Chruščiovas — neta
šytas bato daužytojas Jung. Tau
tose.
Geopolitinės priežastys skiria
kinus ir rusus. Rusija per šimt
mečius grobė kaimynų žemes.
Kitos tautos iš Kinijos plotų
pasitraukė, rusai — ne. Rusijos
užgrobtus plotus Mao siekia at
siimti. Sinkiangas, Palmira kal
nynas, Mandžurija *ir išorinė
Mongolija — tai punktai, kur
Mao siekia korigavimo. Kinai
jau yra išspausdinę naujus že
mėlapius, su atžymėtomis atgau
A. A. TERESE SHIMAN SNARSKYTE
simomis žemėmis. Tie žemėla
piai naudojami kinų mokyklo
se, atitinkamai auklėjant jauną
Šiomis dienomis amžinybėn lyčioje, Nors ir toli buvo, bet
ją kartą.
palydėta, sulaukusi vos 30 me lankėsi daug kunigų, seselių ir
tų, a. a. Teresė Shiman, gimu kitų. Prie Teresytės karsto bu
Demografiniai skirtumai
si Chicagoje. Ji gyveno su sa vo sudėta daug šv. mišių ir
vo
šeima, 1666 W. Pratt Blvd., daug gėlių. Paskutinį vakarą
Yra ir demografinių skirtu
Rogers
Park. A. a. Teresė pa giminaitis kun. S. Saplis at
mų. Rusija turį netoli 200 mil.
liko
3
mažus
vaikučius, Cathy, kalbėjo rožančių. Laidotuvės jgyventojų, o Kiųija — 730 mil.,
7
m.,
Petrą,
6
m., Mariam, 3 vyko lapkr. 28 d. Iš koplyčios
gi šio šimtmečio pabaigoj turės
m.
A.
a.
Teresė
Shiman mirė kun. V. Mikolaitis, kun. S. Ado
apie 2 miliardu. Kinams reikia
lapkričio
25
d.
Billings
ligoni minas ir daugybė žmonių nuly
erdvės. Į šiaurę plėstis —. neį
nėje,
po
ilgos
ir
sunkios
ligos. dėjo į St. Jerames parapijos
manoma. Kinas nepakelia šal
Buvo
pašarvota
Maloney
kop- bažnyčią, kur už a. a. Teresės
čio. Į rytus — ' Japonija, irgi
sielą buvo atlaikytos šv. mi
šios. Pamokslą pasakė kun.
Bremen.
Po pamaldų bažnyčioje daug
žmonių palydėjo į Šv. Kazimie
ro kapines, kur palaidota šei
ruošta ir radijo valandėlė ir pa mos sklype, blokas 28, šalia
Sudbury, Ont.
siųstas didysis šampano butelis. savo tėvelio a. a. Snarskio, mi
Dalyvavo daug sudburiškių, bet rusio prieš 10 m. Kapinėse pa
Sidabrinis jubiliejus
buvo svečių ir iš toliau: R. ir D. skutinį patarnavimą ir maldas
Jonas ir Irena Račinskai tik Račinskai iš Toronto, Venske- atkalbėjo kun. S. Saplis, kun.
rai šauniai atšventė savo 25 m. vičiai iš Hamiltono, Šakiai ir V. Mikolaitis ir parap. kunigai.
vedybinio gyvenimo . sukaktį. Buivydas iš Londono. Tai pir
Po laidotuvių Šarkos resto
Bažnyčioje kun. Ant. Sabas at mas toks šaunus vedybinio gy
rane
buvo gedulo pietūs.
giedojo šv. mišias ir atnaujino venimo jubiliejus mūši} padan
A
a.
Teresė Shiman - Snarsmoterystės palaiminimą. Solo gėj. Linkime jiems sulaukti dar
giedojo solistė C. Nemis. Sukak auksinio ir deimantinio jubilie kytė buvo gabi ir išmokslinta,
lankė pradinę Šv. Juozapo pa
tuvininkus prie altoriaus lydė jaus.
rap., vėliau baigė Šv. Pranciš
jo net astuonios poros pabrolių
ir pamergių. Gėles nešė B. Ga— Medžiotoji} ir žvejų klubas kaus akademiją Pittsburgh,
tautytė, o žiedus sūnus Ričar suruošė B. Dūdos ir P. Gurklio Pa., ir Jojolos universitetą,
das. Vaišės buvo suomių salėj, namuose jaukias vaišes, kur buvo malonaus būdo, geros
kurias gražiai suorganizavo Ger visi nariai buvo pavaišinti gar širdies ir gilaus tikėjimo mo
trūda Lumbienė. Vyriausia šei džia briediena ir šviežia žuvim. teriškė.
mininkė buvo J. Labuckienė.
— Kalėdų senelis. Bažnytinio
Yra tikrai skaudu visiems,
Sveikinimo žodį tarė staloi ko komiteto metinis tradicinis pa tačiau turime sutikti su Visa
mendantas A. Jasiūnas ir per rengimas bus gruodžio 27 d. galio valia.
skaitė telegramas ir sveikini Kristaus Karaliaus parapijos sa
Liūdime visi a. a. Teresės,
mus. KLB Sudburio skyr. pirm. Įėję. Programą atliks jaunimas.
bet
skaudžiausiai pergyvena ir
J. Kručas ir kun. A. Sabas. Tė Atskris ir Kalėdų senelis. Jis
liūdi
jos vyras Povylas, vaikai
vų vardu visiems padėkojo vy apdovanos visus lietuviukus.
ir
motina,
plačiai žinoma visuo
riausias sūnus Romas. kuris
Kun. Ant. Sabas paruoš jau
menės
veikėja
Anastazija Snar
drauge su savd žmona Danguo nimui vaišių stalą nemokamai.
skienė.
le įteikė 25 raudonų rožių puokš Ir KLB Sudburio skyr. valdyba
tę. Buvo įteikta ir bendra visų paskyrė $40 jaunimo dovanom.
Liūdesio valandoje reiškiame
dovana ir jauniausiojo sūnaus Veiks bufetas suaugusiems ir gilią užuojautą, artimiesiems, o
Ričardo. Šokiams grojo geras šokiams gros lietuviškų ir nelie brangiai Teresėlei lai gailestin
orkestras. Kadangi J. I. Račins tuviškų plokštelių muzika. Nie
gas Dievas suteikia amžiną a til
kai turi daug draugu ir aktyviai kas negaus atskirų kvietimų. °
sį Danguje.
dalyvauja Sudburio lietuvių gy Kviečiami visi Sudburio ir apy

KANADOS ŽINIOS

venime, tai jų garbei buvo su linkės lietuviai dalyvauti.

Krp.

—Beneta Cicėnas

ramos vakaruose. Ją gaus, bet
už aukštą kainą, kuri mums
reikš Lietuvos nepriklausomy
bę.
Labiausiai pagrįsta galimybė

kusijų metu pažymėjo, kad gali
susidaryti ir kitokių galimybių,
bet jis yra iškėlęs tą galimybę,
kuri labiausia pagrįsta, ir ji
žada Lietuvai laisvę.
J. Pr.

Šią paskaitą suorganizavo
Kad atsirastų nora po vieną di
krikščionys demokratai. Po pas džią, tvirtą, neegoistišką sielą
kaitos buvo klausimai, diskusi kiekvienoje bendruomenėje, pasau
jos, kuriose dalyvavo ne tik vy lis būtų išvaduotas.
rai, bet ir moterys.
— E. Hubbard
Prof. Eretas parodė gyvą orientaciją, gausų sąmojų. Dis-

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ
VADOVĖLIS
yra gaunamas Drauge. Jame yra
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai
Išleido Kunigų Vienybė. 2-ra patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus Biųsti: DRAUGAS, 4545 W.
63rd St. Chicago 60629. III.

-------- — -

VAKARŲ PENNSYLVANUOS
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDA

WE D O
Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje,
transliuojama iš galingos stoties.
Mckeesport, Pennsylvania
Kas sekmadieni nuo 1:35 iki
2:00 valandos popiet.

BANGA 8 10
Visais reikalais kreipkitės adre
su : Lithuanian Catholic Hout
VV E D O,
BlcKeesport, Pa.

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 7Ist St.
Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero,
T0wnhall 3-2168-09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. -f- A.
JONAS GE.RLICKAS
Gyveno 4602
Street, Chicago,

So. Rockwoll
Illinois.

Mirė gruodžio 12 d., 196 4
m., 6:55 vai. ryto, sulaukęs
pusės amžiaus.
GimS Lietuvoje.
Kilo ig
Šiaulių apskr., Klovainių pa
rapijos, Meilūnių kaimo.
Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime
3 dukterys: Rose Del Russo ižentas Frank, Julie Czyzyk ir
žentas John, Katherine Kazawetch ir žentas Carl. 6 anūkai,
brolis
Juozapas
Gerlikas, 2
pusbroliai: Juozapas ir Petras
Gerlikai ir jų šeimos, kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas J. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Litu
anica Avė. Laidotuvės įvyksta
antradienį, gruodžio 5 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Jurgio par. baž
nyčių. kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionies sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.

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

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nuliūdę
lieka:
Dukterys,
anūkai, brolis ir kiti giminės.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue

Laid. direkt. Jurgis Rudminas, Tel. YArds 7-1138.

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
JONUI

BALSKUI,

jo motinai Lietuvoje mirus, reiškiu gilią

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON

užuojautą, ir kartu liūdžiu.

SAVININKO

P. NEDAS

toj

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO3911 West lllth Street

SVEIKATOS IR GROŽIO SALIONAS
THE KEY TO HEALTH AND YOUTH
švediškas masažas. — Vokiškos “Sauna” karštos vonios vy
rams ir moterims turintiems artritį ar reumatizmą — Rankų ir
kojų masažas.
Veido masažas. — Veido išvalymas, porų sutvarkymas, maskaros, kremų pritaikymas Jūsų odai.

Veido nudažysiąs pritaikintas prie vakarinių suknelių. Mani,
kiūrąs.

Chicago, Illinois

2606 W. 63rd Street

Susitarimui skambinkit 737-5150

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
Telef.: OA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS
ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING
8240 S. HALSTED ST.

Didžiausias Paminklams Planų
Pasirinkimas Visame Mieste

©

C, fili C.-V

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių
ir kitų papuošimų
2443 WEST 6Srd STREET
Telef. PR 8-0833
PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LAKAVVICZ

Tel. REpubUc 7-1213
Tel. Virginia 7-6672

2424 W. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE

Kas tik turi gerą skonį,

~

PETRAS BIELIŪNAS

Viską perka pas Lieponį!

4348 S. CALIFORNIA_________________ Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS

UETUVIV PREKYBOS NAMAI

8307 LITUANICA AVĖ.

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted SI., VIctory 2-4226

8354 S. HALSTED STREET

Vedėjas E. RUDAITIS

10821 S. MICHIGAN AVĖ.

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRosp. 8-5875

3319 S. LITUANICA AVĖ.

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirt, nuo 9 iki 9:30? kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v.
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atda
ra nuo 12 vai. Ud 5 vaL popplet

«*•

MUUMH

H.tiMMl.

Tel. YArd, 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
Tei. YArda 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. ..

Tel. OLympic 2-1003

fl

DRAUGAS, pirmadienis, 1964 m. gruodžio men. 14

X Vyčių sendraugių trum
pas susirinkimas ir po to tra
dicinės vaišės ir programa įvyiks rytoj, gruodžio 15 d., Vy
čių salėj, 8 vai. v. Programoj;
kuopos dvasios vado žodis —
sveikinimai artėjančių Kalėdų
ir Naujųjų Metų proga, trum
pa paskaita apie Kalėdų reikš
mę, spalvoti vaizdai iš New
York Pasaulinės parodos ir ki
tų kraštų ir bendras giedoji
mas kalėdinių giesmių. Progra
ma baigsis pasikeitimu kalėdi
nių dovanėlių, Visi nariai pra
šomi atsinešti dovanėlę nema
žiau 1 dol. vertės.
X Karote Pažėraitė, kiek lai
ko gyvenusi Chicagoje, vėl grį
žo į Kolumibiją, iš kur ji at
siunčia “Draugui” įvairių ži
nių iš vietos lietuvių gyvenimo.
X LB Chicagos apygardos
valdyba išleido dainų sąsiuvinį
“Dainos mokykloms”. Sąsiuvi
nyje telpa 25 metodiškai sugru
puotos ir specialiai lituanisti
nėms mokykloms skirtos dai
nos. Iš šio sąsiuvinio šiuo me
tu yra atrenkamos dainos Chi
cagos lituanistininių mokyklų
moksleivių pavasario šventei.
Leidinėlį redagavo muzikai J.
Bertulis,
J.
Kreivėnas ir
F. Stroha.
X
Marijonų bendradarbių
Bridgeporto skyrius gruodžio
10 d,, turėjo savo metinį susi
rinkimą, kuriame buvo išrinkta
nauja valdyba; pirm. Šit. Kau
lakienė, vicepirm. U. Petraitienė, sekr. E. Samienė, finansų
sekr. Joana Zelvis, ižd. M. Jau
nienė. Susirinkimo metu buvo
pasveikintas dvasios vadas kun.
J. Kardauskas 60-ties metų am
žiaus proga ir jam ibuvo įteik
ta dovanų ibei sugiedota ilgiau
sių metų. Taip pat jį sveikino
kun. dr. A. Baltinis ir kun. dr.
J. Prunskis. Po susirinkimo bu
vo (bendros kalėdinės vaišės su
dovanomis.
X Kunigai S. Adominas, F.
Kireilis, F. Lukošius ir J. Vehitis šią savaitę atlieka meti
nes rekolekcijas Mundelein se
minarijos rekolekcijų namuo
se.
X šv. Kryžiaus ligoninėj Gabriel Richard vadovavimo kur
są skaitys gruodžio 14 d. 7:30
v. v. konferencijų kambary, 1
aukšt. Visi kviečiami.
x Chicagos Studentų at-kų
d-vė ir Chicagos Lietuvių fron
to bičiuliai kviečia atsilankyti
į kartu rengiamą 1965 m. Nau
jųjų Metų sutikimą ChateauBu-Sche salėje, 16312 S. Cice
ro Avenue. Graži ir jauki salė,
didelė aikštė mašinom pastaty
ti.
Orkestras, šokiai, baras,
maistas, Naujųjų Metų sutiki
mo šampanas.
Vietų skaičius ribotas. Kvie
čiame stalus ar atskiras vie
tas iš anksto užsisakyti laiš
kais adresu: Mrs. A. Kižienė,
7118 So. Troy Str., Chicago,
UI. 60629. Kvietimai užsakomi
telefonu: Mrs. E. Narutienė,
WA 5-9436. Kvietimų kaina as
meniui $7.50, Studentams $5.
Prie vieno stalo 10 vietų. Nau
jų Metų sutikimo pradžia 9 v.
vak. (pr.)
X Dr. P. Sutkus su ponia,
gyv. So. Holland, III., vajaus
proga paaukojo Balfui 50 dol.
(pr.)
X Burroughs skaičiavimo
mašinos Jums padės apsidoroti
su tax’ų problemomis, katalo
gų su kainomis klauskite pas:
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr.,
E. Northport, N. Y., 11731.
'
(sk.)
X Dar vienas — 68 inčių
stereo hi fi Telefunken apara
tas ką tik gautas pas Gradinską. Spalvota TV, radijai, mag
netofonai, patefonai. 2512 W.
47 St. FR 6-1998. (sk.)

CHICAGOS ŽINIOS

X Lietuvių kalėdinė progra
ma. Mokslo ir pramonės muzie
juje bus gruodžio 18 d., penk
tadienį. Marijos aukšt. mok.
mokinės, vad. sės. Bemardos,
pagiedos ir pašoks tautinių šo
kių 2 v. p. p., o 8 v. v. Ateities
šokėjai, vadovaujami Br. Gramonto atliks programą: “Lie
tuvių Kalėdos Chicagoj”. Įėji
mas į programą nemokamas.
Bus galima gauti ir lietuviškų
valgių.
X Kun. Stanislovas Valuckis
mirė prieš 9 metus, 1955 m.
gruodžio 17 d.
X Lithuanian Folk Talės,
Lithuanias Quartet, Selected Kalba Joseph B. Meegan, Pietinės Chicagos socialinio draudimo įstaigos 25-kių metų sukakties minėji
mo pirmininkas. Į dešinę nuo kalbėtojo pirmasis yra įstaigos vedėjas Mr. Marjan ‘Pete’ Staniec, o antra
Lithuanian Short Stories, Gue- sis
— Gen. Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis.
rilila Warfare on The Amber
Coasts, House Upon the Sand,
Green Oak ir kitos knygos ga
li būti puikios dovanos ameri
kiečiams. Gaunama “Drauge”.

1$

X Adv. C. P. Kai gavo iš Il
linois gubernatoriaus Otto Kerner laišką, kuriame šis dėkoja
Lietuvių demokratų lygai už
talkininkavimą rinkimų metu,
kuriuo metu lietuviai pasirodę
efektingai. Gubernatorius rašo,
kad šiuo metu labai užsiėmęs
biudžeto ir kitų reikalų svars
tymu bei paruošimu. Guberna
torius prašo išreikšti padėka
ir kitiems lygos bendradar
biams ir kitiems talkininkams
lietuviams.

ARTI

J. A. VALSTYBĖSE

— Chicagos mokytojų konfe
rencijos pagrindiniai paskaiti
ninkai prof. dr. A. Klimas ir
A. Rinkūnas kviečiami dalyvau
ti rytinio pakraščio mokytojų
konferencijoje, kuri bus rengia
ma Nevv Yorke.
— Prof. K. Pakšto paminklui
ir monografijai dr. Juozas Gir
nius paaukojo 5 dol. Aukas pra
šame siųsti: Pakštas Fund, c/o
J. Mikaila, 67870 Staepel, Det
roit, Mich. 48221.
— Kun. S. Morkūnas, Sioux
City, Iowa, jau užsakė Maryland Book leidykloje V. Krėvės
apysakos “Temptation” 25 eg
zempliorius. Šioje knygoje ra
šytojas vaizduoja prancūzų žur
nalistą Lemain ir jo santykius
su bolševikų aukštaisiais parei
gūnais. Knygoje atskleidžiama
bolševikų kėslai santykiuose su
vakarais. Knyga pasirodys po
švenčių. Tai labai įdomus ir
vertingas leidinys.
— Sudegė Šv. Stepono parap.
klebonija, Skidway Lake, Mich.,
kur klebonauja kun. J. Kluonis,
lapkričio 21 d. anksti rytą ki
lus gaisrui iš apšildymo kros
nies. Laimė, kad tuo metu kieIbonijoje buvo svečių — stirnų
medžiotojų, kurie pirmieji pa
X Kun. Jonas Kardauskas, budo, ir taip visi galėjo iš ug
MIC, Draugo namo ekonomas nies išbėgti.
ir Marijonų bendradarbių dva
sios vadas, šiandien švenčia sa
VOKIETIJOJ
— Sol. A. Stempužienę Va
vo 60-ties metų sukaktį.
Jis
yra gimęs 1904 m. gruodžio 14 sario šešioliktosios gimnazija
d., kunigu įšventintas 1928 m. pakvietė įdainuoti į plokštelę
birželio 24 d. Yra darbavęsis su gimnazijos choru komp. Da
Prienuose, Alksinėje, o pasta riaus Lapinsko kantatą, kurią
ruoju metu, prieš pasitraukda jis parašė pagal senoviškas lie
mas į Vakarus, buvo Vilkaviš tuvių liaudies giesmių melodi
kio katedros klebonas. Vėliau jas. Kantata bus įrašoma Dar
iš Vokietijos nuvyko į Čilę, o mstadte su simfonijos orkest
iš ten persikėlė į San Paulo, ru
Aid. Stempužienė, aplankiusi
Brazilijoje, kur kaip klebonas
Vasario
šešioliktosios gimnazi
dirbo vietinėje parapijoje, pa
ją,
rašo:
“...gimnazija paliko
statydamas gražią bažnyčią.
gilų
įspūdį.
Tai vienintelis lie
San Andre vyskupo buvo pakel
tuvybės
židinys
pavergtosios
tas kanauninku. Atsižadėjęs
visko, 1961 m. įstojo į Marijo Lietuvos pasienyje, kurį mūsų
nų vienuoliją. Sukaktuvininkui
linkime dar daug sėkmingų dar
bų.

IR

TOLI

priešai turi intereso sunaikinti.
Gaila, kad net kai kuri JAV
mūsų spauda taip neapdairiai
šią lietuviškumo tvirtovę puo
la...
Koks gražus lietuviškas
jaunimas ir kokiose sunkiose
lagerinėse sąlygose jie dirba.
Mes tikrai jiems daugiau turė
tumėm padėti.”
Solistė gruodžio 18 dainuos
gimnazijos kalėdiniame koncer
te ir po to grįš į Stuttgartą
įdainuoti su radijofono orkest
ru savosios plokštelės.

1940 metų iki paskutinių die
nų. Trečioji leidinio dalis Itali
jos visuomenę supažindina su
lietuvių tautos ir Lietuvos val
stybės istorija, pradedant preistorija ir baigiant dabartine
Lietuvos laisvinimo veikla. Pir
mąjį “Elta-press” biuletenio
puslapį puošia Lietuvos žemė
lapis, kuriame nurodyti vysku
pijų centrai ir žymesnės šven
tovės. Leidinys buvo išsiuntinė
tas nuolatiniam jo skaityto
jams Italijoje ibei užsienyje ir
išdalintas Visuotinio Bažnyčios
KANADOJE
— Hamiltono Lietuvių kredi susirinkimo tėvams.
to kooperatyvas Talka jau bai
PERU
gia 10-tuosius veikimo metus.
— Lietuvaitė misijonierė Ma
Nueitas kelias rodo didelę ban rija Širdies Jėzaus iš Peru val
kelio pažangą ir naudą jos na stybės rašo: “Norime pradėti
riams bei visam lietuviškumui. statyti mokyklos namą. Jau už
Dirbant šį didelį darbą atsiran sakėme dalį plytų ir jau pra
da įvairių nuomonių, netikslu dėjo atnešti smėlio ir kitus.
mų ir užmetimų bankelio val Tas viskas gana daui| mums
dybai. Paprastai nariai savo su kainuos, nes pats atvežimas
manymus ar savo kuo nors kainuoja kaip pati medžiaga.
nepasitenkinimą gali pareikšti Senas mokyklos namas kaip
metiniuose susirinkimuose ar yra medinis, nuo dažno lie
vadovybei.
Valdybai, tačiau taus ir saulės jau pradėjo pūti
yra svarbu žinoti, kodėl dau ir yra didelis pavojus, kad gali
gelis Hamiltono įr apylinkės lie griūti. Pavojus mūsų moki
tuvių neįsijungia į Talkos na nėms. Be to, yra perdaug ma
rių eiles, todėl tuo reikalu dau žas, kad galėtų sutalpinti vi
geliui lietuvių išsiuntinėjo an sas mokines, kur turime, o kiek
ketą. Bankelis duoda paskolas vieną kartą jų skaičius auga.
ligi 15,000 dol.
Norime priimti visas, kurios
pas mus kreipiasi, ir drauge no
ITALIJOJ
— Eltos mėnesinio biuletenio rime padėti visoms, nebūdamos
italų kalba “Elta-Press” pasku mokesčio, nors ir mažo, už mo
kymą. Toks yra pageidavimas
tinis numeris yra paskirtas Lie
ir noras mūsų kardinolo.”
tuvos Bažnyčiai ir Lietuvos is
Lietuvaitės misijonierės ad
torijai. Leidinys turi tris pag
resas yra: Marija Širdies Jė
rindines dalis. Pirmoje dalyje
zaus, Colegio “Maria Inmaciuyra apžvelgiamas Bažnyčios pa
ladia”, Reąuena, Peru, S. A. Au
dėties keitimasis nuo 1940 iki
kas
galima siųsti ir per kun.
1964 metų. Statistiniais duome
J. Prunskį “Draugo” adresu.
nimis ir kitais dokumentais pa
vaizduojama Bažnyčios padėtis
nepriklausomoje Lietuvoje ir
parodomi milžiniški Bažnyčios
nuostoliai komunistinių perse
kiojimų laikotarpy. Antroj da
ly leidinys peržvelgia perse
kiojimų Lietuvoje istoriją nuo

X Leokadijos Brazdienės, mai
sto gaminių krautuvė, 2618 W.
71 St., tel. PR 8-2030, KŪČIŲ
ir KALĖDŲ stalui paruošia: 5kių rūšių silkių patiekalų, 5-kių
rūšių žuvų patiekalų, 5-kių rū
šių vinigretus, aguonų pieną,
šližifcus, barščių ir grybų ausiukes, baumkucheną, medauninkus, 4 rūšių tartus, įvairius
mėsos ruliadus ir viskas, kas
tik reikalinga Kūčių ar Kalėdų
stalui. Užsakykite iš anksto,
kad spėtume jums paruošti.
(sk.)

—o—
LAIVAI NESUSPĖJO
IŠPLAUKTI JŪRON

Užėjus dideliems šalčiams ir
užsidarius Šv. Lauryno van
dens keliui į Atlantą, keturi lai
vai liko žiemoti Didžiuosiuose
ežeruose. Laivas Flyimg Indepen
dent grįžo Chicagon, kur po iš
krovimo liko žiemoti. Dėl jo ne
Vida Gintautaitė ir Algis Jankauskai, veiklūs New Yorko dainos,
judrumo savininkai turės $600,- vaidybos ir sporto srityse, sukūrė lietuvišką šeimą Maspeth, N.Y.
000 nuostolių.
Nuotr. V. Maželio

ČIUPO ŠEIMYNŲ ENGĖJUS
Policija sučiupo šešis dvyli
kamečius vaikus, kurie per še
šis mėnesius beveik iki pasiuti
mo erzino Murray šeimyną,
10956 S. St. Louis av., ir Ebler
šeimyną, 11222 S. Spaulding.
Štai šių vaikų išdaigų litanija:
iki 70 kartų paroje telefonu
Skambindavo į namus ir tuojau
uždėdavo ragelį; iššaukė ugnia
gesius 27 kartus; užsakė pie
no iš šešių pieninių; laikraš
čiuose paskelbė, kad namai par
duodami; kelis kartus užsakė
graborius;. iš šiltadaržių užsa
kė gėlių; nusamdė specialius

DIDELIS TIRAŽAS

Chicagos arkivyskupijos lei
džiamas savaitraštis The New
World jau pasiekė 236,000 ti
ražo.
PADORUMO LEGIJONAS

Vakar visose Chicagos bažny
čiose parapiečiai atnaujino kas
met daromą Padorumo legijomo
pažadą nesilankyti į nepadorius
filmus, kuriais paskutiniu laiku
Hollywoodo gamintojai yra užtvindę rinką.

VERTAS DĖMESIO PRANEŠIMAS:
didžiausias pasirinkimas visoje Amerikoje ar net visame pasaulyje
keletas pavyzdžių:
1. Čia gausite visas knygas lietuvių kalboje, Gaidas, plokšteles.
2. Odos, medžio, gintaro ir kitokius rankdarbius, kurie primena
Lietuvą.
3. Šveicarų laikrodžius OMEGA, LONGIN ir kitokius.
4. Aukso, sidabro, kristalo ir keramikos dalykus.
5. Plunksnakočius 14 kt. aukso su garantija iki 25 metų ir ki
tokias.
6. Rašomas mašinėles su lietuvių ir kitų kalbų raidynais.
7. Akordeonus, patefonus ir kitus muzikos instrumentus ir visą
eilę kitų prekių, kurių visų išvardinti neįmanoma. Ruošda
miesi bet ką pirkti pasiteiraukite prieš tai pas mus ir įsiti
kinsite, kad kainos jums bus žymiai prieinamesnės nei kitur.
Virš minėtas prekes pasiunčiame į Lietuvą ir į kitas pasaulio
šalis.

JONO KARVELIO PREKYBOS NAMAI

2715 W. 71 Street

Chicago, Illinois 60629
Tel. 471-1424

Iki Kalėdų krautuvė atdara kiekvieną dieną iki vėlumos.

ffilPIANjL
ISAVINGS

Daugiau kaip 50 metų
sąžiningai patarnaujame
lietuviams.

Kiekviena
saskaita
ligi

ANT VISU.
SĄSKAITŲ

/''uunroTN
rou» Mvmcs

August Saldukas

INSURED

Prezidentas

$10.000

apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

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

westwood]
L I Q U 0 R S

ARGENTINOJ

— Argentinos Lietuvių pra
monininkų ir prekybininkų są
junga lapkričio 28 d. suruošė
vakarienę Lietuvių centro rūmų
užbaigimo naudai.
Vakarienę
su trumpu žodžiu atidarė Alos
tarybos pirm. Jonas Čikštas.
Vyt. Balčiūno vadovaujamas or
kestras pagrojo Iiietuviškų me
lodijų ir lengvos muzikos. Zu
zana Valatkaitė sudainavo po
ra dainų. Sveikinimo kalbas pa
sakė Pilypas Vaitkevičius, at
vykęs šiai šventei iš Kordobos,
Kostas Norkus, “Balso” redak
torius ir kiti.

autobusus ir t.t. Dabar vieš
patauja didelė ramybė.

2441 W. 69 St., Tel. PR 6-5951
ŽEMIAU PADUODAME TIK KELETĄ KAINŲ, BET ATVYKĘ
RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ VISOKIŲ UŽSIENINIŲ IR
VIETINIŲ GĖRIMŲ PIGESNĖMIS KAINOMIS. NEGU KITUR.

** AKVAVIT, Švedijos bulvių degtinė 92 proof $3.98
** CANADIAN CLUB, Kanadiška degtinė,
86.8 proof................................................ $5.09
** Imp. Vokietijos konjakas V.K.O.P............ $4.98
** GOLD THIMBLE SCOTCH ..................... $3.98
UŽSAKYMUS TELEFONU PRISTATOME Į NAMUS.
Organizacijoms ir parengimams duodame nuolaidą
pristatome nemokamai.

ir

Standard Federal
LOAN ASSOCIATION
4192 ARCHER AVE. — CHICAGO, ILLINOIS 60632
Telef.: VIrginia 7-1141

TURTAS — $90,000,000

REZERVAI — $8,t

Už taupmenas mokame dividendus kas 3 mėnesiai

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI
VALANDOS: Pirmadieniais 9 iki 8 v. v.
Antrad. 9 iki 4 v. v. Trečiadienį — nedir
bama. Ketvirtad. 9 iki 8 v. v. Penktad.

JUSTIN MACKIEWIGH, Ir.
Prezidentas
4*

