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Kennedy ir gen.CIay apsvarstė, kaip elgtis Berlyne
Gen. Clay konferencija su 

Rusku ir Kennedžiu
4

Nesą nuomonių skirtumų Berlyno reikalu

MASKVA — Laikraštis „Iz- 
vestijos” sausio 6 dieną pareiš
kė, kad Sovietų Sąjunga neno
ri tartis dėl prancūzų, britų ir 
amerikiečių kariuomenių toli
mesnės Berlyno okupacijos.

„Niekas negali rimtai galvo
ti,” — sako „Izvestijos,” — 
„kad Sovietų Sąjunga atsisės
tų prie apvaliojo stalo įamžinti 
amerikiečių, britų ir prancūzų 
okupaciją Vakarų Berlyne. Ku
rie taip mano, turėtų greitai 
greitai praverti akis — jie yra 
apgauti miražo.

Pasak vakariečių 
nuomonės, tai esąs 
signalas. Jis atėjęs
rioms dienoms praslinkus po pa
sikalbėjimo JAV ambasadoriui 
Thompsonui su Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų ministerių 
Gromyko Berlyno klausimu.

Kremlius nori, kad vakariečių 
kariniai daliniai išeitų iš Vaka
rų Berlyno. Tai sena Maskvos 
dainelė.

stebėtojų 
nelauktas 
tik ketu-

Pasitarimai

WASHINGTONAS — Genero 
las Lucius Clay, specialus pre
zidento Kennedžio atstovas Va
karų Berlyne, užvakar kalbėjosi

su valstybės sekretorium Rusk 
Berlyno klausimu: kaip reaguo
ti į komunistų provokacijas prie 
miesto pasienio.

Pasak politinių stebėtojų pra- ‘ 
nešimų, buvo kalbama, kad tarp 
sekretoriaus Rusk ir generolo 
Clay yra nesutarimų Berlyno 
politikos reikalu. Clay nori, kad 
JAV komendantui Vakarų Ber
lyne Albertui Watsonui būtų 
duota daugiau galių sprendžiant 
keblias miesto problemas. Tarp 
abiejų valstybininkų nesą esmi
nių skirtumų Berlyno klausime.

Gen. Clay vakar Baltuose Rū
muose kalbėjosi daugiau kaip 
valandą su prezidentu Kenned- j 
žiu Berlyno reikalais. Jų pasi
kalbėjimo tema: kaip elgtis di
dėjant įtampai Berlyne. Pasku
tinėmis dienomis raudonieji vis 
daugiau provakuoja vakarie
čius.

Šiandien gen. Clay grįžta į 
Vakarų Berlyną.

—Valstybės sekretorius Rusk 
ir generolas Lucius Clay užva
kar kalbėjosi 90 miniučių ir 
korespondentams pareiškė, kad 
nėra tarp jų politinių pažiūrų 
skirtumų dėl „rimtų ir galimų 
pavojų” Berlyne.

»

Macmillanas

JAV -Domininkoną 
Respublikos atnaujinti 
diplomatiniai santykiai

WASHINGTONAS — Jungti
nės Amerikos Valstybės ir Do
mininkonų Respublika užvakar 
atnaujino diplomatinius santy
kius.

Santykių atnaujinimui kelias 
buvęs atidarytas praėjusiį ket
virtadienį, Amerikos Valstybių 
organizacijai (O.A.S.) nuėmus 
sankcijas, uždėtas 1960 metų 
rugpiūčio mėnesį, kai Dominin
konų Trujiilo diktatūra grasusi 
vakarų pusrutulio taikai.

Atnaujinus santykius, Jungti
nės Amerikos Valstybės galės 
žengti pirmyn, įtraukiant Do
mininkonų Respubliką į savo 
pažangos programą: pagerinti ^denauerį ^‘iSru“ta^tauti.‘ 
Lotynų Amenkos genimą 10 niais reikalais, č 
bilijonų dolerių pašalpomis ir klausimu 
paskolomis per 10 metų laiko
tarpį.

Taip pat nuvalytas kelias 
parduoti Domininkonų Respub
likos cukrų Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms.
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TAI NE ŽAIDIMAS-TAI JAU KOVA
Amerikos žmonėms politika yra žaidimas kaip ir sportas, kuriame nepraranda šypsnio laimėjęs ir pralaimėjęs. 

Bet žaidime tarp "kairiųjų" ir "dešiniųjų", kuris iškilo pernai ir tebeina šiemet, jau kažkas kita—tai jau kova 
nagais ir dantimis, be jokių sportinio žaidimo taisyklių.

Pradžioje į laužą, pernai su
kurtą, buvo metams Birch So
ciety, paskui generolas Walke- 
ris, dar paskiau “dešiniojo 
sparno ekstremistai”. Dabar 
tas vardas dar labiau subend
rintas ir kalbama iš viso apie 
“dešiniuosius”, “konservato
rius” kaip žmogaus laisvių ir 
teisių priešus.

Tie, kurie tuos dešiniuosius 
degino spaudos ir propagandos 
lauže, turėjo vardus senatorių, 
prezidentų ar buvusių preziden
tų, viceprezidentų, susijusių su 
va džia. Paskui iškilo vardai — 
‘ antikomunistai” ir “anti - an- 

! t.kcmunistai”, o ilgainiui laužo
—Britanijos ministeris pirmi kurstytojai imta vadinti taip 

pat bendriniu vardu — “kai 
rieji, ” “liberalai.”

Tai nėra esamųjų partijų 
konfliktas. Dešiniųjų kaip ir

ninkas Macmillanas šiandien 
skrenda į Bonną pas kanclerį

kairiųjų, konservatorių kaip ir 
liberalų yra tiek tarp demokra
tų, tiek tarp respublikonų. Tai 
konfliktas greičiau tarp valdžią 
savo rankose turinčių ar turė
jusių su tais, kurie tos valdžios 
neturi ir neturėjo ir gal netu
rės, bet kurie nemato didelio 
skirtumo vienos ir antros par
tijos pastatytos vyriausybės 
veikloje prieš komunizmą.

Būtų kontraversinis klausi
mas, ar dešinieji puola teisin
gai, kai jie kaltina abiejų par
tijų atsakingus žmones dėl po
litikos, tarnaujančios komuniz
mui; ar kairieji puola teisin
gai, kai jie kaltina dešiniuosius 
dėl atsakingų žmonių šmeižimo, 
nesantaikos, tarnaujančios ko
munizmui. Tai išaiškės tik vė
liau šios žūtbūtinės kovos ei-i 
goję. Tačiau jau dabar pasek
ti verta tą dialektiką, ginčo

strategiją tiesai pridengti, nu
slėpti, priešui sumalti be jokio 
žaidimo padorumo. Keletas tos 
strategijos epizodų.

“Ekstremistai” — fikcija ar 
tikrovė?

ŠIO KRAŠTO EKONOMINIAI RŪPESČIAI

NAUJAUSIOS 
Ž I N I OS

—Vakarų Vokietijos ekono 
mijos ministeris Erhard atskri 
do į Washingtoną tartis su pre 
zidentu Kennedžiu.

—Indonezų prezidentas Su
kamo vakar pabrėžė, kad tūks
tančiai laivelių ruošiama karei
vių išlaipinimui į olandų Nau
jąją Gvinėją. Gi toliau jis pridė
jo: Indonezija sutinka tartis su 
Olandija salos reikalu, bet olan 
dai turį ją atiduoti. Jei Olandi
ja neatiduos Naujosios Gvinė
jos Indonezijai, ji pasiims šią 
salą ginklu. •

—Indų premjeras Nehru va 
kar pareiškė, kad Indija neke
tina okupoti Pakistano.

—Hugh Gaitskell, britų dar
bo partijos vadas, baigęs vizitą 
Berlyne užvakar, pareiškė, kad 
nebus karo dėl sienos, kurią ko
munistai pastatė prie miesto 
pasienio. Jis pakartojo viltį, jog 
siena bus nuversta, pasikeitus 
širdžiai Maskvoje.

—Šiaurės Atlanto sąjungos 
(Nato) tarybos nariai susirin
ko į Paryžių svarstyti Nato 
valstybių ekonominių reikalų.

—Kinijos komunistų artileri
ja penktadienį paelido 143 svie
dinius į Quimoy salas. Tai buvo 
didžiausias apšaudymas nuobir 
želio 15 d.

Musulmonai nušovė 
žymą Alžirijos teisėję

ALŽIRAS, Alžiriją — Musul
monai teroristai užvakar nušo
vė Prancūzijoje gimusį Alžirijos 
Vyriausiojo teismo viccpirminin 
ką 100 jardų nuo teismo rūmų.

Užpuolikų auka yra Charles 
Causse, 41 metų, vienas žymiau 
šių Alžirijos teisėjų. Jis yra tė- \ 
vas penkių vaikų.

Nedarbas krašte kankina Kennedi. Dviejų senatorių skirtingos 
nuomonės apie ekonominę padėtį

KALENDORIUS
Sausio 8 d.: šv. Apolinaras, 

šv. Severinas, Gintė.
Sausio 9 d.: šv. Marcijonas, 

Algis, Gobija.
ORAS

WASHINGTONAS — Nors 
ekonominis gerbūvis šiuo metu 
ir yra pakilęs, tačiau nedarbo 
problema Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse yra vis dar aktuali 
ir vyriausybei sudaro nemažą 

j rūpestį.
Antai Texas valstybėje žemės 

ūkio darbininkai tegauna 50 cen 
tų į valandą užmokesčio, o New 
Yorko mieste darbininkai prie 
elektros įrengimų gauna $4.40 
užmokesčio ir graso streikuoti, 
jei tas atlyginimas nebus pakel
tas ligi $8.68 į valandą 20 sa
vaitės valandų. Tai tiesa, $8.68.

Baltimoreje neeseniai Glenn 
Martin kompanija, nesudariusi 
sutarties dėl raketų gamybos,

Oro biuras praneša: Chicago- turėjo atleisti 2,500 prityrusių 
je ir jos apylinkėje šiandien — tos rūšies darbininkų. Tą užsa- 
nuo 10—15 laipsn., galimas snie kymą gavo kita kompanija. Ka- 
gas; rytoj — šalta, galimas snie lifornijoje, kuri tačiau neturi 
gas.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:36. čių darbininkų.

Komunizmui pasitartnauta 
ar ne?

Anglas mokslininkas mėgino 
paneigti šnipų ir išdavikų žalą 
Amerikai. Paneigti mokslinin
ko autoritetu. Jis tvirtino: “Aš 
netikiu, kad rimtos žalos būtų 
padarę sovietiniai šnipai ar iš- to ir greitojo traukinio nuėjo 
uavinai, 
ris betgi _ buvo Anglijos pilie
tis”

10 Milwaukee vagoną 
nuėjo nuo geležinkelio 

bėgių
CHICAGO — Dešimt vagonų 

iš septyniolikos Mikvaukee paš-
Naujame susidūrimo “roun- 

de” N. Y. Times Magazine pa
sitelkė ekspertą iš šalies, ang- 

i lų istoriką, “politikos žinovą”, 
Amerikos politikos specialistą 
D. W. Brogan. Jis pripažino, 
kad ekstremistai atsirado iš 
nusivylimo politine Amerikos 
negalia. Bet mokslininko auto
ritetu ir anglo ironija jis mė
gina su tais ekstremistais su
sidoroti — juos subanalinti, 
parodyti juokingus, atsilikusius 

1 nuo gyvenimo tikrovės. Jis ro
do į tuos, kurie yra Birch So
ciety ir “įtaria, kad daugelis 
jų netiki, jog žemė sukasi apie 
saulę”.

Ar toki ekstremistai yra re- 
. tlybė ar išgalvoti, prašneka 
Our Sunday Visitor, rodyda
mas į konkretų susirinkimą. 
Esą dekanas Clarence Manon 
— rašo laikraštis — turėjo pa
skaitą Pittsburghe. Tai apsigi
męs oratorius. Tokios rūšies 
kaip vysk. Sheen. Kai jis kal
bėjo, aš apžvelgiau auditoriją. 
Sėdėjo vietinis plieno firmos 
prezidentas, atsistatydinęs pra
moninkas, leidyklos reklamos 

| menadžeris, populiarus advoka
tas, toliau kitas kunigas, būrys 
studentų... Bet kur tie ekstre
mistai fanatikai?.. Čia visi 

■ esantieji godžiai klausė ir plo- 
' jo su entuziazmu.

sumažintas ligi 2.8 milijono. Tą 
teigimą paremia faktu, jog eko
nominis gerbūvis vis kyla ir 
ginklavimuisi skiriama vis dau
giau pinigų.

Tačiau antras žymus senato
rių T. Morton (R., Kenntucky) 
pramato nedarbą ilgiems lai
kams.

išskyrus Fuchsą, ku- nuo bėgių užvakar vakare ir nu 
krito nuo pylimo netoli Larmie 
ir Elston avė.

Geležinkelio pareigūnas pa
reiškė. jog 25 vyrai dirbo pašto 
vagonuose, ir gal jie yra tarp 
tų, kurie nušoko nuo bėgių.

Dešimt asmenų nugabenta į 
ligoninę.

Our Sunday Visitor kalba 
vėl konkrečių faktų kalba:

“Per eilę paskutinių metų 
mūsų valstybinei politikai va
dovauja kairiojo sparno pata
rėjai, nepaisant griežčiausių 
protestų iš dešinės. Kaip to re
zultatą matome Jungtines Vals
tybes gelbstint komunistinį re
žimą Sovietų Sąjungoje, sutei
kiant jam diplomatinį pripaži
nimą; gelbstint Sovietų ekono
minį gyvenimą 11 bilijonų pa
skola; suteikiant raudoniesiems 
atominės bombos paslaptis; 
priverčiant pabėgėlius iš komu
nizmo grįžti atgal už geležinės 
uždangos”.

“Matom išduodant Lenkiją 
ir Rytų Europą raudonajai im
perijai ; padedant komunistam 
nugalėti nacionalinę vyriausy
bę Kinijoje; atsisakant duoti 
pagalbą laisvės kovotojam Poz
nanėje, Rytų Berlyne, Vengri
joje; padedant komunistų ak
cijai prieš Olandiją Indonezijo
je; globojant raudonųjų agen
tus Jungtinių Valstybių vyriau
sybės aukštose pareigose; ne
leidžiant mūsų kariuomenei lai
mėti pergalės Korėjoje.”

“Dar toliau: duodant pagal
bą ir rengiant priėmimus mū
sų priešui Chruščevui; savuo
sius interesus perleidžiant 
Jungtinių Tautų autoritetui ko
voje prieš provokarietinę ir an
tikomunistinę Katangą; pade
dant Castro laimėti valdžią Ku
boje. Ir dar daug daugiau.”

(Nukelta į 6 psl.)

Franco keisięs 
ministerių kabinetą

MADRIDAS — Generalissimo 
Franco užvakar pranešė, jog jis 
planuoja pakeisti savo ministe
rių kabinetą, bet, pasak šaltinių 
pranešimo, tai nereiškia vyriau
sybinės krizės.

Joaąuin Planeli Piera, 70 me
tų, pramonės ministeris, ir avi
acijos ministeris lt. gen. Jose 
Rodriąuez y Diaz de Lecea no
ri išeiti į pensiją. Abu negaluo
ja.

J 
Paskiausi apskaičiavimai ro- turi dalyvauti vyriausybė, darb 

do, kad šiame krašte yra 67,- daviai ir darbininkai.
...................... ‘ ‘ ' —o—

Preziedntas Kennedy turi pa
rengęs darbininkų perorganiza
vimo planą; jame numatyta ap
mokyti specialiems darbams 
jaunuolius, kurie išstoja be lai
ko iš aukštesniųjų mokyklų ir 
negali rasti darbų. Be to, suor
ganizuoti specialius kadrus dar
bininkų, kurie aptarnautų ligo
nius ir poilsio vietas — parkus.

Pasak ekonomistų apskaičia
vimų, pats pavojingiausias lai
kas būsiąs apie 1963 metų ru
denį; todėl jau dabar norima 
užbėgti už akių grasinančiai in
fliacijai ar didesniam nedarbui.

—o—
Senatorius Humphrey (D., 

Minn.) teigia, kad šio krašto 
ekonominis gerbūvis nėra arti
mame pavojuje. Jau šių metų 
gale bedarbių skaičius būsiąs

349,000 dirbančiųjų ir apie 4 
milijonai bedarbių. Vakarų Vir
ginijoje ir Minnesotoje yra vie
tovių, kur kasyklų darbininkai 
išbuvo bedarbiais penkerius me
tus.

Tshombe kaltina 
valstybes departamentą 

dėl kovą Katangoje 
BRIUSELIS, Belgija — Ka

tangos prezidentas Tshombe už
vakar apkaltino JAV valstybės 
departamentą, jog jis pastūmęs 
Jungtines Tautas į „žmogžudiš
ką karą” Katangoje. Bet jis pa
reiškė, jog jis yra tikras, kad 
tik mažuma JAV tautos gali
ma kaltinti.

Šis pareiškimas buvo paskelb
tas katangiečių delegacijos Briu 
selyje.

Tshombe pareiškė:
— Atrodo, kad daugiau vals

tybės departaemntui spaudžiant, 
o ne pačios Jungtinės Tau 

j tos savo sprendimu įsivėlė į 
| Katangos žmogžudišką karą.

Darbo sekretorius A. Gold- 
berg deda pastangų šias nely
gybes ir nenormalumus pagerin
ti, tačiau tai nėra lengva įvyk
dyti. Jis ragina vyriausybę im
tis sekančių priemonių:

1. Kreipti dėmesį ir teikti pa
galbą toms vietoms, kuriose ne
darbas vis nuolat kartojasi.

2. Pertvarkyti mokesčių nuos 
tatus, plėsti pramonę ir suda
ryti palankias sąlygas tarpti, 
kad šio krašto gaminiai galė
tų konkuruoti su užsienio gami
niais.

1 šių pastangų įgyvendinime

I

pakankamai tą darbą suprantan

i
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I DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 8 d.

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR D A RB AS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

185.000,000

PRIEAUGLIU. —
i

nas 1962 m. sausio 31 d. Norin
tieji į Angliją emigruoti prašo
mi Balfe Muenchene tuojau re
gistruotis. (E.).

— Pagrindinė krikščionybės Į 
mintis, trumpai sutraukta, iš- ! 
reiškiama trimis žodžiais: “Die 
vas yra meilė”. lVoehrmuellei

DARBAI DIDĖJA KARTU SU GYVENTOJŲ
šio brėžinio matyti kaip didėjo JAV gyventoji, prieauglis, kartu 
su dirbančiųjų skaičiumi. 1 skilty grafiškai atvaizduoti darbu ir 
gyventojų skaičiai 1950 metais, II skilty—1960 ni. ir III skilty 
— dabartinis dirbančiųjų ir gyventojų skaičiai. Procentualiai dir
bančiųjų skaičius veik toks pats, ką \Vashingtono Statistikos biu
ras aiškina “normaliu” reiškiniu. (Centrai I’ress)

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthopedas. Protezistas

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

-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1 JOS TECHNIKOS IAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, IU.

Tel. PRospect 6-5084
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ŽODIS SKAITYTOJAMS savo prekyba besiverčiąs dir-
žinmha, pirmiausiai norisi pa bantysis visados gauna nei dau- 

sveikinti su N. Metais. Viliuosi, §^au> nei mažiau kaip tik 4-ris 
kad visiems mūsų skaityto- J metinio darbo _ ketvirčius, jei 
jams- pensininkams ir į pensi- metų bėgy turėjo bent
ją besiruošiantiems išeiti šie 
1962 m. bus duosnūs ir derlingi 
visokiomis gėrybėmis. Žinau, 
kad su naujų metų atėjimu mū 
sų lietuviškų pensininkų skai
čius didėja. Užtat šil proga tu
riu vieną kitą prašymą ir su
manymą.

Pirma. Kai kreipsitės su ko
kiu nors klausimu prašau ne
būti šykštiems ir suteikti bent 
šias žinias: gimimo data, meti
niai uždarbiai po 1950 m. ir ko
kios pensijos bei nuo kada gal
vojate prašyti.

Antra. Prašau nesiųsti jokių 
piniginių bei kitokių dovanų, 
nes esu federalinės valdžios 
tarnautojas ir jokių dovanų 
priimti negaliu. Gavus kokią 
nors dovaną susidaro tik keb
lumų ją grąžinti. Taip pat ne
reikia man siųsti nė pašto ženk 
lų. Dažnai mūsų skaitytojai 
prašo į klausimus atsakyti tie
siog ir atsiunčia atsakymui 
ženklą. Kadangi j socialinį drau 
dimą liečiančius klausimus at
sakant naudojuosi oficialiomis 
tarnautojo teisėmis, todėl paš
to ženklų atžvilgiu jokių asme
niškų išlaidų nesusidaro.

Ir pagaliau sumanymas. Siū
lyčiau visiems lietuviškiems pen 
smuikams susiorganizuoti. Or
ganizuoti pensininkai tam tik
rais klausimais labai dažnai ši
tame krašte turi stiprų balsą ir 
daug įtakos. J. šoliūnas

JOS KLAUSIATE —
MES ATSAKOMI

Kl. “Drauge” jūs rašėte, kad 
kas iš . prekybos turi bent 400 
dol. gryno pelno per metus, tas 
turi teisę į senatvės pensiją ir 
prilygsta' 4-riems metų ketvir
čiam. “Savo ir mano žmonos var
du turime prekybą (Day Nur
sery school), tai tas pelnas eis 
į abiejų pensijos fondą, ar tik 
į vieno, kurio? 2. Jei į abiejų, 
tai kaip bus tas pelnas paskir
tas? 3. Kokiai sumai prilygtų 
tie $400, jei dirbtumėm pas 
svetimą ?

Ats. J. K.
mas į jūsų klausimus, noriu Uždirbęs $1,200, iš darbovietės ,
■no+iVcirnf; -mcm -nocaVirmo ■ir,® ---- ,• ■ - •—— • A. Č. baigdamas rašo, kad

tuo reikalu

1 $400 gryno pelno iš savo dalies 
prekybos. Taigi ir jūs ir žmona 
galėtumėte gauti už metus po 
4 metinius darbo ketvirčius.

I 2. Jeigu esate lygūs partne-
■ riai, tai labai yra lengva apskai 
Į čiuoti, kiek jūsų kiekvienas tu- 
; rėjote metinio pelno, nes visą
pelną padalinkite pusiau ir už 

! savo dalį užmokėkite kiekvie- 
' nas atskirai sočiai, dr. mokes- 
jčius.. Šitą galite atlikti kai pil
dote metinius valstybinių mo- 

i kesčių pranešimus (income tax 
retums).

Jeigu vienas iš jūsų turite 
i daugiau, o kitas mažiau intere- 
! cm 4-o i mn
■ kesčius mokėkite už savo dalį 
į kiekvienas paskirai.

3. Nelabai suprantu jūsų 
! klausimo, tačiau man atrodo, 
kad jūs norite žinoti už kokius 
mažiausius uždarbius galima 

i gauti kreditą, jei dirbama pas 
kitą, bet ne sau? Taigi yra bū
tina uždirbti bent $50 per vie
ną metinį ketvirtį, kad gautu
mėte už tai kreditą. Tiesa, yra 
išimčių, kurios liečia ūkio dar
bininkus, tačiau turbūt tas jums 
neįdomu. Metų ketvirčio laiko
tarpių metuose yra keturi: nuo 
sausio 1 d. iki kovo 31 d., nuo 
balandžio 1 d. iki birželio 30 d., 
nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 
d. ir nuo spal. 1 iki gruod. 31 d.

Jeigu yra dirbama kur nors 
kitur, pas svetimą, tai būtina 
uždirbti bent $50 per vieną 

j aukščiau minėtą laikotarpį. Ųž 
kiekvieną tada laikotarpį gau
namas vienas metinis darbo 
ketvirtis. Pastebėtina, kad $400 
per metus nuosavoje prekyboje 
ir $50 algos yra minimalinės 
sumos, už kuriuos galima gau
ti metinius darbo ketvirčių kre 
ditus, kurie yra reikalingi įsi
gyti teisei į mėnesinę socialinio 
draudimo pensiją. J. šoliūnas

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priimi ligonius pagal susitarimą. 

D5! valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

I
I

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

Prenumerata: Metams % metų 3 mėn. 1 mėn.
Chicagoj, Cicero ir užsienyje $13.00 
JAV ir Kanadoj $11.00

• 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.

$7.00
$6.00

$4.00
$3.50

$1.75 
$1.50

• Redakcija dirba kasdien 
dien 8:30 — 5:30, šeštadie- 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas- 
8:30 — 5:00, šeštadieniais — 
nias — 8:30 — 12:00.

nuo nacių nukentėjusiems at
lyginimo reikalais mažai rašo. 
Dėl to žmonės turi nuostolių. 
“Dzien. Chicagowski” neseniai 
pranešė, kad Pabėg. Komisarui 

| sų prekyboje ,tai sočiai, dr. mo- | pareiškimai specialiuose blan
kuose gaunamuose iš BALFo 
centro New Yorke, galima 
paduoti iki 31. UI. 62 m. ir 
Komisaras daugiau to termino 

j nepratęs, taip jis pranešęs, 
l Faktiškai dėl sveikatos nusto- 
jimo ir invalidumo pareiškimus 
svarsto vokiečių įstaiga Koel- 
ne, bet galima paduoti ir Ko
misarui.

Praėjusi mėnesį teis. A. č. 
buvo Chicagos lenkų savišal
pos draugijos informaciniame 
susirinkime, kur kacetininkų 
pirmininkas skaitė platų refe
ratą dėl atlyginimo nacių au
koms.

Dėl Austrijos mokėjimų — 
blankų galima gauti iš konsu
latų ir tiesiog iš austrų įstai
gos, kuri priima pareiškimus 

■ dėl atlyginimo nuo nacių nu- 
i kentėjusiems. Tos įstaigos ad
resas yra šis: Amt der Wiener 
Landesregierung, Magistrats - 
Abteilung 12 — Mittelbare Bun 
desverwaltung. Referat Opfer- 
fuersorge, Wien, Schottenring 
22, Austria, Blankus prašoma 
greit užpildyti. Jei pareiškėjas 

i negyvena Vienoje, tai pataria- 
Kl. Nuo 1962 m. sausio 1 a. ma įgalioti Vienoje gyvenantį 

J. K. išeinu pensijon, bet lieku dar- asmenį jr prisiųsti notaro pa- 
Prieš atsakyda- bovietėje iki uždirbsiu $1,200. tvirtintą įgaliojimą.

Ar bedarbio pašalpa skaitosi 
uždarbiu?

patikslinti jūsų pasakymą, jog pasiliuosuotiu ir užsiregistruo-
• siu kaipo bedarbis. Pasakykite. ! J*8 turės
11. Ar bedarbio pašalpa skaitosi nauj°» tuojau mus informuos, 
uždarbiu ir 2. Kaip suprasti už- kad paskelbtume skaitytojams, 
dirbtą $1,200 sumą netto ar 
brutto? J. J.

Ate. Bedarbiams mokama 
pašalpa nesiskaito uždarbiu ir 
už ją pajamų mokesčių nerei
kia mokėti. Mes abejojame, ar

“kas iš prekybos turi bent $400 
gryno pelno per metus, tas tu
ri teisę į senatvės pensiją ir 
prilygsta 4-riems metų ketvir- 
čiams”. Šitas jūsų išsireiškimas 
yra teisingas tik dalinai, t. y., 
kad turint bent $400 metinio 
pelno iš savo prekybos, galima 
gauti kreditą už keturis meti
nius darbo ketvirčius. Tačiau
jokiu būdu negalima sakyti, 
kad uždirbus per metus bent ; jus užregistruos nedarbo įstai- 
$400 jau turėsim teisę į sočiai. ga tuo pagrindu, kad išeinate

$

dr. pensiją. Kodėl taip nėra, pa
aiškės iš atsakymų j jūsų klau- 
simus, kurie atrodė daugiau ar 
mažiau liečia nuosavą prekybą 
besiverčiančius dirbančiuosius.

1. Mano supratimu jūs su sa
vo žmona 
dalininkai 
ners in a 
business).
esate dalininkai, tai yra taip 
pat svarbu žinoti, ar esate ly
gūs dalininkai—partneriai pre
kyboje, ar vienas jūsų turite 
daugiau intereso, o kitas ma
žiau toje prekyboje. Mat papra
stai kai prekyboj dalyvaujama 
dalininku vardu, tai ir sočiai, 
dr. mokesčiai yra mokami tik 
nuo savo dalies. Vadinasi, jei
gu jūs ir žmona esate lygūs biz 
nio partneriai ir viską dalina
te pusiau, tai tada ir mokestį 
už turimą pelną turite mokėti 
lygiomis po pusę. Reiškia ir 
žmona gaus kreditą ir jūs už 
mokamus sočiai, dr. mokesčius. 
Tiesa, jūs abu turite turėti at
skirus sočiai, dr. numerius, nes 
tik tokiu būdu kreditai už su
mokėtus mokesčius eis j atski
rus jūsų ir jūsų žmonos sočiai, 
dr. fondus. Turiu pastebėti, kad 
jeigu jūs esate abu lygūs part
neriai, tai jūsų kiekvienas turi 
turėti bent $400 gryno pelno 
per metus, kad gautumėte kre
ditą už turėtą pelną. Paprastai

į pensiją ir kartu ieškote dar
bo. 2. Uždirbta $1,200 suma 

į skaitoma toji suma, kurią už
dirbote, be atskaitymų.

i

esate savo prekybos 
(self-employed part- 
Day Nursery School 

Teisingai? Jeigu

Ar žmona gali gauti pusę?
Kl. Aš pirkau namą ir sumo

kėjau už namą vienas, o kai 
dariau dokumentus, tai įrašiau 
ir žmonos vardą. Žmona dabar 
nori skirtis ir reikalauja pusę 
namo. Ar ji gali paimti? Ji sa
ko, kad ji visą laiką dirbusi, 
tai ir jai priklauso dar daugiau 
kaip pusė namo. Aš moku vi
sas išlaidas ir maistą perku. Ji 
pinigus dedasi savo vardu.

M. Kard.
Ate. M. Kard. Nors jūs ir 

vienas pirkote namą, gi darant 
dokumentus įrašėte ir žmonos 
vardą, tačiau ta nuosavybė 
laikoma bendra. Žmona viena 
tos nuosavybės gali gauti pusę. 
Reikės abiem kreiptis į teismą. 
Patartume kreiptis į vietos lie
tuvį advokatą, kuris jūsų bylą 
vestų, nes, atrodo, kad vienas 
savo interesų neapginsite.

Pr. šulas

DAR DĖL VOKIETIJOS IR 
AUTRIJOS NUO NACIŲ NU- 

KENTfcJUSIEMS FONDŲ

Teis. A. C. savo laiške tarp- 
kitko rašo, kad mūsų spauda

Kl. Aš į JAV-bes atvykau 
prieš 2 metus ir dabar dar tu , 
riu laukti 3 metus kad pilie- 
bę gaučiau. Gi mano žmona 
vis dar gyvena užsieny. Mudu 
aš ir žmona esame gimę tame 
krašte, kurios leidžiama į JAV j 
įvažiuoti kvotos norma yra per 
viršyjus leistąjį skaičių. Dėl to 

I aš padaviau peticiją, kad žmo-; 
nai būtų suteikta preferencija, 
kuri 1961 m. JAV valdžios įs- atliepta, 
taigų patvirtinta. Man buvo pa, 
aiškinta, kad pagal 3-čios eilės 
preferenciją reikės mano žmo
nai laukti dar keletą metų. Ari 
yra kokių nors kelių, kad man 
padėtų žmoną atsigabenti,' jog į 
šeima galėtų susijungti ? K. M. į

Ats. K. M. Taip yra galimy
bių. Labai gerai padarėte, kad 
užpildėte peticiją žmonai įva- į 
žiuoti. Pagal neseniai prez.Į 
Kennedy pasirašytą įstatymo 
papildymą, žmona ir vyras bei 
nevedę vaikai gali imigruoti į 
šį kraštą, jei jie yra • padavę 
peticiją prieš 1961 m. liepos 1 
dieną. Tokiems asmenims su
teikiama nekvotinė imigracinė 
vizą ir jis arba ji gali tuojau 
į šį kraštą įvažiuoti.

Žinokite, kad yra ir daugiau 
tokių asmenų, kuriems toks 
pat pirmumas suteikiamas. Tai 
gi praneškite savo žmonai, kad 
ji netrukus pas jus galės at
vykti. Pr. Šulas

*
— Anglija vėl priims tam 

tikrą skaičių sunkiai įkurdina
mų šeimų ir pavienių asmenų. 

Vyt. šul. Paskutinis registracijos termi-

— s : — -t- a —-..-sg
20% NUOLAIDAI!

1 O DIENŲ
SEIGANO METINIS SU NUOLAIDA +

3E

IŠPARDAVIMAS
Visi žieminiai rūbai labai yra nupiginti

I

GERAI ŽINOMŲ FIRMŲ...

Kostiumas su 2 por. kelnių, 
buvo $85, dabar tik $68.00
Kostiumas su 2 por. kelnių, 
buvo $65, dabar tik $52.00
PALTAI buvo $75.00, 

dabar tik............ $60.00
Ruden. paltams • Kelnėms
• Marškiniams • Visiems 

jauįiiolių rūbams 
20% nuolaida

Visi mūsų pardavėjai 
kalba lietuviškai

Atėję kartu tėvas ir sūnus, abu ras puikiausius sau rūbus.

*
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S E I C A X
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS 

VYRAMS IR JAUNUOLIAMS

4630-32 South Ashland Avė. Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, I L L I N O I S

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 9 vai. vai, 
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 Vest Marąuette Rd.

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
°858 Vest 63 r d St.

Kasdien 10—12 vai. ir 7—9

IR

v. i 
Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 

dien. uždaryta. K’tu laiku susitarus, j 
Ofiso telefonas PR S-3229 

Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670 tad. tik

DR. K. G. BALUKAS

Vai.- 
vak.

I
I

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4.7 Treč ir šeš- 

10-12.

I

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. VA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne-

, skambinti MI 3-0001,

3148 Wegt 6Srd Street 
: PRospect 8-1717 
3241 West 66tli Place 

: REpublic 7-7868

S. BIEŽIS
I R U R G A S

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 

p., 6:30-8:30 
vai., trečiad.

Ofisas:
Tel.

Rezid.: 
Tel.

D r.
C H

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kas’ien nuo 6—8 vai. vak. 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. Ir Kitu laiku pągal sutarti. 

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

i Vai.: 
penktad. nuo 1—4 p.

i vai. vak. šeštad. 1—4
Į uždaryta.

3l. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th St.. Cicero 
; Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 tai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR, EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarusI

vai. 
vai.

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

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

Valandos pagal susitarimą

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 VVest 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

DR. J. RIMDZUS 
CHIROPRACTOR 

Headaches, Arthritis, Rheumatlsm,
Spine & Nerve, Ailments

1428 Broad’.vay, Gary, Indiana 
Valandos — pirmadieniais 3 iki 8 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą 

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

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. YA 7-7381
Vai.: io ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p p 
_____ Uždaryta iki sausio 22 d.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

j (Damen Avė. kampas)
; Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v. 

Pj_P- ir pagal apointmenta.
_ . ------- 5-2134. Rez. 878-5960

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTO 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketv. ir penktad.
6 v- — 8 vai. vakare. Trečiad". nuo 

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

Ofice tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo Tel. Ofiso LA

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t- ?č., š.ešt. pagal sutarti, 
3ekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

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

DR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
V'aandos tik susitarus 
TeL GRovehiU 6-3409

LIGOS

5-2670. 
Jei ne-
3-0001.

. Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ

6132 S. Kedzie Avė. VA
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia. skambinti MI

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S pečiai y bč akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-oe ir Campbell Avė. kampas)

i Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

/Honlsis nMtirvta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 Vest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
TJtnnimi priima narai •nsitsrlma

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOK ŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street 
Pirmad. ir ketv. nuo 2:30 iki 
antr. ir penkt. nuo 5 Iki 8:

Vai.:
4:30: _____ .
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Vest 63rd Street
—— Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 

JrS iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

p p

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 

pagal susitarimą.laiku

ligi 5 valandos ryto, kasdien.

OI1SO HE 4-1818, Kez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą

D81 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S.. . Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

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

’ ną. išskyrus trečiadieni.

Telefonas — GRovehiU 6-2833

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 Vest 69th Street 
8pedalybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
-alandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vk 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

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

Pri«m. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUI 

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm 
tik skubiai, atvejais ir susitarus.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

(Trečiad. uždaryta.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pasai sutartj.

DR. F. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6.0257. rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. p.p„ 6-7 v^v.

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — Vidaus Ligos 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos pagal susitarimą

Perskaitę “Draugą", duoki 

*0 ii kitiems oasiskaityti

DR. STASYS žMUIDZimS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų

i
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* Spaudos vaidmuo

PARAPIJOS GYVENIME
KOVA UŽ LIETUVOS LAISVĘ

Kova už Lietuvos Laisvę, kiek ji nuo mūsų pačių pareina

PRANAS DAILIDE

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 8 d. S

Mintys ir komentarai

Kiekvienam katalikui yra 
labai gerai žinoma, kad pa
rapijos tvarką prižiūri vysku
pai. Lietuviai ar kiti klebonai 
už savo darbą jų vadovybei 
pavestose parapijose atsako 
ne kam kitam, o tik vyskupi
jos ' ardytojui. Nei parapiečiai, 
nei spauda — katalikiška ar 
nekatalikiška — kitokios tvar
kos neįves. Ši tvarka yra nu
statyta Bažnyčios įstatymais 
— kanonais.

Tačiau, jei parapiečiai ma
tytų reikalą daryti kokių nors 
pakeitimų parapijos tvarky
me ar veikloje, jie, būdami pa
rapijos nariai, gali kreiptis į 
vyskupą, o ne į ką kitą, kad 
pageidaujami pakeitimai bū
tų padaryti. Vyskupai su pa
rapiečių pageidavimais skai
tosi, jei jie nėra padiktuoti 
blogos valios ar kokių religi
jai priešingų išskaičiavimų. 
Toks kreipimasis į aukštesnę 

_ bažnytinę vyriausybę nėra 
f blogas — tai yra parapijos 

narių teisė.
Katalikiška spauda taip pat 

turi palaikyti santykius su sa
vomis parapijomis ir jų vado
vais — klebonais. Tokius san
tykius palaiko ir šis dienraš
tis. Tokius santykius jis pa
laikys ir ateityje, nes parapi
jų vaidmuo mūsų visuomeni
niam gyvenime yra nepapras
tai didelis. Todėl katalikiška 
spauda stengiasi parapijų gy
venimą ir jų veiklą atspindėti, 
kad tai galėtų matyti ir pla
čioji mūsų visuomenė.

*
Parapijų gyvenimas yra la

bai šakotas ir platus. Jų veik
la dažnai apima ne tik gry
nai religinę, bet ir kitas vi
suomeninės reikšmės sritis. 
Todėl katalikiškas laikraštis 

jr turi jų veiklą ne tik pavaiz- 
~ duoti, bet ją ir vertinti, o rei

kalui esant, reikšti savo nuo
monę, daryti siūlymų ir kt. 
Turint galvoje, kad lietuvių 
parapijos ^avo paskirtimi yra 
tautinės, . įsteigtos aptarnauti 
lietuvius, tai nei parapietis, 
nei lietuvių katalikų laikraštis 
nenusikalsta,
bet kurį nukrypimą nuo savo 
paskirties net ir tautiniu at
žvilgiu.

Tų nukrypimų gali būti dėl 
parapiečių kaltės, dėl jų ne
apdairumo ir nedalyvavimo paskirčiai, 
savo parapijos gyvenime bei 
jos veikloje. Tuos neveikliuo
sius parapiečius ar tuos lie
tuvius katalikus, kurie iš vi
so prie parapijos nepriklauso, 
laikraščio pareiga raginti tap
ti veikiais parapijos nariais.

Tokias pastabas darydamas, 
katalikiškas laikraštis neuž
gauna nei vyskupo, nei para
pijos klebono orumo. Tuo tik 
prisideda prie bendro lietuviš
ko reikalo, kuriuo turi visi 
lygiai n pintis.

Betgi, jei patys lietuviai 
prie savo parapijos nepriklau
so, į jos narių sąrašus nesi- 
rašo, prie jos išlaikymo ne
prideda, jie praranda teisę 
keiti bet kokius reikalavimus 
ar pageidavimus jos vadovy
bei. Pagaliau ir geriausia pa
rapijos vadovybė, turinti ge
riausių norų lietuvybę palai
kyti ir ugdyti savo paupie
čiuose, be veiklių ir sąmonin
gų lietuvių veiklaus prisidė
jimo lieka bejėgė.

*
Lietuvių parapijose veiklos 

pagyvinimui reikalinga vi- 
s ems lietuviams katalikams 
jungtis į savas organizacijas, 
kurios stiprina parapiečių 
dvasią ir pačią parapiją. Laik- 
rafčių pareiga padėti toms 
draugijoms ir organizacijoms 
tinkamiau savo darbus atlikti 
bei savų tikslų siekti. Jei šią 
veiklą bet kas mėgintų truk
dyti, tokiems ne tik galima, 
bet ir reikia daryti pastabų, 
nurodyti jų klaidas. Mat, jei 
mūsų parapijos yra įkurtos 
kaip tautinės parapijos, tu
rinčios aptarnauti lietuvių ka
talikų religinius reikalus, jos 
laikosi ir turi laikytis savo 
paskirties. Kitaip jos praras
tų lietuvišką charakterį ir ne
atliktų Bažnyčios kanonų 
joms uždėtų pareigų.

Katalikiško laikraščio pa
reiga šiuo atveju ateiti kle
bonui į talką ir jam padėti iš
laikyti parapiją tokią, kokia 
ji buvo sukurta. Juo labiau 
nuolatinėn talkon turi ateiti 
prie parapijų priklausą lietu
viai katalikai, kad parapija 
išliktų gryna ir atitiktų savo 
paskirčiai.

Toks sutartinis parapijos 
vadovybės, parapiečių ir ka
talikiškų laikraščių bendra-

pastebėdamas darb.avimas turi būti patva
rus. Priešingu atveju bet ku
ris iš jų lengvai prasilenktų 
su tais tikslais, kurie yra skir
ti lietuviškoms parapijoms, 
kad jos pilnai atitiktų savo 

Ypač vertintina
katalikiškoji spauda, kuri ir 
parapijoms, ir parapiečiams 
padeda pasiekti didesnio su
tarimo bendrame religiniam 
ir tautiniam darbe ir joje, tar
tum veidrodyje, pastebėti sa
ve gyvenimo veidą.

UŽ MAŽESNES DRAUGIJAS

je

Katalikų pasauly VENGRIJOJE SLAPTAI 
ĮŠVENTINTI KUNIGAI

a

STROPIAI RUOŠIAMASI 
BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIMUI

Vatikane išėjo specialus lei
dinys — sąrašas tos didžiosios 
komisijos, kuri ruošia medžia
gą Bažnyčios visuotinam suva
žiavimui. Tas sąrašas sudaro 
220 knygos puslapių. Iš viso į 
tą komisiją įeina 827 asmenys, 
kurių 440 tikrųjų narių ir 387 
patarėjai. Komisijoje yra 60 
kardinolų, 5 patriarerai, 119 ar
kivyskupų, 123 vyskupai, 5 gen. 
vienuolynų vyresnieji, 164 pa-
sauiliečiai kunigai, 268 vienuo- dvigubino studentų 
liai kunigai, 8 šiaip pasauliečiai, dabar jų turi 1,451.

i
Visa ta didžioji komisija vyk

do darbą pasiskirsčiusi pako- 
m sijomis; centrinėje komisijo
je yra 132 žmonės. Į darbą yra 
įtraukti katalikų universitetai. 
Sudarytos atskirų tautų komi
sijos.

VII.

Kaip buvo sakyta, Lietuvos laisv* tenka
įšlaisvinimas šiandien yra 
tampriai susijęs su laisvojo pa
saulio kovos su bolševizmu lai
mėjimu. O šių dienų tarptauti-

Didelė atsakomybė kovoje už priklausomos Lietuvos diploma
tinės ir konsuliarinės atstovy- 

, bės. Ir Lietuvos gražinimui į 
' nepriklausomų valstybių šeimą 
šiandien yra daug geresnės są- 

i lygos, negu po pirmojo pasau
linio karo. šiandien lietuvių 
tauta ir daugiau yra žinoma 
pasauliui ir geriau organizuo
ta. Ir išeivijoje mes turime ge
rai organizuotus ir pajėgius 
Lietuvos laisvinimo veiksnius, 
kurie atsidėję judina Lietuvos 
bylą. Juk, štai, ir šiuo metu 
iš vienos pusės Lietuvos atsto
vybė Washingtone, iš kitos — 
Amerikos Lietuvių Taryba ir,

Gyvendama laisvėje, išeivija 
turi daugiau galimumų dalyvau
ti kovoje už Lietuvos laisvę. 
Jos pirmas ir svarbiausias už-JUS pil HldS 11 a vai uiausias uz- 

nė būklė, nors ir sukelia mums davinys yra Lietuvos bylos ak- 
šviesesnių vilčių ateičiai, grei
to Lietuvos išlaisvinimo neža
da. Lietuvių tautos laukia ilga 
kova už Laisvę. Gali atsitikti, 
kad ta kova užtruks per ke
lias kartas. Bet tai nereiškia, 
kad mes turėtume nuleisti ran
kas. Juk, jeigu mes trokštame 
savo tėvų žemei laisvės, turime 
nepamiršti, kad ta laisvė gali 
būti pasiekta tik per kovą. Is
torija nežino tokio atsitikimo, 
kad bet kuriai tautai laisvė bū
tų buvusi padovanota be jos 
pačios kovos ir pastangų.

Tačiau, antra vertus, istori
ja žino atsitikimų, kada valsty
bės išnyko dėl to, kad jų gy
ventojai buvo išžudyti. Ir Lie
tuvos valstybė galės atsikurti, 
jeigu ji turės tą būtiną valsty- kosi savo kilmės idealų. Kita 
oės elementą — tautą. Tai pa- dalis jau yra pasinėrusi ar pa
rodo, kad kova už Lietuvos iš- sineria į kitataučių jūrą. Iš tos 
laisvinimą turi būti vedama pa- dalies jau negalima tikėtis atei- 
čios lietuvių tautos apgalvotai, tyje kovotojų už Lietuvos lais- 
atsižvelgiant į tautos gyvybės Vę. Tėvų pareiga čia būtų iš 
išlaikymą. Lietuvių tauta yra mažens prilaikyti jaunąją kar- 
negausi savo skaičiumi. Dėlto tą lietuviškoje įtakoje, 
jos kamienas Lietuvoje turi 
saugotis fizinio išnaikinimo, o 
Lietuvių tautos išeivija užsie
niuose — ištirpimo kitataučių 
j'iroje.

Iš to, ką žinome apie lietu
vių tautos laikyseną anapus 
geležinės uždangos, galime da
ryti išvadą, kad lietuvių tau
tos kamienas teisingai supranta 
likimmį pavojų, kurį jam suke
lia žiauri vergija. Tas kamie
nas yra pasirinkęs pasyvaus 
pasipriešinimo kelią ir taupo ru°šti savo vaikų kovai už Lie- 
savo jėgas ateičiai, kada tos 
ėgos veiksmingai galės būti 

p naudotos. O keli šimtai tūks
tančių kankinamų ir nukankin
tų lietuvių tolimuose Azijos 
p. tuose yra jau pakankamas 
į». adymas lietuvių tautos pasi
priešinimo raudonajam oku
pantui. Tas įrodymas iš pa
grindų griauja to okupanto
sukurtą
rišką Lietuvos įsijungimą į So
vietų Sąjungą.

tualumo palaikymas tarptauti
niame forume. Tai išeivijai ten
ka rūpintis, kad Lietuvos iš
laisvinimo klausimas būtų nuo- 

■ lat keliamas Jungtinėse Tau
tose ir prieš atskiras laisvojo 
pasaulio vyriausybes. Ji turi 
siekti visuotinio pasmerkimo 
raudonajam kolonializmui ir 
reikalauti Lietuvos okupacijos 
panaikinimo bei nelemtų tos 
okupacijos padarinių atitaisy
mo.

I

Turėdama prieš akis ilgą ko
vą, išeivija taip pat turi rūpin
tis tos kovos tęstinumu ir pa
ruošti jai priaugančią kartą. 
Deja, lietuvybės išlaikymo klau
simas pas mus nėra tvarkoje. 
Tik dalis lietuviško jaunimo lai-

pasakėlę apie savano

specialus sąjūdis Lipscomb - 
Kuchel rezoliucijai remti drau
ge su atitinkamomis latvių ir 
estų įstaigomis ir organizacijo
mis deda pastangas, kad Bal
tijos valstybių užgrobimo klau
simas būtų svarstomas Jungti
nėje Tautose.

i Dėlto, jeigu tarptautinė būk-
• t lė ir nėra taip palanki mūsų 

troškimams, kaip mes norėtu
me, kylančius iš to sunkumus 

i turėti; atsverti mūsų pačių pa
didintos pastangos. Jeigu vie
ningai ir ryžtingai, su giliu pa- 

i sitikėjimu Lietuvos ateitimi už 
i !;os laisvę kovosime, būkime 

skati- anksčiau ar vėliau
nant ją gerbti lietuviškas tra- tos laisvės aušra jai vėl užte- 
dicijas, dalyvauti lietuviškose kės. t,

organizacijose ir įkvėpti meilę 
visam, kas yra lietuviška. Be 
tokios įtakos šeimoje, priau
gančioji karta nebus reikiamu 
pakaitalu kovoje už Lietuvos 

' išlaisvinimą.

R engiant vaikus išlaisvinimo
i
kovai, reikia patiems tuo tikėti

Suprantama, kad negali pa-

tuvos laisvę tie tėvai, kurie 
patys petiki, kad Lietuva bus 
išlaisvinta. Tokiems pesimis
tams tenka pasakyti, kad lai
dodami Lietuvos nepriklauso
mybę, jie užbėga įvykiams už 
akių. Raudonoji okupacija nė
ra Lietuvos valstybę panaikinu
si. Legalinį nepriklausomos 
Lietuvos buvimą ligi šiol pri- i
pažįsta JAV ir daugelis kitų 
laisvojo pasaulio kraštų. Viso
je eilėje valstybių veikia ne-

VVILHELM HUENERMANN

I
TADAS MICKUS

Spaudoje tenka matyti būkš- 
■ tavimų. kad paskutiniu metu 
pastebima tendencija mūsų tau
tiečiams burtis į mažesnes, siau 
resnės apimties draugijas yra 
negeras reiškinys ir gali nei
giamai paveikti į lietuvybės iš
laikymą.

Šias eilutes rašančiam atro
do, kad tai yra neišvengiamas 
reiškinys mūsų išeivijoje ir to 
visai nereikėtų bijoti. Atvirkš
čiai toks būriavimasis vien tik 
sustiprins ir palaikys lietuvišką

tų dauguma tautiečių įsigijo 
procesijas, įsikūrė pastoviai vie 
noje ar kitoje vietoje ir dabar 
aktualu yra taip pat priklausyti 
ir siauresnio masto grupėms.

Imant profesijas, štai mato1-' 
me puikiai bujojančias lietuvių 
gydytojų, inžinierių, žurnalistų, 
filatelistų, gailestingų seserų, 
teisininkų ir panašias grupes, 
kuries neša didelę naštą kul
tūriniame gyvenime.

i

Kalant antrąjį dešimtmetį A- 
nierikos žemelėje, mūsų visuo
menės susigrupavimas gerokai 
skiriasi nuo pirmaisiais metais 

j matyto vaizdo.
Daug tautiečių nutauto, kiti 

pasitraukė nuo aktyvaus bend- 
Į ravimo su savo vienminčiais dėl 
pasyvaus būdo, susirgimo dole- 

■ rio liga arba noro atsikratyti 
nuo europiečio “stigmos”.

I Tarp tų. kurie liko ištikimi 
, savo tautinei kultūrai yra jau
čiamas noras, šalia priklausy
mo d’delėms srovinėms organi
zacijoms, burtis ir į mažesnes, 
stipriau jungiančias grupes.

Tiek didžiosios organizacijos, 
tiek ir mažesnės draugijos turi 
savo paskirtį išeivijoje.

Po dešimties ar daugiau me-

!

t

(Pabaiga)

Kapt. Stratton stiprinasi k?va po to, kai jis parašiutu besileisda- 
mas pateko į 120 pėdų aukščio medi, netoli Picayune, Miss., kur 
iškabėjo 10 valandų, kol buvo nuimtas. Apačioj jo buvo pelkės ir 
gyvatynas. (UPI)

Vietinio pobūdžio “specialios” 
grupės, k<ip biržiečiai, suval
kiečiai irgi yra sveikintinas reiš 
kinys. Organizacijų ir draugijų 
gausumas yra tautos gaivalin
gumo pažymys.

Svarbu yra, kad vienokio iš
silavinimo ir bendrų pomėgių 
žmonės burtųsi į savo mažes
nes ir gyvesnes draugijas, kur 
būtų įmanomas stiprus, iki šei
mų lygio nueinąs, bendradar
biavimas.

Lietuvis tik tada tokiu išliks, 
jeigu bendraus su savo tautie
čiais. Tos mažesnės draugijos 
tą bendravimą kaip tik ir pada
ro žymiai lengvesnį.

Aklieji pas popiežių

Popiežius Jonas XXHI ben
droj audiencijoj Vatikane, Pa
laiminimų salėje priėmė 4,000' 
maldininkų. Dalyvių tarpe bu
vo didelė grupė aklųjų, kurie 
buvo suvažiavę Romon Trečio
sios Italijos Tautinės Aklųjų 
dienos proga, kitos gausios gru 
pės buvo Italijos ūkininkų, se
serų vykstančių į misijas ir na
mų ruošos darbininkių, vykstan 
čių į Australiją, grupė. Šventa
sis Tėvas ypatingą dėmesį at
kreipė į akluosius ir jiems ta
rė žodį, primindamas, kad re- 
gėjimas yra viena iš brangiau
siu žmogaus galių šiame žemiš 
kame gyvenime, šv. Tėvas pa
žadėjo akliesiems, kad tą va
karą, kalbėdamas rožančių jis 
melsis už viso pasaulio akluo
sius, kad Dievas stiprintų jų 
viltį išvysti amžinąją šviesą, 
pasibaigus laikinajai šio gyve
nimo tamsai.

<• 1

Keletas vengrų, slapta išė
jusių kunigo mokslą, buvo taip 
pat slaptai įšventinti kunigais. 
Tokių priemonių tenka griebtis 
dėl prū spaudos Vengrijoje. Ta
me krašte 1948 m. buvo 1,743 
kliei.rai, o 1960 metais — tik
tai 300.

KATALIKŲ UNIVERSITETAS 
ARGENTINOJE

Argentinos sostinėje Buenos 
Aires veikiąs Švč. Marijos ka- 
ta'ikų universitetas 
rius savo gyvavimo

DIEVO APKASUOSE
Sulietuvino Zenonas Ignatavičius

e

per ketve- 
metus pa- 
skaičių ir 

Universite
tui vadovauja rektorius prel. 
Derisi. Statomi nauji universi
teto rūmai.

RELIGINIS ATGIMIMAS 
AUSTRALIJOJE

Sydnėjaus (Australijoje) pe
riodinėje spaudoje organizuotai 
buvo pravesta religinė akcija. 
Ją sekė 4,592 skaitytojai, iš ku
rių net 403 tapo konvertitai

15 ka- 
lanko' 

bėgyje
PLEČIA MOKYKLAS 

AFRIKOJ

Išganytojo seserų vienuoly
nas Tanganikoje įsteigė dvi nau

(Tęsinys)
Tačiau tyliųjų švenčių viršūnė buvo vaikų pirmo

ji Komunija. Rimtis ir gilus džiaugsmas spindėjo ma
žųjų veiduose, kai ėjo prie Dievo stalo. Su didele pa
garba kunigas Kudrinas pakėlė aukštyn baltąją Osti
ją, kurioje plakė Dievo širdis, ir kalbėjo šventuosius 
sakramentalinius žodžius.

Pats Viešpats paėmė savo nuosavybėn jaunas šir
dis ir suteikė jėgų, kurios buvo labai reikalingos tais 
baisiais laikais, net jauniausiems Kristaus sekėjams.

Minioje nebuvo nė vieno, kas nebūtų pasirengęs 
džiugia širdimi atiduoti gyvybę už tą laimingą va
landą.

nu jus! Štai kadugių uogos, gauruotosios mėtos, aje
rai, viskas tinka vartoti nuo choleros! Taurės kraujui 
traukti! Jeigu, pilietis, turėtumei perdaug kraujo, ga
lėčiau greitai nuleisti jums. Labai pagelbės! Tepada
rysiu tik mažą įdrėskimą. Daugiau nieko. Ir be jokio 
skausmo!”

„Nereikia man tavo trauklapių! Palik, seni, mane 
ramybėje!”, kratėsi nacionalgvardietis. „Dabar Pran
cūzijoje yra išrasta geresnių priemonių kraujui nu
leisti negu tavo taurės. Gal dar negirdėjai apie giljo
tiną? Ji padaro mažą įpiovimą, nesukelia skausmo ir 
puikiai nuleidžia kraują! Ha, ha, ha!” Gvardietis taip 
gardžiai juokėsi iš savo pokšto, kad net ašaros pradė
jo riedėti per jo skruostus.

„Girdėjau, kur negirdėsi!”, atsikosėjo senelis. 
„Duok Dieve, kad tamsta su giljotina neturėtumei ar
timesnės pažinties!”

„Duok Dieve!”, sumaurojo šis. „Apie kokį Dievą 
čia dabar kalbi? Matyti, kad tau, seni, galvoje nege
rai pasidarė! Ar tu nežinai, kad Dievas jau iš Pran
cūzijos yra pašalintas. Greitai dėkis atgal į krepšį sa
vo trauklapius! Man jų nereikia. Norėjau pažiūrėti, 
ar neturi priešvalstybinių atsišaukimų. Dabar po 
Prancūziją valkiojasi visokių nenaudėlių. Reikia net 
jų nagus tikrinti. Na, keliauk sau toliau ir išmėgink 
savo taures kokio kvailio kraujui traukti. Tikrai ge
rai uždirbtumei!”

„Ar rimtai sakai, kad galėčiau čia, Chatellerault, 
gerai uždirbti?,” naiviai paklausė senis. „Ar mieste 
yra daug ligonių?”

I

KATALIKŲ MOKYKLOS
SUDANE

Šiaurės Sudane veikia 
taiikų mokyklų, kurias 
8,261 auklėtinis. Metų
moksleivių padidėjo 500. Vidu
rio Sudane nuo 1957 metų buvo 
nusavinta 250 katalikų mokyk- jas mokyklas, kurias galės lan- jr nuo nuomario ligos; šitas, va, dervos trauklapis, 
lų. .1* kyti 376 moksleiviai.

Serais su trauklapiais
Chatellerault gatvėmis lėtai slinko suvargęs se

nis. Atrodo, kad jis buvo aklas, nes nešiojo juodus 
akinius ir eidamas, atsargiai prieš save lazda stukse
no gatvės grindinį. Jį vedė lieknas, juodaplaukis ber
niukas. Kaip visi elgetos ir gatvės prekiautojai, ir jis 
turėjo virš savo krūtinės diržu pasirišęs didelį krepšį.

Keistoji pora tyliai ėjo savo keliu. Beeinant per „Rimtai, rimtai sakau!”, tyčiojosi raudonasis, 
turgaus aikštę, prie jų prisiartino nacionalgvardietis „štai, eik pas senąjį laikrodininką, gyvenantį anos 
ir suriko: ' {gatvės gale. Jis jau rengiasi išleisti paskutinį savo

„Ei, jūs ten, stokit! Parodykite, ką savo krep-;kvapą. Gal jis ką nors nupirks iš tavo šundaktariškų 
šiuose turite!”

„Turime visokių daiktų, sveikatai labai reikalin
gų daiktų, labai naudingų daiktų!” kalbėjo senis ir 
drebančiais pirštais atidarė savo nešiojamąją krautu
vę. „Tik, pažiūrėk pilieti! Štai tepalai nuo karštligės
ii iiuu iiuuuiauu ilgus, siuus, va, uci vos uauniaĮiis. 
Turiu visokių labai stebuklingų trauklapių. Užtikri-'

vaistų. O ten, toliau, Auksinėje Gulbėje, senoji Marija 
serga džiova. Labai kosti. Taip pat ji labai džiaug
sis, jei tu ją pagydysi. Dar, gal būt, judu pas ją gau
site nemokamą nakvynę. Galimas daiktas, kad ji dar 
judviem suras kokią dešrą. Neatrodo, kad kasdien bū
tum valgęs keptą žąsieną. O tavo ilgasis bendrininkas 
irgi, atrodo, ne gulbių pienu maitinamas. Ha, ha, ha!”

„Esame vargšai žmonės ir labai dėkojame už ži
nias. Eisime, pabandysime Chatellerault savo laimę!” 
Ir senis, jauno palydovo vedamas, nuėjo sau. Labai 
patenkintas nacionalgvardietis pastebėjo, kad jiedu 
nuėjo tiesiai pas laikrodininką.

„Garbė Jėzui Kristui’”, pasveikino stebuklingų 
vaistų pirklys, kai jį pasitiko susirūpinusiu ir skaus
mo pilnu veidu moteris.

„Per amžius. Amen.”, atsakė. Bet greitai susi
griebė ir nustebusi paklausė. „Bet kaip jūs galite ši
taip sveikintis, tokiais laikais? Argi jūs nežinote...?”

„Taip, taip, aš žinau viską!”, juokėsi senis. „Aš 
žinau irgi, kad jūs esate gera katalikė. Kitaip nebū
tumėte atsakiusi į pasveikinimą. Tačiau jūs nežinote, 
kad aš esu kunigas.”

„Ką, jūs kunigas?”, švepleno moteris. Ir visa 
išraudo. „Ar tai tiesa ? Jei taip, tai, prašau, eikite su 
manim, eikite su manim!”

Kitame kambarėlyje jis galėjo geriau paaiškinti, 
kad tikrai yra kunigas, kad jau daug dienų kaip ke
liauja po Poitiers vyskupijos miestus ir kaimus, neš
damas ligoniams šv. Sakramentų antgamtinę pagalbą 
ir paguodą.

Laikrodininko žmona iš džiaugsmo ir nustebimo 
tiesiog nustojo nuovokos.

„O bieve, kokia laimė, kokia laimė!”, kartojo ji. 
„Kaip nepaprastai džiaugsis mano vyras! Jis sunkiai 
serga ir jau manė, kad reikės mirti be Dievo pagal
bos. Ir štai atvykstate jūs! Kokia laimė! Pats Dievo 
angelas jus į čia atvedė!”

„Taip, angelas ir nacionalgvardietis, kuris, ten, 
aikštėje eina sargybą!”, pajuokavo kunigas. „Bet da
bar veskite mane pas ligonį!”

Sunku beišreikšti sergančiojo džiaugsmą, pama
čius kunigą. Kai kunigas suteikė jam nuodėmių išri
šimą ir šventąją Dangaus Duoną, ligonis laikrodinin
kas jautėsi laimingas.

„Dabar galiu jau ramiai mirti, dabar galiu jau 
ramiai mirti!”, nuolat kartojo ir spaudė kunigo ran
ką, nežinodamas nė kaip jam išreikšti savo dėkingu
mą.

(Bus daugiau)
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KELEIVIŲ GLOBĖJA STOTYSE

Lietuvaitė, pašventusi 10,000 valandų artimui

Į Chicagos Midway aerodro
mą gruodžio 15 d. atvyko jūri
ninkas. Jis vyko į Norfolk, 
Virg. Tėvai atvežė į aerodro
mą. Deja, pervėlai buvo paste
bėta, kad papiginimo laikotar
pis jau pasibaigęs, ir jūrinin
kui trūko 13 dolerių. Be jų to
liau keliauti negali, o jei pavė
luos į bazę — bus palaikytas 
dezertyru. Buvo nepaprastai su 
sirūpinęs, ir jį išgelbėjo lietu
vaitė Sally Ridikas, už jį už
dėjusi tuos pinigus lėktuvų ben 
drovei. Ji jau 10 metų, kaip 
dirba Travelers Aid draugijo
je ir po dvi dieni savaitėje be 
jokio atlyginimo budi aerodro
muose, geležinkelių ir autobu
sų stotyse, pasiruošusi padėti.

mus, Chicagoje užpuolė lėktu
vų streikas, bet mūsų lietuvai
tė padėjo rasti vietą kitos li
nijos lėktuve, ir ta mergaitė at
rašė labai malonų padėkos laiš
ku.

i Sally keleiviams pradėjo pa
dėti prieš 10 m., kada dar trem
tiniai į Ameriką važiavo. Tada 
stotyse buvo reikalingi lietu
viškai moką žmonės. Ji pajuto 
didelį džiaugsmą padėti žmogui 
nelaimėje, ir nuo to laiko kas 
savaitę tame artimo meilės dar
bui dvi dieni pašvenčia.
Labiausiai pasižymėjusi keleivių 

globėja

Princesė Margareta ir jos vyras grįžta iš po žie mos atostogų į savo rūmus. Dešinėje auklė laiko 
jų sūnų. ’ (UPI)

priimtu žargonu (jiddisch), ku 
ris anksčiau buvo uždraustas.

(E.)

I pareigų. Taip pat pranešama, 
! kad 13-je miestų uždaryti žy
dų maldos namai - sinagogos.

Ncw Yorke išleidžiamas žy
dų laikraštis “Aufbau” prane-

I ša, kad po pirmojo “nustalini- 
mo” 1956 metais Sovietų Są- i 
jungos žydų bendruomenės ga- Į 
Įėjo lengviau atsikvėpti. Žydai. 
la'svai šventė savo religines 
šventas, jiems buvo išleistas 
laikraštis kalboje ir rašyboje

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

PRIEVOLE SUPRASTI AMERIKOS 
VALDŽIOS SISTEMĄ 

Dean Rusk, Valstybes sekretorius

suprantamus. Tokiu būdu mes esa
me linkę žiūrėti ir į kitus dalykus, 

I kaip j savaime suprantamus daly
kus. Idėjos, ant kurių pagrindo mū 
sų tauta buvo sukurta ir kuriomis 
ji vis vadovaujasi ir auga, yra mū
sų brangiausias tautinis šaltinis. 
Idėjos, kaip ir kiti šaltiniai, galio
ja tik taip ilgai, kiek žmonės jais

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063

VESTI'VIŲ NUOTRAUKOS LR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated> 
EDVARDAS C LIS, sav.

Istorijėlė su Korėjos našlaite
Kartą iš Korėjos į Midway 

aerodromą atgabeno 40 našlai
čių. Juos visus pasiėmė šeimos, 
kurios buvo įsūnijusios. Tačiau 
viena našlaitėlė, 2]/-> metų, liko 
visai viena. Ją aerodrome šeše- i 
tą valandų globojo mūsų lietu
vaitė, kol buvo iššaukti jos nau
ji augintojai. Paskiau Sally Ri
dikas paveikslas, su šia našlai
te rankose, padėjusia galvutę 
ant mūsų lietuvės peties, buvo 
panaudotas reklaminio lapelio 
viršelyje ir tų lapelių buvo pas
kleista apie 30,000. Buyo tas 
paveiksiąs įdėtas ir į laikraš
čius. Mūsų lietuvei teko iš ae
rodromų, stočių gabenti susir
gusius į ligonines. Ji pagloboja 
aklus, kurčius -keleivius, pri-į 
žiūri vaikučius, kurie vieni, be 
tėvų keliaudami, turi laukti sto- 
tyje. Ka tais tenka pagloboti 
r.uo tėvų pabėgusius vaikus, ku-' 
rie policijos vengia, bet duoda
si apraminami Keleivių Globos 
atstovei. Kiti nežino viešbučių, 
nenujaučia, ką verta Chicago
je pamatyti. Mūsų lietuvė pade
da.

Dėkingos danės dovanota lėkštė
Sally Ridikas parodė savo bu

te puošnią porcelano lėkštę, ku
rią dovanų atsiuntė viena da
nė iš Kopenhagos. Ta moteris 
buvo įstrigusi Chicagos aero
drome dėl rūko. Jai reikėjo to
liau kelionę tęsti traukiniu, bet 
nežinojo geležinkelio stoties. 
Mūsų lietuve su savo vyru ją 
nuvežė į stotį, aprodė Chicagą, 
ir moteris buvo labai dėkinga. 
Pasirodė, kad tos moters žentas 
yra profesorius Illinois univer
sitete.

Šiemet Travelers Aid orga
nizacija mūsų lietuvę išrinko 
labiausiai 1961 m. pasižymėju
sia keleivių gelbėtoja. Travelers 
Aid draugija savo specialiame 
rekomendacijos rašte pabrėžia, 
kad mūsų lietuvė pasižymėjo 
padėdama tremtiniams, savo 
artimo meilės darbe parodė 
daug takto, supratimo, pasišven 
tin?o ir sėkmingumo; ji įsten- į

I

Aš galiu surasti.dabar daug tin- vieii piliečiai patys nepergalvojo 
kamesmų dalykų studijuoti uz mu- ar nesusiradę atsakymų j siuos pa- a juos naudoja. Idgjos turi
sų valdžios charakterį... šiuo mo- grindinius klausimus. Tokie klau- 
mentu filosofija, kuria mūsų vai- Simai yra: kas gi mūsų krašte tik- 
džia vadovaujasi, yra kritikuojama į rai turi pastovę vertę ? Kodėl mes į 
daugelyje pasaulio vietų, o tačiau 
ji turi galingiausią įtaką pasauly
je, nes žmonės žiūri rimtai į val
džias, kurios savo galią ima iš sa
vo pavaldinių, jiems sutinkant. Pa
prasčiau tariant, žmonės nemėgs
ta būti per daug stumdomi aplin
kui.

didžiuojamės būti tuo, kuo esame 
— amerikiečiais? Faktas yra, kad 
mes savaime suprantamai pasiima- . 
me didelę dalį, kuri nėra taip leng
vai pasiimama kitų žmonių.

Pavyzdžiui, neseniai mes taikiai 
perėjome per tautinius rinkimus,

būti nuolat naudojamos, jeigu no
rime, kad išliktų stipriomis.

Būti amerikiečiu šiandien yra 
pažinti tas idėjas, kurios padarė 
Ameriką kraštu tokiu, koks jis da- , 
bar yra, žinoti, kuo mes šiuo pa
saulinių konfliktų metu remiamės 
ir ką giname. Aš manau, kad mū
sų dauguma gali daug išmokti iš 
studijų apie mūsų valdžią šiandie
ną. Mes amerikiečiai turime prie- Į 
volę ginti mūsų valdžios principus !

GKAI)I\NKAS

Opernota rašytojo Hecht 
dukraitė

Rašytojo Hecht dukraitė Ma- 
yo brolių klinikose buvo turė
jusi širdies operaciją. Jai ke
liaujant su motina atgal į na-

Sally Ridikas su Korėjos našlaite 
ant rankų

j perėjome per tautinius rinkimus, 
kurių metu tauta buvo beveik ly-

Nuolatinių konfliktų metu yra giai per pusę pasidalinusi renka- 
būtina, kad amerikiečiai nepasi- mųjų asmenų programų punktų at- 
tenkintų vien tik vertybių, kurias j žvilgiu. Mes į tai žiūrime kaip į sa- ■ ir sekti šių principų pritaikymą 
mes giname, pažinimu iš instinkto, 
bet jie turi giliai šias vertybes su- kimus mes žiūrime kaip į savaime 
prasti. Jos yra išreikštos mūsų vai 
džios pačioje natūroje, išsivystė iš 
mūsų pačių revoliucijonieriškos ( 
dvasios, per Nepriklausomybės De
klaraciją, Konstituciją bei teisių 
įstatymą, per daugelį nutarimų teis 
muose, taip, kad mes turime žmo- gano “Izvestija” pranešimu, Kir 
nių valdžią žmonėms.

JAV ir sovietų studentai
Milijonai žmonių kituose kraš-

vaime suprantamą dalyką. Ir į rin- namie ir svetur.

SOVIETŲ ŽYGIAI
MASKVA. — Sovietinio or-

i gizijos sostinėje, Frunzės mies
te, išaiškinta nelegali grupė 
“pramonininkų”, kurie priva-

tuose galvoja apie Ameriką, kaip ciai gamino ir pardavinėjo tiu- 
apie vietą, kur nė vienas žmogus lį bei dirbtinį šilką. Kaltinamų- 
nebadauja, kur vaikai turi batus,: 
darbininkai — automobilius. Yra 
liūdna, bet tiesa, kad daugelis šių 
žmonių tiki, jog mes turime mate- legalią gamybą.

I 44

jų suole sėdi net 54 šios gru
pės nariai, šešis metus vedę ne-

Jie kaltinami
išvylioję dorų 

gus”..
i

(A. C.)

šieji padėjėjai — Natanzonas 
ir Gcldmanas.

Jau kuris laikas pastebima, 
kad sovietinė spauda ėmė skelb 
ti vis daugiau straipsnių ir fel
jetonų, kuriais “demaskuojami” 
žydų tautybės privatininkai, 
spekuliantai, nelegalūs gamybi
ninkai. Tiulio skandalas Frun- 
zėje visiškai sutampa su trijų

Ar Jūs esate toks 
LINKSMAS? 
Jei ne, tai pradėkite 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN!,

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 
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gia draugiškai nuraminti nelai
mėn patekusį keleivį, greit su
pranta jo rūpesčius.

Sally Kunevičiūtė - Ridikienė 
yra gimusi ir augusi Chicagoje, 
baigusi Šv. Kazimiero akade
miją, yra baigusi muzikos aka
demiją magistrės laipsniu. Da
bar gyvena Šv. Jurgio parapijo
je, nes jos vyras Povilas yra 
laidotuvių direktorius (3354 So. 
Halsted, Chicago 8, III.)

Keleivių tarnybai per 10 me
tų jau ji yra pašventusi apie 
10,000 valandų, ne tik negau
dama atlyginimo, bet dažnai pa
ti savo pridėdama nelaimėje 
esantiems keleiviams

j — Ir dar ilgai 
žūsi keleiviams 
klausiu ją.

— Tai darbas,
kitiems padedi, bet ii sau daug 
džiaugsmo susilauki, ypač, kai

rialines sąlygas, o ne politinius bei 
socialinius principus, kai kalbame 
apie mūsų gyvenimo būdą. Kaip 
gali kiti žmonės suprasti, jeigu 
mes patys pamirštame, kad ne mū
sų materialinis gerbūvis, o faktas, 
kad mes pajėgiame jį atsiekti šalia 
individualinės laisvės, sudaro Ame-1 
rikos sistemos garbę?

Kiekvienas Sovietų Sąjungos pi
lietis, peržengęs komunistinio pa- pavardžių (žydų), 
šaulio sieną, ; 
Markso, Lenino, Stalino ir Chruš- .

atvykęs į šį kraštą pagal studentų cas ir Epelbaumas, jų artimiau- 
pasikeitimo programą, susitikęs j 
amerikiečius diskusijose, ligi pat 
pirštų galiukų žino visus atsaky
mus į klausimus, kritikuojančius 
komunizmą. Jie gali būti netiks
lūs atsakymai, bet jis tiki jais. Jis 
nuo pat vaikystės buvo mokomas 
šios doktrinos. Mūsų studentai ta-

. čiau, kartais ir senesni keliauto
jai, dažnai nesugeba atsakyti į 
Sovietų statomus jiems klausimus.

Į

Straipsnyje skaitytojas ran
da ne tik pasakojimų apie tai, 
kiek milijonų rublių nelegaliai 
uždirbo tiulio it dirbtinio šilko 
audėjai, bet ir nemažą skaičių 

Pasirodo, 
^a<^ pagrindiniai privačios įmo- 

čevo dialektika. Sovietų studentas, n®s steigėjai buvo Hazenfran-

žmonių pini- žydų bendruomenės narių Le
ningrade areštu. Paskutiniu me 
tu paplito žinia, kad ir Kije
ve, Minske, Vilniuje, Rygoje, 
Taškente žymūs žydų bendruo
menės atstovai atleisti iš savo

Vlrginia 7-7747

esate pasiry- 
tarnauti ? —

Idėjos turi būti naudojamos

Kodėl gi taip atsitinka? Tai iro
niškai atsitinka todėl, kad mūsų 
laisva sistema nereikalauja, kad 
kiekvienas pilietis nusimanytų po
litinėse teorijose, nes mūsų lais- 

I .

kuriuo ne tik

iš nelaimės išvedi visiškai sve
timąjį žmogų, kuris pats jau 
išeities nebematė. Kiek tik ga
lėsiu, būtinai šį darbą tęsiu.

J. Pr.

Partrauksime Jūsų pinigus iš kitur, 
jei atnešite savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu. Mes apmo
kėsime pašto išlaidas.

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
Prezidentas

ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 
iki 5 v. Ketvirtadieniais nuo 9-8 v. v. 
šeštadieniais nuo 9-1 v. p. p. Trečia
dieniais visai neatidaroma.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III

UI I ■ !•!!
Si: •-’.ini

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

J

Sarah Chakin, iš Mays Landing, 
N. J., sveikina savo sūnų New 
Yorke, kurio ji nematė 22 metus. 
Paskutinį kartą ji matė savo sū
nų tik Vilniuje, iš kurio jis na
ciams ateinant išbėgo į Izraelį.

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotų automobilį?

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

Telef. WAIbrook 5-5121 l

I

KALĖDŲ TR NAUJŲ METŲ ŠVENČIU PROGA
CHICAGO SAVINGS BENDROVĖ

ir vėl kviečia lietuvius aplankyti jos įstaigą, kuri yra viena iš įdomiausių ir taupytojų patogumui vėliausiai įreng
tų taupymo įstaigų Chicagoje. Kiekvieną atsilankiusį pavaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu ir kitais skanu
mynais. Vaikams, atėjusiems su tėvais, duodamos dovanėlės.

Be to, kiekvienas atsilankęs turės progos laimėti puikią dovaną Nėra reikalo būti mūsų taupytojų, kad da
lyvauti šių metinių švenčių vaišėse.

CHICAGOS SAVINGS BENDROVĖS naujai padidintas namas ir du kiemai automobiliams, sudėjus sykiu uži
ma 200 pėdų.

Taupykite ir skolinkitės Amerikos Lietuvių Sostinėje — Marąuette Parko apylinkės centre.

CHICAGO SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION

C2!5 So. V.’cstem Avė. — GR 6-7575
VALAI. JOS:

f. nuo 12 iki 8 popiet 
Ant ad. „ 
T.cčiad. uždirvta vi

9 i
9
9

iv-'
1 
š .

u iriso, nuo 
’ ad- 
ad.

9 .. 4 . . 
isą dieną 
iki 8 po piet 
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tisam: savings
AHD LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

INSURED

Naujas aukštas dividendas numatoma 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
wai liinnc PIRMAD. ir KETV.......................... 9 v. r. iki 8 p. p.VALANDUS I ANTRAD- Ir PENKTAD................ » v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. ..» v. r. Iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

Kas tik turi gerų skonį, 
Viskų perka pas Lieponį!

j LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 24226
Vedėjas E. RUDAITIS

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

Vedėjas J. LIEPOMIS
Pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 930. kitom dienom nlo 9 iki 6 v. v 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penkt adienu. vai art iki 9 30 valandos? vakaro atidara tik 

1 ^oiith VVestern Ava krautuvė

%
• «
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KANADOS ŽINIOS
i

Hamilton, Ont.
E. Dirvaičio Gimtadienis

1961 m. gruodžio 9 d. gabus 
moksle jaunuolis Edmundas Der 
vaitis atšventė savo 20-jį gim
tadienį, kuriame dalyvavo daug 
jo amžiaus draugų. Žinoma, da
lyvavo daugiausiai Hamiltono 
sporto klubo “Kovas” koman-

išrinko naują L. B. Sudburio 
apylinkės valdybą. Valdyba pa- 

■ reigomis pasiskirstė šiaip: Sta
sys Krivickas — pirm., Povilas 
Jutelis — vicepirm., Juozas Kru 
čas, — sekr., Antanas Juoza
pavičius — narys švietimo rei
kalams, Pranas Gabrėnas — iž- 

i dlninkas.
Naujoji valdyba sveikina Vi

dos žaidėjai. E. Dervaitis yra sus lietuvius peržengusius Nau 
aktyvus sportininkas, drausmin jųjų Metų slenkstį, linki pa- 
gas jaunuolis. Jis yra gražiai miršti praeityje pasitaikiusius 

nesklandumus bei negeroves, o 
siekti to kas lietuvį jungia, bet 
neskiria, nepaisant ideologinių 
ar pasaulėžiūrinių skirtumų. Į 
Mus laukia daug ir skubių dar
bų bei reformų bendruomeni
niame gyvenime, todėl kviečia
me visus į nuoširdžią lietuviš
ką talką, nes viena valdyba, be I 
jūsų gerų norų yra bejėgė. Taip 
pat laukiame iš lietuviškosios 
Sudburio visuomenės naujų pa 
geidavimų bei projektų.

Valdyba

lietuviškai išauklėtas. Jo tėvai 
pp Dervaičiai yra susipratę lie
tuviai, abu dalyvauja bažnyti
niame chore. E. Dervaitis gim
tadienio proga gavo daug gra
žių bei vertingų dovanų. Visa 
še. mos šventė praėjo gražiai, 
skambant lietuviškoms dai
noms. Ponai Dervaičiai augina 
dar 12 metų dukrytę Danutę, 
kuri lanko lietuvių šeštadieninę 
mokyklą.

Lietuvių spaudos platinimas
Kanadoje taipgi yra paskelb

ti Maironio metai ir ryšium su 
tuo yra platinama lietuvių spau 
da. Hamiltonas turi daug spau
dos p;atintojų. Čia energingai 
spaucą platina Z. Orvydas, St. 
Bakšys, Kl. Prielgauskas, K. 
Baronas ir kiti. Todėl nestebė
tina, Jn-d hamiltoniečiai labai 
dai. g skaito lietuviškų laikraš
čių. O Maironio metais norima 
ypač daug spaudos paskleisti 
tarp lietuviu šeimų ir pavienių 
asmenų. (Kl. G.) j

(
Lietuviai tautų festivalyje
Sausio 12, 13 ir 14 d. Toronte 

įvyks daugelio tautų festivalis, 
' kuriame dalyvaus ir Hamiltono 
l.etuvių tautinių šokių grupė, 
Kuriai vadovauja mokyt. Gar- 
bušaitė. Pirmųjų vietų laimėto
jams yra paskirtos puikios do
vanos. kurių pirmoji vieta sie
kia net 500 dolerių ir taurė.

Kun. Tadirausko jubiliejus
Hamiltono lietuvių parapijos 

įkūrėjui ir Bažnyčios bei klebo
nijos pastatytojui kun. dr. Juo
zui Tadarauskui birželio mėn. 
sueina 25 metų jubiliejus nuo jo 
įšventinimo į kunigus. Jau da
bar pradedama rūpintis sudary
ti atitinkamą jubiliejaus komi
tetą, kuris ir paruoš pagerbi-, 
mo s t kaktuves. Kun. dr. J. Ta
rtarai skas turi žymių nuopel
nų hamiltoniečiams. Jo didelių 
pastangų dėka Hamiltono lietu
vių parapija stovi nepaskutinė
je vietoje tiek religiniame, tiek 
tautiniame darbe. O šeštadieni
nė mokykla visada turi didelę 
paramą iš mūsų klebono pusės. 
O ta parama yra ne vien mo
ralinė, bet ir materialinė.

SLA veikla Kanadoje
SLA turi savo skyrius ir Ka

nadoje. Dabartiniu metu vei
kia šie skyriai: Montrealy, To
ronte. St. Catharines ir Hamil
tone. LRKSA skyrių Kanadoj 
retur. Kl. G.

New Yorke 2,000 ekspertų pripažino, kad pasaulyje skoningiau
siai apsirengus moteris yra prez. Kennedy žmona Jacąueline. 
Antroji yra ponia Loel Guinness (dešinėj) iš Britanijos. (UPI)

LIETUVIS DIDŽIAUSIOS LIGONINES i
DIREKTORIUS į

Šiomis dienomis dr. Gabrie- traukti ir pasitraukti į Vokie- 
lius Misevičius paskirtas Kan- ti ją, kur 1945 m. įstojo į medi- 
kakee valstybinės ligoninės di-| 
rektoriumi — superintendentu. 
Iki šiol dr. G. Misevičius bu- i 
vo Ugoninės klinikinis direkto-

, rius. šį paskyrimą padarė dr. I

Dr. G. Misevičius

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 8 d. B

Apaštališkas delegatas 
Skandinavijai

cinos fakultetą Eberhard-Karls į 
universitete Tuebingene, kur jis 
gavo 1950 metais- medicinos gy-■ 
dytojo diplomą. Dr. G. Misevi-; liskuoju 
čius atvykęs į JAV, interno 
praktiką atliko Englewoodo li-; 
goninėje Chicagoje 1951 m.

1952 m. sausio 23 d. dr. Mi
sevičius buvo paskirtas Elgin 
valstybinėn ligoninėn, kur atli
ko rezidento praktiką psichiat
rijoj bei neurologijoj ir įgijo 
teises tose šakose.

1959 m. jis buvo paskirtas 
Peorijos valstybinės Ugoninės 
klinikiniu direktoriumi ir vė
liau perkeltas tom pačiom pa
reigom į Kankakee valstybinę 
ligoninę.

Pažymėtina, kad kai G. Mise
vičius studijavo Eberhard-Karls 
universitete, jis susipažino su 
dabartine savo žmona, kurią 
vedė 1952 m. Elgine.

Kankakee valstybinėje ligo
ninėje dar dirba keli lietuviai 
gydytojai:

NELENGVAS KELIAS Į KULTŪRINĖS 
STATYBOS AUKŠTUMAS

Kuo sielojosi Vilniuje susirinkę kultūros darbo 
“entuziastai’'

ir

matografijos darbuotojų s-gos 
1 pirm. J . Griciaus. Čia darbo 
, baras apima naujovių propa
gandą, įvairių neigiamų reiški- 

■ r.ių kritiką ir savitkritiką, ki
taip tariant, filmininkai savo 
profesijoje suplakami su spau
dos darbuotojais ir aplamai 
partijos agitatoriais.

Pagaliau, bene svarbiausias 
žodis priklauso partijos ck pro- 
pagan/os ir agitacijos sk. ve-

Sudbury, Ont.
Nauja valdyba

1961 m. gruodžio mėn. 31 d., 
visuotinas lietuvių susirinkimas

' KVIEČIAME PRADĖTI 

TAUPYTI PAS MUS!

51 % MOKAME Už 

4 BONŲ TAUPMENAS
Indėliai aiMlrausti Iki $10.000 per 

federal i nes valdžios agentūrą.
KAS DU MfiSEVIl'S DUODAMOS 

VIS NAUJOS DOVANOS 
TACPYTOJAMS.

S L AN I M H i
SAVINGS & IX) A N ASSN

1447 So. 49th Court
Cicero 50, III.

Tel. BIshop 2-139“
JI OZAS K OUIBAU8KA8 

sekretorius 
/

karnai recenzuojama politinė 
mokslinė literatūra), Švenčio
nėlių liaudies teatro rež. N. 
Andriejevas ir kt.

Visi privalo statyti komuniz
mą, tačiau kaip paaiškėjo iš
kalbėtojų, į komunizmą “nega-! dėjai P. Mišučiui. Jis daug kal- 
lima žengti, neatsikračius pra- bėjo >pie tarybinį patriotizmą, 

į eities atgyvenomis”. O norint internacionalinių jausmų ugdy- 
“atgyveno-; mą, ateistinį darbą. Pasekda- 

I mas A. Sniečkaus pakartotinus 
nurodymus ir Mišutis pabrėžė 
rusų kalbos mokymosi svarbą, 
nes juk toji kalba “padeda 
įvairių tautų žmonėms bend
rauti...” Iš viso, susirinkę 'Lie
tuvos kultūros darbuotojai pa
sinešę sieKti “naujų kultūrinės 
statybos aukštumų...” Kaip pa
aiškėjo iš kalbėtojų ir visos ei-

Maskvoje buvęs kom, parti
jos suvažiavimas turėjo aidu 
atsiliepti ir kultūrininkų tarpe. 
Vilniuje, filharmonijos salėje 
susirinkusiems apie 350 kultū
rinio darbo “entuziastų” apie 
reikalą sekti partijos šūkius 
bei reikalavimus kalbėjo kul
tūros ministras J. Banaitis ir
Vilniaus m. partinio komiteto atsikratyti tomis 
pirmasis sekr. F. Bieliauskas, mis”, pasak kalbėjusių reikia 
Anot Banaičio, “po Stalino as- daugiau rūpintis ateistine pro- 
menybės kulto sutriuškinimo paganda.

Bibliotekų uždavinys esąs 
skleisti komunizmą, o knygynų 
vedėjai nusiskundė, kad nors 
ir buvo paskelbtas literatūros 
platinimo mėnuo, knygynų ne
pasiekė aktualiausia, reikalin
giausia (suprask — partinė,
komunistinė — E.) literatūra. lės pareiškiu priekaištų, į tas

Šveicarijoje Solotumo kated
roje, Bazelio ir Lugano vysku
pas Streng konsekravo tituli
niu Xanto arkivyskupu Mon
sinjorą Bruno Heimą, kuris 
yra šv. Tėvo paskirtas apašta- 

. _J_l delegatu Skandinavi
jos tautoms — Švedijai ir Nor
vegijai. Taip Lietuvos kaimy
nai švedai ir norvegai po ilgo 
laiko vėl susilaukia šv. Tėvo at 
stovo, kurio paskyrimas paleng 

. vins tvarkyti katalikų Bažny- 
s čios santykius minėtuose kraš
tuose.

i_ __________________________

paaiškinti, kuo gi 
tie “novatoriški” kū-

gaivūs vėjai padvelkė lietuvių i 
kultūroje”. Dabar Lietuvoje, 
girdi, jau pradeda atsirasti idė
jiškai, meniškai brandūs ir no
vatoriški kūriniai. Banaitis ne-

;sugebėjo
• reiškiasi
rmiai ir kuo jie skiriasi nuo 
stalininiu laikmečiu parašytų. Buvusiame pasitarime valst. aukštumas veda sunkus, duo- 

' Tačiau viena, ]
ge partija) nori, tai reikalavi- cius pareiškė priekaištų kom- 
mas “giliau skverbtis” į ko- pozitoriams, nes jie maža te
mų nizmo statytojų vidinį pa- rašo estradinių kūrinių, dainų, 
šaulį.

Kultūros darbuotojų pasita
rime (“Tiesa”, 290 nr.) buvo 
leista pasisakyti visai eilei tų 
kultūros “entuziastų”. Kas jie 
tokie, atstovaują Lietuvos kul-1 
tūros reikalus, gali paliudyti 
kai kurių kalbėtojų pavardės. 
Diskusijose dalyvavo K. Požė- 

ilos vardo (buv. “Spindulio”) 
direkt. V. Afanasjevas, politi
nės ir mokslinės literatūros lei
dyklos atstovė A. šamarina (ji 
kritikavo spaudą, kad nepakan-

ko jis (ir drau- filharmonijos dir. B. Federavi- tetas, įvairių kliuvinių kelias. 
x_.- ---------. -----(E.)

I
1

Esą, “pasitinkant brangiosios 
i partijos suvažiavimą” reikšmin
gus kūrinius sukūrė keletas 
lietuvių muzikų ir jų tarpe 
paminėti B. Dvarionas, A. Ra
čiūnas, S. Vainiūnas, K. Ka- Į 
veckas, J. Juzeliūnas, J. Karo
sas, E. Balsys ir kt. Lietuvoje 
vis daugiau kreipiama dėmesio 
į saviveiklinę kinematografiją. 
Jos uždaviniai nusakyti kine-

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomas JUOZAS RONKAITIS 

iš Kauno, 1952 m. gyv. Venezue- 
loje, Caracas mieste. Atsiliepti 
adr.: Mikas Zizas, 1835 W. 59th 
St., Chicago 36, III.

Jieškomas MOTIEJUS KIČAS, 
s. Pijaus. Išvyko j JAV apie 1905 
m., gyveno Bostone ar Brooklyne. 
Jis pats ar jo vaikai prašomi at
siliepti adresu: A. Petkelis, 56 
Koward St., Brockton, Mass. Yra 
.svarbių žinių iš' Lietuvos.

dr. Kačanauskienė,

torius. i

Kankakee Daily
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Atsargos Fondas $7,500,000.00
JUSTIN MACKIEWICH Jr, Pra*Iden»

— Knygose glūdi praeities 
laikų siela. —Th. Carlyle

ST.\X!).\Ri)
DERAD SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
92 Archer Avenue / Chicago 32, lllinois 

'/•rainio 7-1141

¥
Naują aukštą 

dividendą investavimo
kitę smulkmenų!

DastnĮct
VALANDOS:

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

AND LOAN ASSOCIATION
91X0 South Halsted Street • ChicagoS • CLiffside 1-0101

įsteigta 1897 metais

VIETA AUTOMOBILIAMS ĮSTAIGOS KIEME

Turtas $80,000,000.00
JUSTIN MACK1EWICH, Chatrman of Hm Board

FREE PARKING

i

%

Francis J. Gerty, Illinois psi- j
chinės sveikatos dep-to direk- dr. Poškus ir dr. J. Zubrickas. 

Šie gydytojai, ir bendrai apy
linkės lietuviai, džiaugiasi ir 
sveikina dr. G. Misevičių, pa
siekusį tokio aukšto posto.

Ir amerikiečių spauda šį fak
tą atžymėjo
Journal 101 nr. 1 psl. įdėjo dr. 
G. Misevičiaus nuotrauką ir 
straipsnelį. Pranas Šulas

Kankakee valstybinė ligoninė 
yra viena iš didžiausių ligoni
nių pasaulyje, nes ji turi 4,200 
lovų ir ją aptarnauja 800 tar
nautojų.

Dr. G. Misevičius, gimęs Lie
tuvoj, baigęs Biržų gimnaziją, 
1941 metais pradėjo studijuoti 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
medicinos fakultete. Medicinos 
mokslą dėl karo turėjo nu-

PASINAUDOKITE
‘DRAUGO” SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus 

tuvėie. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje

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

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

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei 
ritus lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAU
GO spaustuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

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

PILNO MENESIO DIVIDENDAI MOKAMI UŽ PINIGUS ĮNEŠTUS 

Į TAUPYMO SĄSKAITAS PRIEŠ 16 MĖNESIO DIENĄ.

VALANDOS: Kasdien, (skaitant leitadlen| nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos po platu. Kotvlrtadlonlab «uo 9 vaL 
ryto iki • valandos vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

GRANT WORKS
alyva, anglys

Sąžiningas patarnavimas. 
Geriausios rūšies Anglys ir 

Alyva.

1546 So. 49 Ct., Cicero 50, III.
OLympic 2-9311

Adomas Bemadišius

JOIN OUR STAINLESS 
CLUB !

International Silver dirbtuvėse lietas 
puikus 5 vienetu stalo setas bus 
Jums įteiktas, jei atidarysite $100.00 
ar didesnę sąskaitą, arba tokią su
mą pridėsite prie dabartinės sąskai
tos. Užeikite pas mus ir pasiteirau-

TURTAS VIRŠIJA $20,000,000.00
ALBERT J. AUKERS, Prezidentas
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B DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 8 d. REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
Antrosios Dainų Šventės 

Komiteto piniginės 
apyskaitos

MOTERYS PREKYBOJE 
TAIP PAT SUMANIOS

Bilietai
Pajamos
...................... $23,744.00

Aukos:
a. I Dainų šventės (1956)

Komitetas .................... $2,500.00
b. I Taut. šokių šventės (1957 m.)

Komitetas .....................
c. Įstaigos, organizacijos

asmenys ....................
Iš viso aukų .............

Dainų šventės leidinys
Palūkanos už indėlius

Iš viso pajamų

. 500.00 
ir 
$5,465.81 
$8,465.81 
$2,344.00 

... $66.25 
$34,620.06

Išlaidos

MARQUETTE PARKO CENTRE
mūsų, 6 kamb., 12 metų mū- J Didelis ir naujas 4% ka 

idenciia ir raražas. Gazu šil- ' ras. Platus sklvnas. Pri

REAL ESTATE REAL ESTATE

1. Salės 
šventei

2. Chorų kelionės ....
3. Dainų šventės
leidinys ........................

4- Repertuaro parengi
mas ............................

5. Spauda, informacija,
skelbimai ....................

6. Dalyvių ženkleliai ..
7. Choristų pagerbimo
pažymėjimai ...............

8. Atlyginimai (tarnauto
jams) ............................ $830.00

9. Raštinės, pašto ir telefono
išlaidos ........................ $879.52

10. Inventorius ............... $115.00
11. Kitos smulkios išlaidos

ir nuostoliai ...................  $704.24
Iš viso išlaidų...........$24,892.51
Kasoje ...................... $9,727.55

nuoma ir parengimas 
........................ $6,515.27

$8,619.82

Arti mūsų, 6 kamb.,
ro rezidencija ir garažas. Gazu šil
dymas. Platus lotas. $20,200.

Prie mūsų įstaigos 2-jų butų, 8 
metų, dailus mūras. 2 po 5 kamb. 
$38,500.

4 butų mūras. Apie $5.000 nuo
mos. Garaž. Geriausia vieta. $38,000.

2- jų butų mūras. Modernus, 
zu šildymas. Garažas. $32,500.

Bargenas. 2-jų butų namas. 
3 kamb. Gera vieta. $14,600.

3- jų butų mūras ant kampo, 
ro garažas. Gazu atskiri - šildymai. 
$28,600.

Liuksus — Modern. 6 kamb. mū
ras. Sausas įrengtas beismentas. Ga
ražas. $21,000.

aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

švarus 5 kamb., 10 metų, mūro 
namas. Gazu šild. Priedai. $14,200.

2-jų butų, 6 metų, mūras, Gazu 
šildymas, garažas. $25,800.

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

NAUJA ĮSTAIGA

K. VALDIS REAL. ESTATE
2815 W. 7 f st St. Tel. RE 7-7266 arba RE 7-8534

ga-

8 ir

Mū-

___ 4% kamb. mū
ras. Platus sklypas. Prie parko. 
$18.900.

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

Arti mūsų mokyklų 6 kamb. mū
ras. Gazu šildymas. Platus sklypas. 
$20.000.

Bridgeporte. 7 butų namas. Apie 
$3,000 nuomos. Kaina $6,800.

Gražus 6 butų mūras. Naujas šil
dymas. 3 auto, mūro gar. $59,000.

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

Gage Parke. 2-jų butų mūras. Ga
zu šildymas. Modern. viduj. $20.800.x—“----- -o ------- .-------- mūras.

Įmokėti

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

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

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

2 apt. 5 Ir 4 kamb. Gazo šildy
mas. Marąuette pk. $26.500.

Medinis 2 apt. po 4 kamb. šildy
mas karštu vandeniu. $16,000.

4 apt. po 5 kamb. Metinės paja
mos $6,000. Gazo šild. $56,000.

12 apt. po 4 kamb. Metinės pa
jamos virš $13,000. $98,000.

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

šviesus 13 apartmentų
Virš $15,000. nuomos. 
$30.000.

už

Marąuette Parko centre mūr. 7 
metų. 2-jų aukštų po 4% kamb. 
Gražūs butai. Centr. šildymai atski
rai. 2-jų maš. garažas. 30 p. skly
pas. Parduoda bankas už $34,500. 
Parodysime šeštad.

Brighton Parke. Med. “Cottage” 
kamb., Gazo šiluma. $9,500.
Gage Parke. Mūr. Stiprus: geras, 
butai. Centr. šildymas. Nuomos

6

$29,900 Rockwell ir 67, geras 2 
I po 6 mūras, garažas.

$38,500 visai naujas mūrinis, 2 
butai ir patalpa. 59 ir Mozart

$10,000 įmokėti. 4 m. mūrinis, 
virš $400 į mėn. iš 5 nuomų.

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

$12,800 mūrinis 2x5, po 3 mieg. 
garažas. 28 ir Spauldmg apyl.

$18.900 medinis 2x4. pilnas rūsys, 
garažas. 43 ir Campbell.

$12,900 medinis 1% a. (6 ir 5). 
reikalingas remonto, 58 ir Mozart.

$17,500 mediniai 2 namai ir Krau
tuvė, 46 — Mozart. pigu, ar ne?

Mūras 3 mieg. naujas šild., 30 p. 
lotas 66 ir Rockwell. $17,500.

Mūrinis naujas 3 mieg., labai gra
žiai pastatytas, $19,000.

Mūras 3 butai Aušros Vartų 
rapijoje, žemi taksai. $14,500.

pa-

Mūrinis naujas 4 H apačioj, 8 ga
limi viršuj. M. p., $19,900. ‘

Mūrinis 5 kamb., 11 metų, gara
žas, pastogė, tik $12,900.

Mūras 5 kamb., 80 p. lotas, 69 ir 
Campbell, $20,000.

Mūras 8 butai. Geros pajamos. 62 
ir Kedzie, $84,900.

Mūras visai naujas 11 butų, 
$18.000 pajamų, $135,000.

Mūras 6 butai arti mūsų, puikus 
namas, už $74,900.

Medinis 7 kamb. su pajamom ir 
ekstra lotas šalia, $21,800.

Medinis 5 kamb., mažas Įmol ėji
mas, Gage p., tik $8,000.

Mūrinis 6 kamb. ant plataus loto, 
gera vieta. $17,800.

Mūrinis 5 kamb., 3 mieg., 
61 ir California, $13,900.

Mūras, 3 butai, taverna su 
įrengimais ir ekstra lotas, arti 

i įstaigos, $40,000.

rūsys.

visais 
mūsų

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

5
$300 ir butas. 50 p. sklypas. $33,000. 

Beverly Hills. Labai geroj vietoj 
mūr. 8 butai, 2 rūsiai. Liuksus įren
gimai. Centr. šildymas. 8 vienetai, 
šildymą, gazą ir elektrą' moka nuo
mininkai. Aukštos nuomos su sutar
timis. namas 4 metų.

a Mūrinis. 6 kamb. Centr. šildymas. 
Gerai įrengtas. Sklypas — 1 akras 
ant aukštos kalvos, apaugęs me
džiais. Palos Parke.

Turime daug ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las, notarizuojame dokumentus.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St, 
arba

4936 W. 15th SU

63-čia ir Whiple. 2 po 5 įį kamb. 
mūr. ‘ '
trolė.

71 A Whipple. 2-jų aukštų puiki 
mūr. ’' " ~ _ . ' ’ " .
priedų. $18,750.*

A. Norkus Real Estate
2405 W 51st St. WA 5-5030

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

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

Eleonora Orakauskaitė Ma- 
tijošaitienė, gimusi Lietuvoje, 
Aukštaičių krašte, Utenos ap., 
buvo baigusi veterinarijos labo
rantės mokslą. Bolševikams 
okupavus Lietuvą, ji pasitrau
kė į Vakarus. Pasibaigus II 
Pasauliniam karui, 1949 m. at
vyko į Kanadą.

Kadangi p. Eleonoros motina 
gyveno Amerikoje, tai ji 1955 
m. persikėlė į Chicagą ir tuo
jau stvėrėsi prekybos. Toje sri
tyje ji turėjo pasisekimą ir įsi
gijo nuosavybę — kelių dešim
čių tūkstančių vertės namus. 
1960 m. ji išvyko į Floridą pa
taisyti sveikatos, o po 10 mė
nesių, sveikatai sustiprėjus, E. 

i Matijošaitienė grįžo į savo nuo- 
$500 į savybę bei biznį ir vėl ėmėsi 

j įprasto prekybinio darbo. Ge- 
. ros sėkmės gabiai lietuvaitei.

..John

$3,022.95

$1,240.13

$2,440.65
$254.93

$270.00 ,

Pelno paskirstymas

Dainų šventei .. $2,500 
ir Kastyčio” 
išleidimui ............. !
parašyti (būsimajai 

šventei) ............... $300

Trečiajai 
“Jūratės

operos
Kantatai

Dainų
Vargonininkų sąjungai .. $1,000 
Muzikiniam Archyvui

Chicagoje ............................ $500
Leidiniui “Liaudies dainų

rinktinė Fortepijonui” .. $1,000 
Antrajai Tautinių Šokių

šventei ............................ $500.00
P. L. B. Kanados Krašto

valdybai ........................ $500.00
JAV LB Centro valdybai $1,627.55
JAV LB Chicagos Apygardos 

valdybai .................... $1,300.00
Viso .........................  $9,727.55

II Dainų šventės K-tas

Akt. Gina Lollobrigida pasiren
gusi vaidinti Romoje, Italijoje, 
naujai sukamam filme “Beauty of 
Ippolita”. (UPI)

2 kamb. rūsy. Potvynio kon- 
Garažas. $29,500.

LAISVE LENKIJOJE 
TOLI

DAR

Tai ne žaidimas. . .
(Atkelta iš 1 psl.)

Asmenų niekinimas ar idėjų 
skelbimas?

sunkių laikų, nes tiesa dažnai 
lesti nemaloni”.
i

*

Kai anglas mokslininkas, is
torikas, kartojo niekinamuo
sius žodžius apie ekstremistus 

1 (“lunatikai” ir pan.), užuot 
analizavęs jų reiškiamas idė
jas, Journal American kolum- 
nistas George Sokolsky tą me
todą atmeta: “Lengva yra pa
sityčioti iš John Birch Society, 
bet nėra lengva pateisinti ge
nerolo Walkerio pašalinimą iš 
jo pareigų Vokietijoje... Gen. 
Walker yra atskiras atvejis j 
bendroje politikoje — pastan- j ” ”help waNTED MOTERYS 
gose suniekinti viešuosius as
menis ir spaudą. Tokios pa
stangos šiame krašte visada į 
nueidavo niekais, nes visada i Bakeries^lnc.,“ 4622 S. Marshfieid 
atsiarnda neišgąsdinamų žmo- ' Avė. Tel. FR 6-4622, kreiptis tarp 
nių, kurie pasako tiesą, kaip 9 v- T" ir 4 p- p<______________

, ją mato. Išjuokti, apšmeižti, so- i Reikalinga šeimininkė prie 3-jų 
! cialiai išstumti, jie eina pirmyn, žmonių šeimos. Lengva namų ruo- 
(ir tiesa akyla aikštėn. Toki,
■ laikraštininkai kaip Charles Ru- | binti po 6 v. v. LU 5-0399 ..

degina “dešiniuosius' 
klausimas

Polemikoje tarp “dešiniųjų” 
ir “kairiųjų” tos tiesos vis dau
giau iškyla iš užkulisių. Ar ji

, ar “kairiuosius” 
palieka atviras. Galima betgi

.manyti: juo tiesos daugiau iš
kils, juo ji labiau privers pasi-

I tempti ir tuos, kurių rankose 
yra politinė valdžia. O tai jau 
bus laimėjimas Amerikai.

J. B.

1____________________

rezidencija. Daug vertingų

CL 4-2390

OL 6-4980

i
2 ; 

kmb..

PRIE MARQUETTE PARKO
2 aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. gazo

UŽ $36,500
aukštų mūr.: 2 butai po 4 

1—5 kmb. ir krautuvė, šalia 
dar 30 pėdų sklypas.

TAVERNA SU RESTORANU
Ir 3 butų namas šiaurinėje Čika

goje, prie Pulaski. 2 mašinų mūr. 
garažas. Labai geras biznis. Savi
ninkas sutinka duoti antrą pasko
lą.. Nepraleiskite progos!

ANT 50 PĖDŲ SKLYPO 
metų 5% kamb. mūr. bunga-

MARQUETTE PARKE
Gražioje . vietoje, 7 metų, 5 % 

kamb. (3 mieg.) mūrinis ant 50 p. 
sklypo. 2 maš. “side drive” 

j žas. Savininkas perkeltas į 
York. Parduos už $18,000 ar 
pigiau.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir graži kr«.u- 

i tuvė: tinka bet kokiam bizniui. Ar
ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

gara-
New 

net

i - - , 6 meti) 5% kamb. mūr. bunga-
šildymas. Naujas garažas, su šoninių iow. Kilim. Įrengtas rūsys. $21,500. 
įvažiavimu. Alumin, langai. $31,900.

Naujas 5/2 kamb., 3 miegamų mūr.: 6
Gazu šild. Marąuette Parke. $18,900. jPrie

2-jų aukštų med. 6 ir 6 kamb. Gazu ga' 
šild. $160 mėn. pajamų. Evergreen 
Parke. Tik $14,900.

2-jų butų mūr. 12 metų senumo. 4 
ir 3 kamb. Gazu šild. Garažas. Alu
min. langai. Marąuette Parke.

Tik $29.900.
I

SKUBIAI REIKALINGA MO
TERIS BUHALTERE tarp 25 ir 

■ 45 m. amžiaus. Town of Lake

i

Draudimo Agentūra Patarnauja 
Visais Draudimo Reikalais

$615.00 MĖN. PAJAMŲ 
butai po 4 kamb. 2 aukštų mūr.
85-tos ir Ashland. Alum. 
Nauja elektra. $59.000.

DU NAMAI
Labai gerame stovyje Brighton 

Pk.; Gražus mūr. bungalow, šildo
mas karštu vandeniu—gazu. Kieme 
mažesnis 3 kmb. mūr. namas, išnuo
motas už $60 mėn. Visa kaina 
$19.500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

lan-

J. BACEVIČIUS

■Lenkų teoretinės fizikos pir
mūnas prof. Leopold Infeld kul _______________ ____ _
tūros savaitraštyje “Przeglad Lincoln Steffens, Ida Tar- 

į bell, Lipton Sinclair, žvelgiant 
I į generaciją ar porą atgal, bu
vo tokio lygio, ir jie pralaužė 
visokią konspiraciją, kad žmo
nėm parodytų tiesą. Jie turėjo

Kulturalny” tarp kitko rašo: 
“Mes kalbame apie lenktynes 
su Vakarais. Tos lenktynės tu- 

J ri vykti ne vien ekonominėje 
plotmėje; jos turi eiti ir laisvės 
plotmėje.” L. Infeld rašo, jog 
jis sutinkąs dabartinius laisvės 
suvaržymus pakelti tik su są-1 
lyga, kad “mūsų vaikams lais
vė būtų ne mažinama, bet di
dinama”.

Infeldo straipsnis yra vienas 
iš daugelio po kompartijos kon
greso Maskvoje; daugelyje 
straipsnių kritiškai pasisako 
dėl komunistinio režimo Len
kijoj ; net ir pats Gomulka vie
šai pakaltino Staliną, kad jis 
smurtu ir teroru suvarė žemdir 
bius j. kolchozus, neleisdamas 
jiems laisvai pasirinkti ūkinin
kavimo formos. Visdėlto lenkiš
kas komunizmas yra skirtingas 
nuo rusiškojo.

ALTERATION WORKROOM

B O N W I T T 
TELLER 
OAK BROOK, ILL.

Now interviewing for openings 
in early March

Kiekviena sąskaita * * A
ligi $10.000.- e X/U
apdrausta •
Federal i nėję •
Valdžios įstaigoje: • ant visą taupymo
Federal Savings • sąskaitą
and Loan Insurance
Corporatlon

• bu 11 m i j •

ant Bonus 
sąskaitų

Mary Shusho
(pagal tėvus
Gyveno adr. 

Place.

Jakubauskas)
142 West lllth

6 d., 1962 m.Mirė sausio
1 vai. popiet, sulaukusi se
natvės.

Velionė gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 59 me
tus.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me dvi dukterys: Mary Ma- 
lesh ir žentas Adolph, Fran
ces Dyer ir žentas Sam (gyv. 
New York), trys anūkai: Rav- 
mond Malesh ir jo žmona Es- 
telle, Arnold Malesh ir jo žmo
na Anne Marie. Andrew Gri
cius ir jo šeima, astuoni pro
anūkai, švogerka Mary Neve- 
rauskas ir jos vyras Joseph ir 
jų šeima, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 So. Michigan 
Avenue.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
sausio 9 dieną. Iš koplyčios 
9:30 valandą ryto bus nulydėta 
į kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Dukterys, žen
tai, anūkai, proanūkai ir visi 
kiti giminės.

Laidotuvių direktorius: Leo
nardas Bukauskas, Telefonas 
COmmodore 4-2228.

4

■

I
J,

• ALTERATION VVORK-
ROOM MANAGER

• FITTERS
• S E W E R S
Interviewing mezzanine floor:
830 N. Michigan Av., Chicago 

or
25 W. First St., Hinsdale 

FAculty 3-0440

DĖMESIO !

NEBRANGIAI TAISOME 
alyvos, gazo, anglių furnasus, 

stokerius ir visas šildymo sistemas 
Darbas garantuotas 

ALEKSANDRAS GERULIS 
3625 W. 64th PI. REliance 5-2541

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą — $ 10.00 ir dalys

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS 

2549 W. 69th St II n. PR 6-1063

M O V I N G
F. KASPARAS

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

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS
SIEGLER, MONOGRAM. MOORE

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 Ir aukščiau

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

August Saldukas Prezidentas
J

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-2233

2735 Wesf 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

Remkit dien. “Draugę” I

MARQUETTE PARKE
Ant 69-os ir Talman, mūrinis, 3 

butai ir biznio patalpa. Bargenas. 
$29,500.

Palikimas. Prie 46-os ir Francisco 
2 med. namai. Vienas 6 kambariu, 
antras 4 kamb. ri biznis. $16,000.

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

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

INCOME TAX
I

i

i

CONTRACTOBS

R

-

STANKUS
CONSTRUCTION C0. i

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE
F. Petrauskas 8č Co.

B U LLDEBS
2523 West 69th Street

Tel. PRospect 8-3792
—

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

A. ABAU. ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

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

LA 1-6047, RO 2-8778

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

CICERO SPECIALI 4 butų apart- 7?n>! DaaLu.nll 04.^4
entinis namas 3 do 5 kamb. ir 4 bO. K0CKWell Street

Tel. GRovehill 6-7875

Parduodami 2 biznio lotai 
8249-51 Stony Island. Pigiai.

LA 3-9670

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SKADE. ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL «-041S.

mentinis namas. 3 po 5 kamb. ir 4, 
kamb. Pajamų $258 per mėn. Nuomi- j 
ninkai patys apsišildo. $24,900; įmo
kėti $6,000. SVOBODA, 6013 Cermak ‘ 
Rd. BI 2-2162 arba OL 2-6710.

ST. RITA’S PARISH
6357 South California Avenue

5 rooms, 3rd floor, $120. Newly 
decorated — good transp. Near 
schools, churches. shopping. Call

HI 5-1869 or HE 4-8903
i

DĖMESIO !

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10-11 vai. ryto, šeštadie
niais nuo 8.30 iki 9:30 v., sekma
dieniais nuo 8:30 v. r. ligi 9:30 v. 
Vakaruškos pirmad. 7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, IU.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCIN1U8 
M E D I C I N 0 S ir P R E K Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
•350 8. ALBANY AVĖ. CHICAGO

VACYS 
CONSTRUCTION C0

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

r.

Specialus Išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių Sectional svečių 
kambario komplektas ir 2-jų dalių sve
čių kamb. komplektui ir miegamojo 
kamb. koplektul.
Mūsų erdviose patalpose turime didžiaa
ki pasirinkimą visų moderniškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televizijos 
aparatų, šaldytuvų tr kitų namams reik
menų.

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

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

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:80 po pietų.

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO 
DR 3-3683 

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

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

Pirkite JAV Apsaugos

B o n u s 1

• STATYBA • PLANAI j

• PASKOLOS
J Gyvenami namai. Biznio, in-’ 
ydustrijos bei ofisų pastatai. 

Taip pat įvairūs pastatų re-; 
montai.

L. STAŠAITIS
Statybos Kontraktorius 
6043 SO. SAVYER AVENUE 

CHICAGO 29, ILL. 
Namų TeL PR 8-8378

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2091 Chicago. IU.

„VIKDO
HEATING SERVICE

Įrengia naujus ir perstato se
nus visų rūšių namo apšildy
mus, pečius (furnaces). gas ir 
alyvos "conversion burners”, 
vandens ‘•"boilers”, vandens nu
tekėjimo rinas (gutters) ir at
lieka visus darbus susijusius su 
namų apšildymu.

4444 S. WESTERN AVĖ.. Chi
cago, III.. VI 7-3447 —D. Žu
kauskas.

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jj kitiems pasiskaityti.

f " •
V. ŠIMKUS Constr. Co.
2618 W. 7l*t Street, Tel. PR 8-4268 Ir TE 9-5531

/i
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NUŽUDYK!" - MASKVA ĮSAKĖ

Teroro planai ir pirmoji abejonė

VLADAS MINGĖLA

Trenkęs durimis išėjau lauk. 
Vaikščiodamas gryname ore 
bandžiau žmonos žodžius pa
miršti. Pyktis virė manyje. Ir 
jeigu neturėtume kūdikio, tik-

5
1961 m. vasario 4 d., aprū

pinti reikalingais dokumentais 
ir traukinio biletais, įlipome su 

r, žmona į traukinį, kurio kryp
tis Varšuva-Berlynas-Harwich- nausiai kelių savaičių bėgyje 
Londonas. Tik atvykę į Londo- žodžio viens kitam neištartu- 
ną skubiai prisistačiau Sovietų 
pasiuntinybės antrajam sekre 
toriui Rogovui. Jis palinkėjo 
sėkmės misiją atlikti, kaip dera 
pavyzdingam komunistui. Gavo
me kiek pinigų. Dar patarė dėti 
visas pastangas veikti slaptai, 
pvJsakus maišyti... Jeigu būtų 
reikalinga, galėtume priedangai 
laikraščių kioską Finsbury par
ke atidaryti. Pranešimus, skir
tus “Draugystės universitetui”, 
buvau įpareigotas pristatyti So
vietų pasiuntinybei Londone, o 
jie diplomatiniu kurjeriu 
gabendavo Maskvon.

juos

Gyvenu Londone

mu
tik

me.
Po kurio laiko atvyko vienas 

sovietų agentas iš Sierra Leo
ne. Jis perdavė mums tiesiai 
iš Maskvos įsakymą, kad aš 
turiu kartu su svečiu tuoj vyk
ti į Sierra Leone perduoti ko
munistų partijai draugiškos or
ganizacijos vadovams pinigus 
ir nurodyti, kokios veiklos ko
munistų partija iš jų pageidau
ja. Kartu Sierra Leone ir man 
duotas svarbus uždavinys įvyk
dyti. Kadangi mano žmona vis 
dar nesijautė stipri, o čia dar 
mūsų sūnelis Anoura sirgulia
vo, tad tam agentui pasisakiau 
savo bėdas ir norėjau bent ke
lioms dienoms kelionę atidėti. 
Bet Maskvos agentas tarė: “Tik 
ras komunistas niekad negali 
pareigos atsisakyti, o juo la
biau dėl privataus gyvenimo 
malonumų ar patogumų. Iš vi
so tokie samprotavimai, drau
ge, gali labai pakenkti jūsų po- 

! litinei karjerai”.
Vis dėlto aš nevažiavau. Stu

dentas iš Sierra Leone išvyko1 
vienas. Tuo tarpu aš vėl įsijun
giau į savo propagandą.

I Grįžtu į Nigeriją
I

Texas legislatūroj du kongreso 
nariai respublikonai slaptam po
sėdžiui pasirinko telefono būdelę, 
suvažiavimo metu Austin mieste. 
Viršuje repr. Kohler ir apačioj 
repr. Korkman. (UPI)

Laikinai apsistojome pas 
sų draugus Claphame. Vos 
prašvito kitos dienos rytas, aš 
sti opiai pasinėriau savo “dar
bų” sukūry. Aš keliavau iš vie
no namo į kitą, kur tik spal
votieji gyveno. Jeigu pastebė
davau, kad kuris mano numaty
tų studentų buvo vakariečių i- 
deologijos, palikdavau jį ramy
bėje. Entuziastingai veikdamas 
apkeliavau Midlandą, Liverpu
lį, Manchesterį, Birminghamą, 
Dubliną ir kitas vietoves.

Jeigu kur radau antivakarie- Tiesa, vėliau aš gavau įsaky- 
tj, prieš kolonializmą nusista- mą vykti Nigerijon. Man skirti 
čxusį studentą, jo ramybėje ne- uždaviniai: perorganizuoti Ni- 
palikdavau. Man sekėsi. Laiks gerijos darbininkų profesinę są 
nuo laiko pasiuntinybėje man jungą ir Jaunimo kongresą — 
buvo išmokamos atitinkamos tarybą. Sovietų pasiuntinybės 

4sumos pinigų, bet kartu gau- pareigūnas, tą įsakymą perda- 
davau įspėjimus elgtis atsar
giai ir nebūti per daug išlai
džiam. Kai kada savo butely 
padarydavau mažus baliukus. 
As dirbau visu įkarščiu. Mano 
žmona laukė kūdikio, bet irgi 
neatsilikdavo nuo manęs ir dir
bo tą patį darbą spalvotųjų 
studenčių tarpe.

Vis dėlto man keistai atrodė, 
kad, taip ryžtingai dirbant, te
pavyko vos 30 studentų įkal
bėti vykti į Maskvą “Draugys
tės universitete” studijuoti.

Tuo pačiu laiku mane aplan
kydavo sovietų agentai, patik
rindavo mano ištikimybę, duo
davo naujų instrukcijų. Be to, 
greta naujų studentų verbavi-

^mo, jie pabrėždavo, kad aš tu- ne su Nigerijos komunistų dar- 
riu spalvotųjų studentų tarpe buotojais, kurie turėjo vykti į 
sieti neapykantą ir nepasiten- Maskvą. Iš tų dviejų komunis- 
kinimą prieš vakariečius.

1961 m. vasario gimė mums 
sūnus. “Draugystės universite
to” rektoriui buvome pasižadė
ję, jeigu gims sūnus, suteikti 
jam Markso vardą. Tačiau da
bar mudu su žmona, be rimtos 
priežasties, apsigalvojome ir pa 
vadinome savo sūnų Anouro var 
du

vęs, pabrėžė: “Partijos įsaky
mą vykdydamas, drauge, turėsi 
prisiminti viską, ką Maskvoj iš
mokai, be to, turėsi šiom abiem 
organizacijoms vadovauti”.

Veiklos priedangai turėjau a- 
tidaryti alaus pardavimo krau
tuvę. Agentas dar paaiškino, 
jog abi minėtos organizacijos, 
kurioms aš vadovausiu, gaus 
nuo'atinę Sovietų finansinę pa
ramą. Pinigai laiku buvo gau
nami iš Anglijos, Stamford Hill, 
kur gyveno viena komunistų 
pau.’jos narė, finansų gavimo 
tarpininkė.

Terorinių veiksmų planavimas
L. Rogovas supažindino ma-

komunistai. Jie neabejojo, kad 
Rusijos pagalba Nigerija taps 
“laisva” komunistine valstybe. 
Išsikalbėjęs sužinojau, kad ko
munistų partija deda daug vii- I 
čių į mane ir į mano žmoną. 
Mano žmona, generalinio gu
bernatoriaus sesuo, turėjo gali- 
myoę lankytis savo brolio dr. 
Azikiwo namuose ir guberna- 
tūroje. Jai buvo prieinamos net 
svari os paslaptys. Tuo tarpu 
aš parinktuosius partijos na
rius, savo ir kitų pagalba, pa
lu šiau tam tikrą kiekį “burti
ninkų”, “okultistų” bei spiritis
tų. Iš Maskvos gavome viską,

kas buvo reikalinga, — net kau ' me. Jie, be to, pakankamai tur- 
kolių ir žmonių griaučių. tingi — jų nepapirksi. Partija

Mano naujieji draugai perda- Pr*ėjo vienintelės išvados: šiuos 
man Maskvos nurodymus, komunistų priešus pašalinti iš 

ką turėsime veikti, kaip vykdy- tarpo,
sime Nigerijos sukomunistini- 
mą. Aš net nustebau, kai per
skaičiau darbų planą. Man pa
aiškėjo, kad abi mano vado
vaujamos komunistų organizaci
jos turėjo visą kraštą apjuosti 
ir paimti savo' kontrolėn. Rei
kalui pribrendus turėjo būti iš
vaikytas parlamentas, o jeigu 
reikėtų, padėtų atitinkami so
vietų kariuomenės daliniai. Pa
gal tą planą viskas buvo nu
matyta įvykdyti dar prieš visuo 
tin:us Nigerijos parlamento rin
kimus 1964 m. Teroro priemo
nes, nužudymai, įbauginimas 
turėjo paveikti visų vadų pro
tus, kad jie nesipriešintų liau
dį- s fronto suorganizavimui ir 
jo veiklai. Iki tų metų tamsių 
žmonių masės turėjo būti pa
ruoštos bent tiek, kad galėtų 
socialistiškai galvoti. Tačiau tar 
piniu laiKOtarpiu esamos parti
jos Nigerijoje turėjo būti pa
kenčiamos. Ypač mano svainio 
dr. Azikiwe įsteigtoji partija. 
Man pavestos abi organizaci
jos jau buvo komunistų paveik
tos ir infiltruotos. Veteranai bu 
vo daugiau vakariečių pažiūrų, 
tad galėtų pasipriešinti. Juo la
biau, kad jų vadai yra labai 

1 populiarūs. Komunistų partijos 
manymu, šie vyrai esą per daug 

! stiprūs šulai Nigerijos gyveni-

I DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 8 d. 7

TIKĖJIMO VIENYBES 
OKTAVA

Stiprėja pasaulyje tikinčiųjų 
vienybės mintis ir sąjūdis. Tai 
idėjai populiarinti yra skelbia

ma speciali Tikėjimo Vienybės 
i savaitė nuo sausio 18 d. iki sau- I
šio 25 d. Tikintieji tomis die
nomis prašomi daugiau pasi
melsti šiomis intencijomis, pa
rinktomis tos savaitės organi
zatorių: kad susilauktume visų 
krikščionių susivienijimo, kad

I

sugrįžtų atsiskyrusios rytų krik 
ščionių bažnyčios, anglikonai, 
Europos protestantai, Amerikos 
krikščionys, atšalę ir atkritę ka 
taukai, Mozės tikybos išpažin
tojai, kad sektųsi misijų veik
la ir Kristaus karalija paplis
tų po visą pasaulį.

i

A. -Į- A.
KAZIMIERAS ULINSKAS, Sr.

(OLINS)

Gyveno 4149 So. Artesian 
Avenue, Chicago, Illinois.

Mirė sausio 5 <].. 1962 m.. 3 
vai. popiet, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje, kilo iš Su
valkų apskr., Lukšių parap., 
Plcig-ių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 65 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Anna, sūnus Char
les. Jr., duktė Agnės, du bro
liai — John Ulinskas, jo žmo
na ir jų Smirna, Frank Ulins
kas. jo žmona ir jų šeima (gy
venanti Detroit, Mich.). sesuo 
Agota Gyvis ir jos šeima (gy
venanti Detroit. Mich.) kiti gi
mines. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 43 4S S. Ca
lifornia Avė. Laidotuvės ,vyks 
antrad., sausio 9 d. Iš Koply
čios S:45 vai. ryto bus atlydė
tas j švč. Panelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parap. baž
nyčią, kairioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lą. _ Po pamaldų bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, sū
nus, duktė ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. Petras Bieliū- 
Telef. LAfayette 3-35

i

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

ir kitų papuošimų
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

c

Charles Margis
Gyveno 12410 S.

Mirė sausio 7 
7:15 vai. ryto, 
motų amžiaus.

Gimė Chicago,

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sesuo Isabel Moran ir jos duk
tė Lucille Parkinson ir jos šei
ma. švogerka Mary Margis ir 
jos vaikai — Isabel Likovvski, 
Mary Ann Wiatrowski, George 
Margis. Laevrence ir Edrcard 
Buza ir Victoria Bohnstengel 
ir visų jų šeimos, ir daug kitų 
giminių, draugų bei pažįstai

Green Str.

d.. 1962 m.
sulaukęs 70

Illinois.

f-

tų nė vieno niekad nebuvau 
matęs. Vienas jų, Olabami, bu- Į 
vo aukštos inteligencijos vyras, 
apie 30 m. amžiaus. Abu mano 
nauji pažįstami buvo įsitikinę

mų.

Kūnas bus pašarvotas šian
dien 7 vai. vakarė L. Bukaus
ko koplyčioj. 10X21 SO. Michi. 
gan Ave; Igridotuves įvyks tre
čiadienį, sausio 10 d. Iš koply
čios, S:30 vai. rvto bus atlydė
ta į šv. Petro ir Povilo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą, po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapinės.

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

Nuliūdę lieka: Sesuo, švoger- 
ka ir visi kiti gimines.

I-'tid. direkt. L. Bukauskas, 
Telef. COmm-oilore 4-222S.

Pirmoji abejonė...
Kartą sutikau vieną draugą Į 

iš Ghanos: su juo seniau stu- i 
-dijavome Politechnikos institu- 
*te. Jis buvo griežtas antikomu- 

nistas. Atsisveikinome. Spaus
damas man ranką įkišo spaus
dintą lapelį: “Didžioji kova”. 
Tą lapelį atsinešiau namo ir 
padaviau žmonai perskaityti — 
pats neradau reikalo kvailystė
mis užsiimti. Nelauktai tas la
pelis sukėlė jai abejonių ir ji 

Įtarė: “Ar tu nemanai, kad mes 
patys save kvailiname?” 
į Aš, pykčio apimtas, ėmiau 
Lukti: “Tu pasiutusi reakcio- 
■erė! Eik iš mano akių, aš ta- 
fęs matyti nenoriu! Tik atvy
kome iš Maskvos mums patikė
tos misijos atlikti, o tu jau pa
rduodi vakariečių reakcionierių 
kvailinimui?”

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1962 
m. sausio 3 d. mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas

A. -f- A. JUOZAPAS PETRAUSKAS
Chicagoje išgyvenęs 33 metus ir Los Angeles 16 metų

Kilo iš Mažeikių apskr., Sedos parapijos.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marcelė, sūnus Juoza

pas, duktė Marcele, žentas Victor, dvi anūkės — Donna ir 
Yvette, dvi brolio dukterys ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoje liko sesuo Domicėlė.

Laidotuvės įvyko šeštadienį, sausio 6 d., po gedulingų šv. 
Mišių velionis buvo palaidotas Kalvarijos kapinėse. Los Angeles, 
California.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, žentas ir anūkės

TRIJŲ METŲ MIRTIES PRISIMINIMUI
A. -f- A.
BLIUDNIKO

motų, mirė prieš tris metus ir paliko
PETRO

kuris JAV išgyvenęs 10
giliai liūdinčius žmoną Stefą ir sūnų Ramūną, gimines, draugus 
ir pažįstamus JAV ir Lietuvoje.

Už jo sielą gedulingos šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 
mėn. 9 d. 7:30 vai. ryte. šv. Jurgio lietuvių katalikų parapijos 
bažnyčioje, Rochester, New York.

Maloniai kviečiami gimines, draugai ir pažįstami šiose pa
maldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti už vėlionies Pet
rą sielą.

Žmona Stefa ir sfinus Ramūnas

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West Illth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

j. f. i:i ih:ikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

nas,

A A

r

I nas,

nuliūdime 
tėvais Sta- 
Jonas Gir- 
ir Stasys

giminės, 
Ameri- 

Kanadoje ir

dėkojame didž 
kunigams: giminaičiui

:. f. m.,
gedulingas 

sięįą. Dėkoja- 
:os *ir -kun. F.

I I

TRIB MODERNIŠKO*
iiR-coNDrnoNro koplyčios

MASINOM* VIRTA
REpublit 7-8606

PADĖKA

A. + A. 
JOSEPH ŠVILPAS

Mūsų mylimas vyras ir tė
vas mirė 1961 m. gruodžo mėn. 
23 d. ir palaidotas gruodžio 
mėn. 27 d. šv. Kazimiero ka
pinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jam paskutinj 
patarnavimą ir palydėjo į am
žino poilsio vietą. 
..Nuoširdžiai 
gerb. 
kun. James Pajkos. O. 
kun. F. Kelpšui ir kun.- Gilber
tui, kurie atlaikė 
pamaldas už jo šie' 
me kun. J. Pajke__ 
Kelpšui. kurie palydėjo velionį 
j kapines.

Dėkojame prel. D. Mozeriui, 
kun. F. Kelpšui, kun. Gilbertui 
ir kun. Mykolaičiui už maldas 
koplyčioje.

Nuoširdžiai dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sic-lą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių, bei 
pareiškė mums toj liūdesio va
landoj užuojautą.

Dėkojame vargonininkui p. 
Kudirkai už giedojimą.

Dėkojame gruonešiams. Dė
kojame visiems laidotuvėse da
lyvavusiems, kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui John F. Eudeikiui už ma
loni) patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus 
dSkui.

žmona, duktė ir anūkas.

mirėPo sunkios operacijos 
sausio 6 d. 11:45 vai. vakare, 
sulaukęs 17 metų amžiaus,

Arūnas S. Girdžiūnas
Gyveno 4115 So. Maplewood 

Avenue. Chicago, Illinois.
Pasiiko dideliame 

motina Emilija (po 
siūnaitė), du dėdės 
džiūnas su šeima. 
Stasiūnas, teta Elzbieta Stasiū- 
naitė-Grigel. ir kiti 
draugai bei pažįstami 
koje. Lietuvoje, 
Anglijoje.

Kūnas bus pašarvotas šian
dien 4 vai. popiet l’etro Bie
liūno koplyčioje, 434S S. Cali
fornia Avė. Laidotuves įvyks 
trečiad., sausio 10 d. Iš koply
čios S.45 vai. ryto bus atlydė
tas j švč. Panelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parap. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, dėdės, 
ta ir visi kiti gimines.

Laid. direkt. Petras Bieliū- 
Telef. LAfayette 3-2345.

EDWARD STRUMIL
Gyveno 6840 South Rockwell Street

Mirė 1962 m. Sausio 6 d., 11:30 vai. ryte, sulaukęs 50 m. amž. 
Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Sophie (mergautinės pavardė Smagur), sū
nus James, marti Ruth, 2 seserys: Stephanie Jusko, švogeris Jonas 
ir šeima, ir Harriet Strumil, dėdė Tadeušas Petrošius ir jo žmona 
Stella, dėdienę Stephanie Petrošius, uošvienė Agnės Smaguris, 4 
švogeriai: Walter Smagur ir žmona Nancy, Juozapas Smagur ir 
žmona Lorraine ir šeima, Charles Smagur ir žmona Adelė ir šeima, 
ir Daniel Smagur ir žmona Lucille ir šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mazeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Westem Avė.
Trečiadienį, sausio 10 d., 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Svenč. Panelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Edward Strumil giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę ileka: Žmona, sūnūs, marti, seserys, dėdė, uošvienė ir 
kiti giminės.

Dėl informacijų Tel. YA 7-3401.

A. t A.
IEVA RUDES

Gyveno 6740 South Maplevood Avnue. Chicago. Illinois.
Mirė sausio 6 <1., 1962 m. 7 vai. Vak., sulaukęs 66 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 49 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Tony, trys dukterys Ann 

Franklyn, Sally Gironda ir žentas Tony, Tena Kratine ir žentas 
Donald, sūnus Iz*onard, septyni anūkai ir vienas proanūkas, ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Seserų Iiėmejų Draugijai. Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikų Moterų Sąjungai. šv. Pranciškaus Sese
rų Rėmėjų Draugijai, švč. Panelės Marijos Rožančiaus ir Alto
riaus Puošimo Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette Funeral Home koply
čioje, 2533 West 71st Srn-'-t. laidotuvės įvyks trfčiadienį. sausio 
10 dieną. Iš koplyčios 10:30 vai. ryto bus atlydėta j švč. Pane
lės Marijos Gimimo par. bažnyčioj, kurioj įvyks ged. pamaldos už 

bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines, 
visus: gimines, draugus ir pažįstamus

dukterys. žentai. sūnus, anūkai, pro

velionės sielą. Po pamaldų 
Nuoširdžiai kviečiame 

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę lieka: Vyras, 

anūkai ir visi kiti giminės.
I.aid. din ktoriai Petkus ir Sūnus. Telef. GRovehill 6-2345.

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MAROUETfE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7Isf Sf. Telef. GRovehill 6-2345-6
416 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

MKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

i

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2223

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2421 W. fiftth STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
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DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 8 d.

X Muz. Al. Kačanauskas, 
kompozitoriaus Kačanausko sū
nus, atvyko į Chicagą iš New 
Jersey ir tiria galimybes čia 
pasilikti. Su muz. Kačanausku 
galima susisiekti telefonu Y A 
7-6136.

X Cicero gyventojams Leo
norai ir Valerijonui Sodeikoms 
Naujieji Metai atnešė malonią 
žinią iš Califomijos. Ten jų sū
nus inž. Mintautas ir jo žmona 
Dalia Barmiūtė Sodeikai, sau* 
šio 2 d. susilaukė sūnaus Rai
mundo - Leono.

X L.B. Kultūros Fondo nau
jąją valdybą sudaro: kun. St. 
Šantaras — pirm., St. Semėnie
nė — I vicepirm., VI. Būtėnas 
— II vicepirm., VI. Micas — 
sekret., K. Rožanskas — reik, 
vedėjas, J. Gudas — inž. ir 
Anatolijus Lakas — vald. na
rys “Gimtajai Kalbai”, šią val
dybą jau patvirtino LB orga
nai ir ji pradėjo darbą. Ruo
šiamasi aktyviam jau išleistų 
KF leidinių platinimui, “Alek- 
sandryno” II tomo išleidimui ir 
kt.

X Dr. Kazys Bobelis pasi
statė naują, modernią kliniką 
425 N. Liberty, Route 25, El
gin, UI., ir turės daugiau gali- 
gumų gražiai patarnauti visuo
menei.

X Marijos Aukšt. mok. Mo
tinų klubo parengimas įvyks 
sausio 14 d. mokyklos kavinėj. 
Bus pietūs duodami nuo 1 iki 4 
vai. Mokyklos mokinės atliks 
gimnastikos numerių. Kviečia
mi tėvai ir svečiai.

X Manigirdas Motekaitis va
sario mėnesį gaus muzikos ma
gistro laipsnį. Kaip vienas iš 
reikalavimų tam diplomui, penk 
tadienį De Paul universiteto te
atro salėje buvo surengtas jo 
fortepijono rečitalis. M. Mote
kaitis pasirodė jau gražiai su
brendusiu talentu, lengvai, su 
įsijautimu atlikdamas sudėtin
gus Bacho, Beethoveno, Chopi- 
no, Čiurlionio, Ravel kūrinius. 
Nepaisant blogo oro ir dar blo
gesnio oro biuro pranašavimo, 
pasiklausyti buvo susirinkęs 
gražus būrys dalyvių, daugiau
sia lietuvių. Visi sekė talentin
gą skambinimą su pasigėrėji
mu, bisui dar išprašydami Cho- 
pino valsą. Muzikinis šio kon
certo vertinimas bus vėliau.

X Dail. Kazys Veselka, gy
venęs visą laiką Montrealyje, 
Kanadoje, persikėlė į Chicagą, 
padedamas vienos firmos, ku
rioje dirbs dailininko projektuo 
tojo darbą. K. Veselka ir žmo
na Aldona su sūneliu Linu ap
sigyveno laikinai pas brolį.. K. 
Veselkos asmenyje Chicaga su
silaukė vieno pajėgaus akto
riaus ir dailininko, kuris yra 
vaidinęs visoj eilėj Montrealio 
teatralų ruoštų pastatymų, įra
šymų į plokšteles ir kt

X Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkimas įvyksta sausio 10 
d., 8:30 v. v. Kolumbo Vyčių 
salėje, 2310 W. 69 st. Dalyvau- į ir tame pat 
ja tik nariai be svečių. Metinis 
Rūmų banketas bus gegužės 20 
d. Ambassador West viešbuty.

X Paulinai Blaškienei yra 
laiškas iš Lietuvos nuo Janušo- 
nienės. Atsiimti Draugo admi
nistracijoje.

X Parengimų kalendorius 
Drauge vedamas visuomenės ir 
organizacijų patogumui. Norin
tieji, kad parengimas, parodai 
ar koncertas būtų į kalendorių 
įtraukiamas, prašomi apie tai 
painformuoti Draugo redakci
ją. Pageidaujantieji, kad jų pa
rengimas būtų aprašytas Drau
ge, turėtų 
tus.

X St. 
Campbell, 
metus atvykusiai iš Lietuvos už 
dvi savaites sugaištas ligoje, 
Leonardas Jankauskas įteikė 
$488.14 čekį. L. Jankausko tel. 
LU 5-2094. (Sk.)

X Pakšto salėje, California 
ir 38-os kampas, (tel. YA 7- 
8722), šokiai šeštadienį ir sek
madienį sausio 6 ir 7 dienomis. 
Gros B. Pakšto orkestras. Pra
džia šeštad. 8 vai., sekmadienį metais su pasižymėjimu 
6:30 v. (Sk.) |cond Honours).

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Pranas Sutkus, vienas Cle 
velando lietuvių, senosios kar
tos scenos mėgėjų, gana sun
kiai serga ir yra Šv. Vincento- 
Charity ligoninėj. Jo kambario 

inr. 370. Rašančiajam šią žinutę 
teko aplankyti šį didįjį scenos 
mylėtoją. Jis tai dešimties ar 
dvidešimties įvairiausios rūšies 
veikalų vaidintojas; jis yra vai
dinęs arti šimto spektaklių. 
Jojo puikūs vaidinimai yra ži
nomi visai Clevelando liet, se
najai ir čia gimusiai 
Bet 
bės 
yra 
yra
Marijoną Grigaičiūtę, kuri bu
vo palanki Prano sceniškam 
veikimui. Jiedu turi išauginę 
dvi dukteris ir yra susilaukę 
vaikaičių. Mes linkime Pranui 
greitos sveikatos ir kuo vei
kiausiai sugrįžti namo. Pranas 
ir Marijona Sutkai yra ilgame
čiai “Draugo” skaitytojai ir jo 
rėmėjai.

kartai, 
šiandie, šis didis lietuvy- 
žadintojąs, galima sakyti, 
pamirštas. Pranas Sutkus 
vedęs patriotę lietuvaitę

t

LIETUVIŲ PREKYBOS RC- I 
MŲ VEIKLA

Baigiant senuosius 1961 m. 
Lietuvių Prekybos rūmų pirm, 
dr. Joseph Jerome ir sekret 
dr. Kazys Drangelis sukvietė 
visus rūmų direktorius į Frank 
lin House valgyklą ir juos pa
vaišino gėrimais ir užkandžiais.

Pabaigoje metų kai kurių į- 
monių bei verslo vedėjai savo 
darbininkus gerai vaišina: jiems 
rengia balius, įvairius pasilink
sminimui pramogas ir duoda 
dovanas. Jie tai daro, kad ga
lėtų parodyti darbininkams dė
kingumą už atliktą darbą ir pa 
darytą jiems pelną.

Praeitais metais LPR kapi
talas paaugo iki $27,221.46. 
Tad, baigiant senuosius metus,

posėdyje galės dalyvauti 
LPR nariai. Bus renkami 
ji direktoriai į vietą baigusių- 

i jų savo kadencijas. Taip pat ki- 
| ti svarbūs reikalai bus svarsto
mi. Visi LPR nariai malonėki
te dalyvauti tame posėdyje.

Fr. Bulaw

tik 
nau-

Stasys Firevičius (kairėj), jo duktė Marija Firevičiūtė ir inž. Sta
šaitis, atsilankę į Draugą. St. Firevičius su dukra, studijuojančia 
psichologiją ir muziką La Platos universitete, yra atvykę trims 
mėnesiams atostogų j JAV ir apsistoję Chicagoje.

Paskirtos premijos už reportažą
Draugo reportažui premijuo- 

ti Jury komisija kun. dr. J. 
Prunskio skirtą 100 dol. už 
1961 m. Drauge spausdintus 
reportažus, nutarė skelti pu
siau ir 50 dol. paskyrė Juozui 
Kojeliui už “Pamatysi, kai sa
vo vaikus turėsi”, Draugas, 
1961 m. kovo 18 d. ir Albinui 
Valentinui už Lietuvių Fronto 
studijų savaitės reportažų cik
lą, spausdintą Drauge, 1961 m. 
rugpiūčio 5, 8 ir 16

I

d.

Kristina Sodeikaitė šoka. Ji da
lyvaus Aldonos Valeišaitės studi
jos pasirodyme sausio 14 d.

(Nuotr. A. Stelmoko)

VEDYBŲ SUKAKTIS
Antanas ir Angelė Košubai 

1961 m. Kalėdų švenčių metu 
atšventė trigubą šeimos šven
tę. 1961 m. gruodžio 24 d. Tė- 

; vų Jėzuitų koplyčioje jiedu prie 
' altoriaus atnaujino savo iškil
mingą priesaiką, duotą prieš 
25 metus. Tuo pat metu Anta
nui sukako pusšimtis metų. 
Tiems dviems savo gyvenimo 
įvykiams atžymėti bendru abie 
jų gražiai sutariančiu darbu bu 
vo užbaigtas naujas, moderniš
kas, gražus ir erdvus namas— 
rezidencija, kurį tėv. J. Vaiš
nys šios sukakties proga pa
šventino. Į šią puikią reziden
ciją gruodžio 24 d. vakare su
sirinko gražus būrys Košubų 
giminių ir bičiulių jų pasveikin
ti ir kartu su jais pasidžiaugti 
jų gražiu, darniu gyvenimu ir 
puikiom dukraitėm. Vyresnioji 
Rimvydą nuo praeito rudens 
baigusi universitetą, jau dirba 
kaip mokytoja, Viktutė — be
baigianti pradžios mokyklą.

Tarp daugelio prasmingų, 
gražių linkėjimų ir dovanų di
desnis draugų ir vienminčių bū 
relis savo bičiulystei išreikšti 
dovanojo dail. Adomo Varno 
paveikslą, kurs, reikia manyti, 
prisidės prie Košubų namų jau
kumo ir puošnumo.

Antanas atvykęs į JAV ne
pasitenkino tik rūpesčiu pra
misti, bet ėmėsi mokslo savo 
jau Lietuvoje pamėgtoj srity, 
t. y. buhalterijoje viename iš, 
Chicagos universitetų. Šio sun 
kaus darbo rezultatais šiuo me
tu pagrįstai gali džiaugtis pats 
Antanas, jo šeima, o taip pat 
ir platesnė lietuvių visuomenė. 
Šiuo metu Antanas yra kontro- 

tlierius ir viceprezidento asisten 
tas didžiausioje Amerikos lie
tuvių taupymo ir skolinimo ben 
drovėj (Standard Federal Sav- 
vings and Loan Assn.).

Angelė padėdama savo vyrui 
visuose jo darbuose, dirbdama 
ir augindama šeimą, labai daug 
širdies ir darbo kartu su vyru 
įdėjo kuriant vieną iš didžiau
sių ir sėkmingiausių lituanisti- 

/ nių šeštadieninių mokyklų Chi
cagoje, kuri veikia Kr. Duone
laičio vardu Marąuette Parke. 
Tad praskleidžiant šią Košu

bų šeimos “paslaptį” didesniam 
tautiečių būriui, bičiulių ir sa
vo vardu linkiu Angelei ir An
tanui Košubams dar daug gra
žių, sveikų ir sėkmingų lietu
viškos veiklos metų ne tik čia, 
bet ir būsimoje laisvoje tėvy- 

Inėje! Al. S-tis

tikslus. Jury komisiją sudarė _ j T __ .T, T, V 1 - A uz padarytą LPR pelną pirmi-B. Babrauskas, P. Gaucys, A.
Baronas, St. Semėnienė ir Vyt. 
Zalatorius. Komisijai nebuvo 
lengvas uždavinys atrinkti ge
riausius reportažus iš kelių 
šimtų Draugo numerių, kuriuo
se buvo išspausdinta ne viena 
dešimtis gana neblogų reporta
žų, todėl buvo žiūrima, kad re
portažai tikrai kuo nors išsi
skirtų iš kitų aprašymų. Juo
zas Kojelis ir Albinas Valenti- ., , , , nizacnose.nas yra seni spaudos darbuoto- “ 
jai ir ilgamečiai Draugo ben-į

ninkas ir sekretorius nešykštė
jo pavaišinti direktorius.

Posėdyje, kuris įvyko po va
karienės, ilgametis veikėjas 
Stanley Balzekas, Sr., pateikė 
svarbių sumanymų kaip praplė
sti ir pagerinti LPR veiklą, 

j Dr. K. Drangelis nurodė, kad 
[ lietuvybei išlaikyti Amerikoje 
pirmiausia reikia, kad lietuvy
bė būtų palaikoma savo orga- 

‘ Pavyzdžiui, čiagi- 
miai buvę LPR pirmininkais visi 
mokėjo lietuvių kalbą, — ją 
moka ir dabartinis pirm. dr. Je 
rome. Tačiau ne vien tik var
todami lietuvių kalbą galėsime 
išlaikyti lietuvybę Amerikoj,— 
jei mes remsime lietuvius biz
nierius, profesionalus ir teiksi
me paramą lietuviams iškilti 
politikoje ir kitose srityse, tai 
ir per šimtą metų nereikės rū
pintis lietuvių ištautėjimu.

Bruno Shukis, J. W. Pachan- 
kis, F. A. Raudonis ir kiti di- 

spalvos registracijos iškabas, rektoriai reiškė viltį, kad atei- 
Taip praneša valstybės sekre-' jaunosios kartos biznie-
torius Carpentier i 
field. Prašymai gauti paštu iki 
vasario 1 d., bus laiku išpildyti, j 
Sekretorius taip pat primena, 
kad, važiuojant automobiliu ry| 
tinėse valstybėse, ypač Massa-į 
chusetts, reikalaujama pagal į-j 
statymą su savim ar automobi- vyks šio mėnesio 10 d. 8:45 v. 
lyje turėti registracijos doku- vak. Knights of Columbus sa- 

, mentus. Įėję (2310 W. 69th St.). šiame
I —

J. Kojelio 
originaliai dradarbiai, ne vieną kartą ori-

Pažymėtina, kad 
reportažas įdomiai, 
parašytas ir labai aktualus. Al. ginaliais straipsiais ir reporta- 
Valentino reportažai, gaivūs, žais praturtinę dienraščio skil- 
kūrybingi, tačiau dalykiški ir tis.. L.

CHICAGOS ŽINIOS
SAUGOMAS SENOVĖS LE

DAS

I

I

Fulton Market Cold Storage 
kompanijos šaldytuvuose yra 
penki tonai 2,000 metų senumo 
ledo, atvežto iš antarkčio. Le
do gabalai buvo surinkti per 
paskutinius devynis metus ir 
kai kurie jų ištraukti iš 1,000 
pėdų gilumo. Iš Chicagos šie 
ledo pavyzdžiai bus siunčiami j 
kariuomenės tyrimo centrą Ha- 
nover, N. H.

LIKO ŠEŠIOS SAVAITĖS
Iki vasario 15 d. visi Chica

gos automobilistai turi įsigyti 
ir iškabinti naujas 1962 metų| 
automobilių oranžinės - juodos į

ARGI NEGALI APSAUGOTI?

iš Spring- niai ““ profesionalai taps LPR 
nariais.

A. Baliūno pateiktas suma
nymas išleisti knygą apie Ame
rikos lietuvius atidėtas svar
styti kitam posėdžiui.

Metinis narių susirinkimas į-

Nijolė’ Marija Rūkaitė, 
183 Sherbrooke Ave., Elmwood 
10, Conn., baigė Tuft’s univer- 
stetą Mass. ir gavo anglų lite
ratūros magistro laipsnį. Dabar 
Nijolė Hartfordo universitete 
dėsto anglų kalbą ir literatūrą. 
Moka vokiečių ir ispanų kalbas 

universitete dar 
studijuoja rusų kalbą. Pasirink 
toj mokslo šakoj mano siekti 
daktaro laipsnio. .

Chicagos kriminalistų sindi
katas yra paskyręs $20,000 už 
galvą kriminalisto Gerald Covel- 
li, kuris iš Michigan kalėjimo 
atvežtas į Chicagą. Čia jis tu
rės teisme liudyti prieš keturis 
kriminalistų sindikato vadus. 
Federalė policija, nepatikėda
ma jo gyvybės saugumo Cook 
apskrities kalėjime, jį slapta iš 
vežė į Du Page apskrities ka
lėjimą. Paslaptis iškilo viešu
mon. Manoma, kad “gengste- 
rių” žudikai kaip nors prieis 
prie Covelli ir jį nutildys, prieš 
jam pradedant čiulbėti apie ki
tų piktadarystes.

IR MIAMI BUVO ŠALTA

i

atsiųsti įėjimo bilie- Į

Štarienei, 6938 So. 
tik maždaug prieš

KANADOJ

— Stud. Jonas Algis Ručins
kas — “Draugo” ir kitų lietu* 

j viškų laikraščių platintojas Mon 
!trealyje, Aušros Vartų parapi
jos spaudos kioske, Kanadoje. 
Šiuo metu jis studijuoja farma
ciją Montrealio (prancūzų) uni
versitete. Lietuviškos spaudos 
platinimą jis prad: jo būdamas 
antroje Loyola Aukšt. mokyk, 
klasėje, kurią baigė praeitais 

(Se-

Trys čikagietės mergaitės, 
visos dar nesulaukusios 20 me
tų, gruodžio 1 d. išvyko į Mia
mi, Fla. Pabėgti nuo Chicagos 
šalčių’ geras dalykas, bet ir 
Floridoje mergaitės rado ne tik 
šaltą orą, bet ir dar šaltesni 
priėmimą. Jos buvo policijos 
suimtos, nes išvykdamos iš Chi 
cagos išvežė vienos mergaitės 
tėvuko $1,500. šiomis dienomis 
grąžintos į Chicagą. Teismas į- 
vyks šią savaitę. Jos žadančios 
atidirbti ir sugražinti išleistus 
pinigus.

JAU VĖL

I

K. Donelaičio lituanistinės mokyklos mokiniai vaidina V. Frankie- 
nes veikalėlį “Užburtos gėlės”.

i

ĮGRIUVO Į MENO PARODĄ
Walter Devitz, 3006 S. Canal, 

prieš puspenktų metų, betaisy
damas stogą, per uždengtą stog 
langį įgriuvo į Meno Instituto 
galeriją, kur vyko EI Greco 
paroda. Jis liko 100% nedar
bingas. Tik dabar už susižeidi- 
mą jam teismo priskirta 
$163,500.I -------

' AUKOS KLIŠIŲ MAŠINAI
Šie asmenys aukojo klišių ga

minimui mašinos fondui:
Stasė Ruokienė 
Frank Pumputis
Jonas ir Elena Verbela .. 
Pranas Atkočaitis ...........
Dr. V. J. Bieliauskas .... 
Petras Kausteklis ...........
Jonas Rugienius ...............
Vladas Zinkevičius ...........
Walter Trepkus ./............
Antanas Pakeltis ...............
Stasys Mikalauskas ...........
John Walentukiewicz ____
Aleksandras Nelsas ...........
Juozas Baltrušaitis ...........
Leonas Vedeckas ...............
A. Paciūnas ..................... ..
Jonas Burba ........................
Balys Jablonskis ...............
Jonas Kerulis ............. ..
Klemensas Polikaitis .... 
Viktoras Bulkaitis ...........
Agnės Lazdauskas ...........
Vladas Jakimavičius .... 
A. Žitkus ............................
Petr. Bardauskaitė ...........
Br. Angeleika ...................
A. Jonaitis ........................
George čiapas ....................
K. Gaižutis .......................
M. Norvaišienė ...................
Jonas Rimkus ...................
Antanas Vaitiekus ...........
Viktoria Eigeliene ...........
Stella Petrauskas ...........
Nina Jurkšaitis...................
Kazys Šimkus ...................
Zuzana Petrauskas ...........
J. Jelmokas ........................
P. Plikšnys ........................
Adolf Gleichforsch...........
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

mūsų geradariams.
“Draugo” Administracija

$10.00
10.00
5.00
5.00
4.66
4.00
4.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2-00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ĮSIGYKITE DABAR!

I
I 
I

— Prisipažinti savo klaidas 
ir prašyti kitų atleidimo, tai Į 
nėra save pažeminti, priešin
gai, tai iškelia mus kitų, ir sa
vo pačių akyse. C. Dossi

'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'

LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 
Fotogratavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ................................ $2.00

Redagavo J. Daužvardienė
LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ........................

Parašė Dr. A. Šapoka 
THE STORY OF ART 
and JUOZAS PAUTIENIUS, 

Parašė Ig. šlapeli*
LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ................................

Išleido Marlborough
Užsakymus su uinigaL prašome siųsti

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street

Chicago 29, III.
oooooooooooooooooooooooooc

$3.50

$5.00

$1.25
LITUANISTIKOS INSTITUTO

Pedagoginis Lituanistikos In- nizacijoms, 
stitutas netrukus išleidžia dr. susipažinti 
Vandos Sruogienės, šio Insti- eitimi,
tu to lektorės, paruoštus “Lie- grindiniai

i tuvos kultūros istorijos bruo- priemonės. Spaudai 
žus”, kurie apima Lietuvos kul 
tūros raidą nuo seniausių laikų 
ligi bolševikų okupacijos. Savo 
turiniu šis leidinys taikomas 
Instituto studentams ir apskri-

! tai akademiniam jaunimui. Lei
ATĖJO MOKESČIŲ
LAIKAS
Mokesčių Tarnyba Į dinys jau spausdinamas. Spau-

rajone praneša, kad jau 
atsiskaityti už pereitų 
pajamas. Atsiskaitymą 
atlikti iki balandžio 16 

uždirbo bent $600 
turi atsiskaityti. Tu-

ir pedagogo Prano PauHukonio 
paruošta lietuvių tautos istori
jos dėstymo metodika, kuri pir
miausia reikalinga Instituto stu 

, dentams, besimokantiems, kaip 
dėstytina lietuvių tautos istori-

Vidaus
(Intemal Revenue Service) Chi jdai baigiama tvarkyti istoriko 
cagos 
laikas 
metų 
reikia
d. Kurie 
1961 m.
Tintieji 65 m. ir daugiau metų I ja lituanistinėse mokyklose, ši 
turi atsiskaityti, jeigu uždirbo metodika lygiai bus naudinga 
bent $1,200.

DARBAI
kuriose siekiama 

su savo tautos pra
neš čia nurodomi pa

to siekimo būdai ir 
ruošiama

prof. dr. Antano Salio “Lietu
vių kalbos tarmės”, kurios ro
tatoriniu leidiniu buvo išleistos 
dar nepriklausomoje Lietuvoje 
ir vėliau tremty (Vokietijoj), 

I bet tos laidos jau išsibaigusios. 
Šią dialektologinę studiją au
torius šiuo metu perredaguoja 
bei papildo. Dialektologijos kur 
sui eiti ši studija yra vieninte
lis pagrindinis ša’tinis. Perre- 
dagavimo darbą baigus, studi
ja tuojau bus spausdinama. Vi
si Instituto kurso leidiniai tuo 
tarpu spausdinami prieinamiau 
šia priemone — rotatoriumi,

ir toms lietuvių jaunimo orga- tik įrišami spaustuvėje gamin-

tais viršeliais. Dr. V. Sruogie
nės “Liet, kultūros istorijos 
bruožų” techninėms spausdini
mo išlaidoms apmokėti Varpi
ninkų Filisterių draugija Chi
cagoje per jos pirm. Mečį Mac
kevičių Institutui paaukojo 250 
dolerių. Pr. Pauliukonio paruoš 
tai lietuvių tautos istorijos dė
stymo metodikai išleisti 250 
dolerių per Stasį Vidmantą In
stitutui paskyrė Lietuvių Tau- 

Į tinis Akademinis Sambūris, ku
riam pirmininkauja Jonas Naš- 
liūnas. Varpininkams filiste
riams ir Liet. Tautiniam Aka
deminiam Sambūriui už šią reik 
šmingą moralinę ir piniginę jpa- 
ramą Institutas nuoširdžiausiai 
dėkoja.

I

I
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AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengtas

pavyzdžių ir gražiųjų minčių
r i n k i o j i

Čia galima susipažinti su daugy

be asmenų ir pasigerėti jų charak

terio bruožais, nasirodančiais įvai

riose gyvenimo aplinkybėse. Kny

gą gražiai atspausdino Immaculata 

Press. Putman, Connecticut. 26(| 

nust Kaina $2.06

’Jžsakvmus siųskite
■Draugas”, 4545 West 63 r d Street. 

Chicago 29. I1L
Platintojams duodame nuolaidas 
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