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Kova Oriental provincijoje, Konge
Centro Kongo vyriausybės kariai 

kovoja prieš Gizengos vyrus 
Gizenga norėjęs apleisti Stanleyvillę. Jungtinės Tautos 

palaiko gen. Lundulą

NAUJAUSIOS 
ŽINIOS

Japonija svarsto keisti 

konstituciją
Svarstomi punktai: demokratija, kariuomenė, 

imperatorius

LEOPOLDVILLĘ, Kongas -- i 
Užvakar Stanleyvillėje prasidė- 1 
jusi kova tarp Kongo armijos 
ir kairiosios grupės viceprezi- ; 
dento A. Gizengos karinių jė- < 
gų.

Jungtinių Tautų kalbėtojas 
pranešė, jog 17 kareivių žuvo 
kovoje — aštuoni Gizengos pu
sėje, šeši gen. V. Lundulos pu-Į 
sėje, centro vyriausybės vado 
Oriental provincijos sostinėje, 
ir 3 krito, kai jie bandė bėgti 
pas Lundulą.

Kova prasidėjusi, Kongo vy-' 
riausybė davus įsakymą „su
tvarkyti” Gizengą.

Premjero C. Adoulos minis
terių kabinetas Leopolldvilėje 
įsakė Lundulai „imtis visų prie 
monių atstatyti tvarką,” Gizen- 
gai bandant palikti Stanleyvil
lę.

Lundulos kariniai daliniai 
neleido jo išvykti, ir Gizengos 
vyrai tada bandė areštuoti Lun 
dūlą, bet neįstengė, nes Lun
dulos karinė jėga buvo dides
nė. Lundula areštavęs keturis 
Gizengos pareigūnus.

Statmeniškas pasikėlimas ir nusileidimas. Lėktuvų konstruktorių 
didžiausias galvosūkis iki šiol buvo ne kaip išvystyti didesnį greitį, 

bet greičiau, kaip jį pakelti be ilgo kelio. Čia kaip matyt JAV pa
vyko šią problemą išspręsti. Sprausminių lėktuvų motorai pasu
kami statmenai ir pasikėlimas bei nusileidimas mažoje vietovėje 
užtikrintas.

—Vilniuje teisiami kunigai.
Pasak radijo pranešimo, lietu
vių kunigų grupė šiandien pra
dėta keisti komunistų pareigū-

,, , , ... _ kai ir teisininkai dabar įtemp-
—Maskvos laikraštis „Prav-i, . , , ... .. ,, ,, , ... ’ . , ! tai persvarsto konstituciją, kurta vakar pranese, jog Sovietų . , . .., . .oTzhn-iA b-nriA c ■ x •• . - - n buvo paskelbta 1947 metaisgyboje, kūne saugojo jo rezi- Sąjunga atnaujins atominius kraštui eaant JAV kari,,omenės 

denciją Stanleyvillėje. bandymus, jei Vakarai nesutiks , , „ ... ..
Lundula. buvPs Knn™ armi. -----okupuotam. Konstitucijos per

žiūrėjimą remia ir valdančioji 
demokratų liberalų partija. Tam 
reikalui yra sudaryta speciali 
ekspertų komisija. Konstituci
jos svarstymas užsitęs visus 19- 
62 metus. Bandymai įvesti ko
kius nors pakeitimus, aišku, su
sidurs su atkakliu pasipriešini
mu kai kurių parlamento narių.
Reformų siekia konservatyvieji

Šiuo metu Japonijoje yra ak
tualus svarstymas trijų to kraš
to politikos punktų: demokra
tijos, kariuomenės ir imperato
riaus. Šiais klausimais turėda
mi savus nusistatymus, Japoni
jos konservatyvieji ir tradici- 
onalistai kaip tik ir nori pra
vesti konstitucijos reformas, tuo 
gi tarpu kairieji tai laiko “at
sukimu laikrodžio atgal” ar net 
tą reikalą boikotuoja.

Konstitucijos keitimo šalinin
kai kelia mintį, kad ta konsti
tucija Japonijai buvo primesta 
užsienio valstybės, ji neišreiškia 
tautos valios ir todėl privalo bū 
ti pakeista. Kita gi pusė sako 
— nesvarbus būdas, kaip ta 
konstitucija buvo priimta,

mą iš centro Kongo vyriausy
bės.

Gizenga turėjęs 200 vyrų sar

denciją Stanleyvillėje.
Lundula, buvęs Kongo armi- paskelbti bandymų moratoriu- 

jos vadas P. Lumumbos vyriau mą be jokių kontrolių, 
sybėje, turi apie batalioną vy- _Amerikietis lt. pulk. John
rU- H. Glenn, 40 metų, yra pasinio

Jungtinės Tautos taipgi turi šęs Atlas raketoje skristi į or- 
batalioną etiopiečių Stanleyvil-; bitą š. m. sausio 23 dieną. Jis 
Įėję ir turi antrąjį batalioną, ku; 
rį gali atsiųsti.

—o—
Adoula anksčiau paneigė, jog 

ministerių kabinetas įsakęs a-j 
reštuoti Gizengą.

Pasak radijo pranešimų, va
kar dar tebevykusi kova tarp 
Gizengos karinių jėgų ir Lun
dulos kariuomenės. Mažiausiai 
25 kariai žuvę. Gizengos vyrai 
sučiupę kelis Lundulos karinin
kus ir juos nulinčiavę.

skris 17,500 mylių per valan
dą, jo raketos kapsulė tris kar
tus apskries aplink žemę per 
4/2 valandos.

Mirė pulk. J. Vintartas
CHICAGO — Gautas prane

1 Šimas, kad mirė Lietuvoje sau
sio 11 dieną pulk. Jonas Vin
tartas. Palaidotas vakar — sau 
šio 14 dieną.

Žuvo aktorius Kovacs
I

t

Kardinolas Meyer 
Romoje

ROMA — Kardinolas Albert
Pasak Jungtinių Tautų kai- Meyer, Chicagos arkivyskupas,

bėtojo pareiškimo, tarptautinės atvyko sausio 12 dieną į Romą 
organizacijos daliniai remia .....
Lundulos pastangas numalšinti 
Gizengos karines jėgas.

Jungtinių Tautų įstaigos 
New Yorke kalbėtojas pareiš
kė, jog generalinis sekretorius 
U Thant davęs instrukcijas J. 
T. daliniam Konge „panaudoti 
visas pastangas atstatyti ir pa
laikyti teisę ir tvarką Stanley- 
villėje ir išvengti pilietinio ka
ro.” Pasak kalbėtojo, Thant šį 
įsakymą paskelbė, gavęs prašy-

ŽVILGSNIS l PASAULIO SPAUDĄ

dalyvauti centrinės komisijos 
posėdžiuose paruošti programą 
būsimam visuotiniam Bažny
čios susirinkimui. X

WEST LOS ANGELES, Cal. 
— Komediantas (juokdarys) 
Emie Kovacs, kuris per dieną 
išleisdavo $20 cigarams ir mė
gęs galingus automobilius, žu
vo anksti sausio 13 dieną, kai

1 jo „station wagon” (automobi
lis) paslydo gatvėje ir atsitren 
kė į stulpą.

Gerai gyvenęs, 42 metų am
žiaus žvaigždė grįžo vienas na
mo iš „baby shower,” suruošto 
Milton Berles, kai nelaimė įvy
ko.

Vokietijos kariuomene
BONNA, Vokietija — Vaka

rų Vokietijoje sausio 2 d. pa- ---------------
šaukti 42,500 naujokų karinėn —Vokietijos komunistam į-
tarnybon. sakyta brautis į socialdemokra

Vakarų Vokietija dabar tu- -įų veiklą ir profesines sąjun- 
rės 375,000 vyrų kariuomenės.: gas.

TOKIO Japonijos mokslinin- jos telkiasi ties konstitucijos 9
straipsniu, kuriuo japonams į 
draudžiama turėti ginkluotas 
jėgas ar pravesti bet kokį pa
siruošimą karui. Konstitucijos 
kritikai kalba, kad kiekviena Iš Prancūzijos gyvenimo 
valstybė turi teisę gintis, taigi i 
ir turėti ginkluotas jėgas; be 
to — Japonija, būdama Jungt. 
Tautų narys, yra juk moraliai I 
įpareigota duoti karinę pagal
bą, jei Jungt. Tautoms tai rei
kalinga. Tačiau Japonija jau 
turi šiokią tokią karinio gyni
mosi jėgą ir konstitucijos kei
timo priešai skelbia, kad 9 
straipsnio pakeitimas būsiąs su 
sietas su militarizmo augimu.

Imperatoriaus reikšmė dabar 
palikta tik simbolinė, reprezen
tacinė, o daugelis japonų galvo
ja, kad imperatoriaus instituci
ja turi būti esminė jų santvar- 

i kos dalis. Iš čia ir susidaro ga- 
na karštos politinės diskusijos 

: Japonijoje; jos gali nuvesti ir 
konstitucijos reviziją.

Kalėjimai! už laisvės kovotoju 
rėmimą

Nuteistas kunigų darbininkų sąjūdžio narys

PARYŽIUS — Prancūzijos 
karinis teismas praėjusį penk
tadienį nuteisė 3 metams kalė
jimu katalikų kunigą, kuris pri
klauso taip vadinamam kunigų 
darbininkų sąjūdžiui. Jo nusi
kaltimas — pagelbėjimas pabė l 
gti Ispanijon alžiriečiams suki
lėliams. Tas nuteistasis kunigas 
— R. Davezies, kuris už alžirie
čių rėmimą buvo nuteistas 10-J 
čiai metų kalėjimo 1960 metais 
už akių. Pagal Prancūzijos įs
tatymus nuteistasis esti iš nau- 

Į jo teisiamas kai jis sugauna
mas. Todėl ir tas minėtas kuni
gas, kai buvo sugautas, naujai 
nuteistas sumažinant kalėjimo 
bausmę nuo 10 ligi 3 metų.

Kunigų darbininkų sąjūdžiui kovoti dėl savo krašto laisvės, 
jai parūpinti 6 milijonus dole- vadovauja kardinolas Lienart. Kardinolas Lienart, gindamas 
rių kovai prieš maliariją per šio sąjūdžio tikslas yra siųsti

. 13 kunigus kaip paprastus darbi-

I

i

Pagalba Brazilijai 
prieš maliariją

BRASILIJA, Brazilija — 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
sausio 12 dieną sutiko Brazili-

ninkus į fabrikus, įmones, kad 
jie ten skleistų Dievo mokslą ir 
taip patrauktų prie Bažnyčios 
nuo jos nutolusius ar net prieš 
ją kovojančius. Praėjusiais me
tais šio sąjūdžio veikla buvo 
apribota ir susiaurinta Vatika-

į no, nes šalia teigiamų pasek
mių susilaukta kritikos dėl kai 
kurių nukrypimų.

Kunigo R. Davezies byloje ne 
tiesioginiai yra pakabintas ir 
kardinolas Lienart, nes jis 

| kiek anksčiau pateisino kunigo 
Davezies elgesį. Jo veiklą (rė
mimą laisvės kovotojų alžirie- 

i čių) kardinolas pavadino teisė- 
i tu ir korektišku bažnytiniu at
žvilgiu. Nieko nesą nusikaltimo

Du vyrai Konge
J. Tautų kariniai daliniai jau 

dukart kariavo Konge prieš 
Katangos provincijos vadovy
bę, kad palaužtų jos norą atsi
skirti nuo likusios krašto da
lies. Pirmą kartą beveik pralai
mėjo kovos lauke, antrą kartą 
išgavo iš Tshombės parašą, 
kad atsisakoma pilno Katangos 
atsiskyrimo nuo centrinės vy
riausybės.

Anglų spauda, kuri nėra pa
lanki Jungtinių Tautų kari
niams veiksmams Konge, į mi
nėtą susitarimą pažiūrėjo labai 
atsargiai.

Times nori manyti, kad susi
tarimas teikia gerų vilčių, bet 
įspėja, kad viskas priklausys 
nuo to, kiek atsiras pasitikėji
mo vienas kitu tarp dviejų vy
rų — centrinės vyriausybės 
premjero Adoulos ir Katangos 
prez. Tshombės. Paskui Times 
taip rašo:

“Čia, šiame punkte, J. Tau-

KALENDORIUS
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svarbu jos turinys. Ši konsti- • sekančių 18 mėnesių.
tucija pirmą kartą atnešė de
mokratinius nustatus į tautą ir 
ji turi išlikti.

Kariuomenė ir imperatorius ■ 
Dabartiniu metu, kaip prane!

ša „New York Times”, diskusi- dešimt šeimų East Chicagoje 
užvakar naktį buvo evakuotos 
iš savo namų, įvykus sprogi
mui Socony Mobil Oil kompa
nijos siurblių stotyje ir trijuo-; 
se kaimyniniuose namuose.

—Karališkosios Laoso vy
riausybės vadai Genevoje parei 

i kalaus, kad „neutralus” princas 
1 Souvanna Phouma nebebandy- 
j tų sudaryti koalicinės vyriau
sybės.

—Sovietų diktatorius Chruš- 
čevas pareiškė, jog Kurilų sa
lų grąžinimas Japonijai galėtų

Trumpai iš visur
—4® šeimų pabėgo. Keturias

1i

alžiriečių tautines teises prime
na taipgi europiečių teises Al- 
žirijoje. Vardan laisvės savo 
kraštui neleista keršyti ir tero
rizuoti svetimšalių, kurie turi 
ir gi savo teises.

—Alžire vakar buvo numes
ta bomba į kavinę. Yra užmuš
tų.

—Kennedžio biudžetas sekan 
tiems metams būsiąs 92-3 bili
jonai dolerių — 3 bilijonais di
desnis nei dabar ir 10 bilijonų 
dol. didesnis nei Eisenhowerio 
laikais.

—Vakartį žvalgyba patyrusi, 
jog raudonoji Kinija norinti 
prisijungti rytinį Sibirą su Vla
divostoku, Ussuri provinciją, 
kuri nuo Kinijos buvo atskirta 
Rusijai 1860 metais.

—A. Mikojanas, Sovietų Są
jungos pirmasis vicepreziden
tas, šį mėnesį vizituos Maroką 
kaip karaliaus Hassan II sve
čias, atlikęs kelionę Mali res
publikoje.

1,000 užsieniečių 
studentų

MADISON, Wis. — 
sin universitetas turi 
kaip 1,000 užsieniečių

Wiscon- 
daugiau 
studen

tų savo patalpose Madisone. O 
prieš dešimt metų buvo tik 400 
užsieniečių studentų.

jungti Irakas, bet to nenori nė 
sultonas nė jį globojanti Angli
ja. Kuweit pasiprašė priimamas 
į J. Tautas, bet Sov. Rusija ve
tavo ir teko likti už durų.

Ryšium su ta Maskvos gera
darybe, netikėtai pakišta Irakui, 
Paryžiaus Figaro linkęs many
ti, kad ten jau yra Maskvos 
ranka, traukianti Art. Rytus į 
šaltąjį karą. Tik dar nesą visai 
aišku, ką Maskva tuo tarpu pa
sirinko — atvirai remti Iraką 
ar piudyti Nasserį su Kassemu

'tos neša didelę atsakomybę. At
rodo, kad jos supranta savo už
davinį taip, jog turi daboti, kad 
pasirašytas susitarimas būtų 
vykdomas. Toks gal ir galėtų 
būti jų uždavinys, tačiau sun
ku bus išvengti pavojaus netap
ti žaidimo įrankiu tarp tų besi
ginčijančių vyrų. Jei taip atsi
tiktų, J. Tautos Konge vėl atsi
rastų 
je”.

The 
vienu 
bė susitarimo laikysis. Pastara- (Irako valdovas), kad prialsin- 
sis laikraštis norėtų manyti, tų Nasserį tiek, kad šis sutiktų 
kad susitarimas Tshombei pa- duoti Maskvai laivyno bazių, 
lankus, jeigu jis nori iškovoti kurios dabar itin reikalingos, 
naują santvarką Kongui. Jei jis nes jų netekta Albanijoje, 
norės kariauti, susitarimas bus

katastrofiškoje padėty-

Guardian ir the Scotsman 
balsu abejoja, ar Tshom-

Le Monde neabejoja, kad ara-
itik priedanga kariškai sustiprė- Rytai įžengė į šaltąjį
ti.

The Yorkshire Post to susi-
karą. “Reklamavimas iš komu
nistų bloko gaunamų ginklų

tarimo nelaiko paskutiniu JAV sįuntų (pirmiau tai laikyta pa-

Sausio 15 d.: šv. Povilo at-1 
sivertimas; Dailius, Snieguolė

Sausio 16 d.: šv. Marcelis, 
Jovaras.

ir J. Tautų laimėjimu, nes Ka
tangos provincijoje taip ne
mėgstamos J. Tautos, kad ten 
galima visko tikėtis. Galima net 
esą manyti, kad Tshombė tą 
susitarimą pasirašęs JAV 
Tautoms spaudžiant.

Kas ten maišo?

ir J.

Mrs. Dolores Thauwald Bridges,
našlė buvusio sekretoriaus Stylee būti svarstomas, * jei ’ Japonija
Bridges, kuris buvo senate respub
likonų politinės komisijos pirmi
ninkas, pranešė, jog _ 
tuos į senatą iš New Hampshire.

atsisakytų karinės sutarties su
ji kandida- Jungtinėm Amerikos Valsty

bėm.

RAUDONIEJI GRIEŽTINA KOVA PRIEŠ 
REZISTENCIJA LIETUVOJE

Randakevičius puola lietuviškąją išeiviją

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jis apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsn.; rytoj — šal
čiau.

Saulė teka 7:16, leidžiasi4:44.

slaptyje) rodąs Kairo norą at
naujinti šantažą pasauliniu 
mastu. Tai yra vadinamoji po
zityvioji neutralizmo taktika.”

Ryšium su didėjančia įtampa 
pasigendama aiškumo ir tvirtu
mo. Laikraštis ragina Vakarų 
valstybes užimti aiškią lin: ją ir 
ta proga apgailestauja, kad 
JAV nebeturi Dulles, kuris mė-

£ augumui įteikė prašymus du 
lietuviai Rutkauskas ir Keblys, 
prašydami pripažinti nekaltais 
ir pakeisti nuosprendį. Tačiau 
jų prašymai buvo atmesti kaip 
‘ banditų įžūlumas”.

Iš Randakevičiaus straipsnio 
aiškėja, kad kova prieš bet ko
ki pasipriešinimą okupantų kės
lams bus ir toliau vedama vi
su griežtumu. Straipsnyje sa
koma, kad tokia kova turi būti 
ypatingai sustiprinta dabar, 
“kai lietuvių tauta petys į petį 
su visomis broliškomis tarybi
nėmis tautomis praktiškai įgy
vendina komunistinės statybos 
uždavinius ,atskiri asmenys, vi
sų pirma iš buržuazinių nacio
nalistų niekingų likučių tarpo, 
bando iš priešiškų pozicijų aiš
kinti TSKP 22-jo suvažiavimo 
nutarimus ir ypač klausimą dėl 
asmenybės kulto ir jo padari-

----- . - •

jokios sociali-OKUP. LIETUVA. — “Tie
sa” 296 nr. išspausdino vals
tybės saugumo komiteto (KG 
B) prie Lietuvos ministerių ta
rybos pirmininko A. Randakevi
čiaus straipsnį, pavadintą “Bud 
rūmas — brangi tarybinio žmo 
gaus savybė”. Kartodamas se
ną komunistinės propagandos 
pasaką apie tariamuosius Va- 
ka-ų pasaulio norus “sugriauti 
Sovietų Sąjungj iš vidaus”, šis 
čekistas visu įnirtimu pasisako 
prieš lietuvių išeiviją, jos veda
mą laisvinimo darbą, prieš Lie
tuvos partizanus, kovojusius su 
raudonuoju okupantu.

Paryžiaus spauda pastaromis 
dienomis dažnai primena Vid. 
Rytus, kur šiuo metu kas tai go diplomatijoje rizikingai vaikš 
negera turėtų būti Kuweit re- 
gione.

Mat, šį nafta primirkusių Ar JAV amžinai pasiduos 
smėlynų gabalą norėtų prisi- šantažui ? — klausia laikraštis.

Neturėdamos 
nės bazės ardomajai veiklai Ta
rybų šalyje, imperialistinės žval 1 
gybos savo niekšingiems tiks
lams stengiasi panaudoti įvai
rias visuomenines atmatas, ka
rinius nusikaltėlius, jų tarpe 
lietuviškuosius nacionalistinius 
pašlemėkus, išdavusius savo tau 
tą, pabėgusius į užsienį ir su- Į 
sisukusius lizdus po imperialis
tų sparnu” — rašo Randakevi
čius. Štai kaip Lietuvos žmo
ni ms pristatoma lietuviškoji iš
eivija.

Lietuvoje pokario metais bu-
| vo labai daug žiauriai nubaus-, kulto aukomis”.

tų (25 m. sunkiųjų darbų ka
lėjimo). Nubaustuosius kartais 
kaltindavo veikus partizanų ei
lėse. Dabar vienas kitas iš to
kių nubaustųjų išlikę gyvi ban
do reikšti vilčių, jog vykstant 
“asmenybės kulto padarinių lik 
vidavimui” į_ 
ta jų bausmė. Štai ką apie to
kius sako Randakevičius.

“Kai kurie anksčiau už anti
tarybinę veiklą teisti nacionali- vius' 
nio banditinio pogrindžio daly- ti kiekvieną prieš sovietinę o- 
viai taip suįžūlėjo, jog stengia- kupaciją nusiteikusį žmogų, kad 
si vaidinti ‘kankinius’ ir reika- tokiu išdavikišku elgesiu bū- 
lauja pripažinti juos asmenybės tų “garbingai atlikta pareiga 

i tėvynei”. (E.)

gali būti sušvelnini Hkvidavimo”.
Baigdamas savo straipsnį 

Randakevičius kviečia visus 
“dorus tarybinius žmones, lietu 

1” padėti čekistams išaiškin-
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s DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 15 d

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

KIEK REIKIA JUMS TURĖTI 
METŲ KETVIRČIŲ?

Pagal \ naujausią Socialinio 
draudimo įstatymo papildymą, 
kiek jums reikia turėti metų 
ketvirčių, kad gautumėte pen
siją, kai sulauksite 62 m. am
žiaus, sužinosite iš žemiau spau 
sdinamos lentelės. Šie metų ket 
virčių kreditai' gali būti įgyti 
bet kuriuo 
Gimimo 
metai

SU- 
ap- 
di-

su

čiuojant, yra būtina naudoti 
net septyni metai su aukščiau
siais uždarbiais tarp 1951 m. 
ir 1963 metų (kada jūs būsit 
65 metų amžiaus).

Jeigu norite prisiųskite man 
vėl savo uždarbių metines 
mas nuo 1951 m. ir tada 
skaičiuosime jūsų pensijos 
durną.
Ar asmuo išdirbęs 5 m.
pertrauka, gali gauti nedarbin

gumo pensiją?
Kl. 1. Jei asmuo (moteris) 

nustojus sveikatos negali dirb
ti, bet išdirbus yra penkis me
tus su dviejų su puse mėnesių 
pertrauka, ar gali gauti pensi
ją kaipo nedarbingas?

2. Jei gali, tai kiek jis gautų 
pinigais? Minėto asmens savai
tinis uždarbio vidurkis yra bu
vęs 40 dol. Asmuo — 60 metų 
amžiaus. J. M.

Ats. J. M. 1. Ar ši moteris 
turi teisę gauti nedarbingumo 
pensiją pagrinde priklauso nuo 
dviejų dalykų: a) ji turi 
būti visiškai nedarbinga ir tą 
savo nedarbingumą turi įrody
ti pateikdama mediciniškus įro 
dymus ir b) ji turi turėti bent 
20 metinių darbo ketvirčių už
dirbtų paskutiniųjų dešimties 
metų bėgyje prieš tampant ne
darbinga. Ką tai reiškia? Minė
tieji dvidešimt metinių darbo 
ketvirčių yra faktinai penkių 
metų darbo laikotarpis. Šitas 
laikotarpis nebūtinai turi būti 
išdirbtas iš eilės be pertraukos, 
tačiau tas 5-tas metų turi būti 
tame dešimties metų laikotar
pyje. Dabar, jei ta moteris iš
dirbo penkis metus, su dviejų 
su puse mėnesių pertrauka, tai 
yra didelės galimybės, jog ji 
yra pakankamai išdirbusi, kad 
galėtų paduoti pareiškimą ne
darbingumo pensijai gauti. Dėl 
to patarčiau jai skubiai susi
siekti su artimiausia socialinio 
draudimo įstaiga.

2. Tiesioginiai ir tiksliai, kiek 
toji nedarbinga moteris galėtų 
gauti nedarbingumo pensijos, 
pasakyti negalima, nežinant vi
sų pirma kada ji nustojo dir
busi ir ar iš eilės tuos penketą 
metų dirbo ar buvo dirbusi dar 
prieš 1950 metus. Nežinant 
smulkmenų — negalima išsa
miau ir atsakyti. Nedarbingu
mo pensijoms amžius neturi jo-

kraštą atvykę svetimšaliai. Bet i kios reikšmės. J. Šoliūnas 
pagaliau kaz kas man įsaiski- pAVELDĖJIMO MOKESČIAI

laiku po 1936 metų.
Ketvirčių jums 

reikia turėti 
vyram

Antraeilių kategorijai priklauso 
visi, išskyrus tėvus, sutuokti
nius ar pagal giminystės liniją 
velionies palikuonys ir išski
riant Marylando valstybę, mie- 

i stą ir apskritį. Palikimas $500, 
kapui ir laidotuvėms išlaidos— 
neapmokestinamas.Legacijos (da 
lis) arba palikimas iki- $150 
taip pat neapmokestinama su
ma. Jungtinės sąskaitos banke, 
statybos bendrovių ir bendroji 
nuosavybė' apmokestinama, iš
skiriant vyrą arba žmoną, ku
rie valdo nuosavybę ne kaip 
nuomininkai, bet kaip jungtinę 
nuosavybę (joint tenant).

Palikimai religinėms, labda- 
rybėms arba švietimo įstaigoms 
— neapmokestinamos sumos.

Massachusetts valstybėje ne-

iki 25% mėnesinio uždarbio. 
Bet geriausia kreiptis į savo 
dirbančius tauitečius, kurie re- 

įkomenduotų į tas pačias darbo- 
įvietes, kuriose jie dirba; tada 
i jokio atlyginimo nereiktų mo
kėti. Pr. š.

I
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moter.
1892 ar anksčiau 6 6

61893 7
1894 8 6
1895 9 6
1896 10 7
1897 11 8
.1898 12 9
1899 13 10
1900 14 11
1901 15 12
1902 16 13
1903 17 14
1904 18 15
1905 19 16
1906 20 17
1907 21 18
1908 22 19
1909 23 20
1910 24 21
1911 25 22
1912 26 23
•1913 27 24
1917 31 28
1921 35 32
1925 39 36
1929 40 40

JŪS KLAUSIATE —
MES ATSAKOME

• Ką aš turiu daryti, jei aš 
niekada nepranešiau savo 

adreso?

Kl. Nors aš JAV-bėse gyve
nu jau keleri metai ir nebuvau 
natūralizuotas, bet niekada ne- 
pranešdavau savo adreso sau
sio mėn. laikotarpį, kaip įsta
tymas iš svetimšalių reikalauja. 
Mat, aš galvodavau,-kad regi
struotis teturi tik naujai į šį

M. M.

no, kad aš privalau kiekvienais 
metais registruotis, kol neįsigi- 
jau pilietybės. Ką aš dabar tu
riu daryti?

Ats. M. M. Teisingai, kad vi
si svetimšaliai, gyveną JAV-bė- 
se privalo kasmet pranešti ad
resą, užpildant specialią korte
lę — Address report card. To
kios kortelės gaunamos bet ku
rioj pašto įstaigoje arba JAV 
Imigr. ir Natūralizacijos tar
nybos įstaigoje sausio mėn. lai
kotarpį. Užpildytą kortelę rei
kia asmeniškai įteikti pašto 
valdininkui arba imigracijos 
tarnautojui. Jeigu jūs legališ- 
kai į šį kraštą įleistas ir iki 
šiol nesiregistravote, jūs pasi
darėte deportuotinu. Jūs turite 
užpildyti registracijos kortelę, 
kurios viršuje paaiškinkite prie i 
žastis, dėl ko savo laiku nesi
registravote. Jūs gal būt būsite 
pabartas, bet nieko daugiau! L, 
jums neatsitiks. Pr. Sulas

¥

palikta neapmokestinama. Bet 
jeigu palikimas yra didesnis, 
negu ši suma, tai apmokestina
ma visa suma, įskaitant ir 
$1,000. Tačiau jokiu atveju ne
apmokestinamas palikimas, ten 
kąs vyrui, žmonai, tėvui, moti
nai. vaikui, pavaikiui, patėviui, 
jei paliktasis turtas yra mažes
nis negu $10.000 ir betkuriam , 
asmeniui—mažiau negu $1,000. : p_ ŠILEIKIS P.

Pr. ŠlllaS Orthopedas. l’rotezistas
Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms J 
(Arch Supports) ir t.t

I Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. ) 
j ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III 
Tel. PRospect 6-5084

Kur gauti darbo?

Kl. Kur galima kreiptis, iš
ėmus 26 sav. ir dar papildomą 
13 savaičių kompensaciją? Ne
gaunu darbo ir dar nežinau, 
kada gausiu. Esu 4 asmenų 
šeima. Neturiu santaupų ir gre- į 
šia bado šmėkla. Prašau pata- į 
rimo kur kreiptis? Dr. Sk. I osi

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

*1 valandos skambinti telefonu 
; HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p.

Ats. Dr. Sk. Tiesa, dabartį-, kaskied- išskyrU3 trečiad’ ir šeštad’ 
niu metu visame krašte siaučia

Į apmokestinama paveldėjimo mo 
kesčiais tie palikimai, kurie ten
ka vyrui, žmonai, tėvui, moti
nai, vaikams, įsūnytiems vai
kams, patėviams, jei tas pali- didelis nedarbas ir bedarbiams 
kimas nėra didesnis negu $10,- sunku susirasti bet kokio dar- 
000. Jeigu visa nuosavybė 
vertė yra didesnė negu $10,000, 
tai mokesčiais apdedama visa 
suma, įskaitant ir pirmuosius 
$10,000. Jeigu palikimas nėra 
didesnis, negu $1,000, tai toji 
suma bet kuriems asmenims

bo. Pirmiausia reiktų kreiptis 
į valstybinę nedarbo įstaigą, 
kur už darbo pasiūlą nereikia 
mokėti. Bet didž. miestuose 
veikia ir privačių darbo sura
dimo agentūros,kuriom už darbo 
vietos nurodymą reikia mokėti

I Vai.-

DR. ANNA BALIUNlS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
**858 West 63rd St.

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

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. \VAlbrook 5-5076

!

Į

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

Metams metų 3 mėn. 1 mėn. 
$1.75 ■ 
$1.50

Prenumerata:
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.

i

$7.00 
$6.00

$4.00 
$3.50

r.'
• Redakcija dirba kasdien 

dien 8:30 — 5:30, šeštadie-' 
8:30 — 12:00.

I 
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• Administracija dirba kas- • 

8:30 — 5:00, šeštadieniais — 
nias — 8:30 — 12:00... cl; Į
»■■■■■■■■•

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-2670
Valandos
atsiliepia.

pagal susitarimą Jei ne. 
skambinti MI 3-0001

Ofisas: 3148 West 63r<l Street
Tel.: PRospect 8-1717 

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

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coart. Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.
----------------------------------------------------------------

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1—4 p. p., 6:30-8:30 
1—4 vai., trečiad.

Vai.: 
penktad. nuo 
vai. vak. šeštad. 
uždaryta.

vak. f

?1 ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

>

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) vak
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

GRAND 
OPENING 
CELEBRAnON

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. tr Kitu laiku pagal sutartj. 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDIN'ĖS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-22901.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches. Arthritis, Rheumšitlsm. 
• Spine & Nerve, Ailments

1428 Broadway, Gary, Indiana
Valandos — pirmadieniais 3 iki 6 

laiku pagal susitarimą.
Telef. Office Gary: Gary 88b8635 

Res. Chicago BIshop 7-5£38

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

keičia stiklus ir renius
4455 S. California Avė. YA 7-7381 
v?J-: 10 «ryto ikl 8 vak- trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p p 
______Lzdaryta iki sausio 22'd.' ’

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

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 sutartj. ¥

; DR. E. STANAT-STANAiTIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd. 

(Damen Avė. kampas) 
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v. 
_ . P- P- ir Pagal apointmenta; 
rei. Ofiso ką 5-2134, Rez. 878-5960

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

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

Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ ir VAIRŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

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

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

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

I

I

High h įdėlity Console General Elcctric... AM-

Ii

Maine valstybėje paveldėjimo 
mokesčių srityje yra šios iš
imtys, kai paveldi vyras, žmo
na, motina, vaikas, adoptuo- 
tas vaikas, posūnis, prigimtinis 
vaikaitis. Išvardintiems asme
nims kiekvienam atleistina nuo 
mokesčių suma yra $10,000. Vi
siems kitiems (kaip labdarybei 
ir t.t.) — $500. Paveldėjimo 
mokesčiai svyruoja nuo 2% — 
16'';, kas priklauso nuo gimi
nystės laipsnio ir paveldėjimo 
sumos dydžio.

Marylando valstybėje pavel
dėjimo mokesčiai yra tiesiogi
niai 1% ir antraeiliai —7%%.

Taupytojams nemokamai 
Laike sausio ir vasario mėne
sių, šis gražus 10—puoduku 
“Collector’s Corner" kavos in
das su šildytuvu bus justi do
vana, kada atidarysite taupy
mo sąskaita padėdami ?500.00 
ar daugiau, arba jei tą sumą 
pridėsite prie savo dabartinės 
sąskaitos. Viena dovana šeimai 
ir jūsų sąskaita, turi būti pa
didėjusi mažiausiai $500 suma, 
ši.n dviejų mėnesių laikotarpy
je. Jei Jums patogiau, taupy
kite prisiųsdami paštu. Mes * * 
prisiusime Jums dovaną.

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

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, t~eč„ š.ešt pagal sutartj, 
sekm. uždary ta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 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'jandos tik susitarus
TeL GRovehill 6-3409

Rez. GI 8-0873

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

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

LIGOS

5-2670.
Jei ne-
3-0001.

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkrauStymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

Stereo
FM-I’atefono Kombinacija... bus mūsų didžioji dovana— 
Grand Prize.
nieko daugiau kaip tik užsiregistruoti. Kiti 
Tranzistorinis Radijas.
‘‘Snooz- A larm”
1962 m.
Jiems bus pranešta laišku

Bet kas gali laimėti. Nėra “varžybų'’... 
prizai bus 

Kavos Virdulis, ir 
Traukimas jvyks 

nereikės čia būti.

Automatinis 
Žadinamasis laikrodis, 

sausio 30 d. laimėtojams

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
. (71-os ir Campbell Avė. kampas) 
i Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—b vai. vak. 

šeštadieniais 1-4 p. p.I
VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

DIVIDENDAI
išmokami

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso PR 8-7-773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Vai.? pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p.
mtrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir spedalhd 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir -gek- 

j madienials uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais ; nuo 
2 vai. iki 5 vai. vak.

f

DR. VYT. TAURAS
r.JiT2.TTOJAS IR chirurgasBENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲLIGOS V
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 
laiku — pagal susitarimą. i

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801 I

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street-
Priima ligonis pagal susitairima 

Dėl valandos skambinkit tel: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet? kas- 

j dien. išskyrus trečiad. Ir šeštad.

F.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR 

5430 S...
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki
na. išskyrus trečiadieni.

SMEGENŲ LIGOS 
Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ
HE 4-1562
9 vai. popiet kasdle-

Telefonas — GRovehlll 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS 
valandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popW 
Trečiadieniais uždarytu

I

Kiek aš gausiu pensijos?
Kl. Esu gimęs 1898 m. sau- i 

šio 1 d. Dirbu apdraustame 
darbe apie 10 m. Pateikiu savo 
metinius uždarbius. Kiek aš 
gausiu pensijos, jeigu aš pa- A1 , kūrenimo gi
duosiu prašymą pensijai gauti . pakeitimai ir pataisvmai i 
nuo 1961 m. rugpiūčio 1 d.

Dr. skait.
Ats. Dr. skait. Labai gaila, 

tačiau į jūsų klausimą atsakyti 
negaliu, nes nežinau jūsų me
tinių 
1956 
1898

I

Mokame
už investavimo

sąskaitas

kas metu ketvirtį
Kovo 31
Birželio 30
Rugsėjo 30
Gruodžio 31

JUOZAS F. GRIBAUSKAS

uždarbių nuo 1951 iki 
m. Kadangi esate gimęs 
m., todėl pensiją apskai-

BLUEFIRE OIL CO. 
DR 3-3683

<24 VAL. TARNYBA) 
temos kainos, greita* ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

4 .

ST. ANTHONY/;: 
SAVINGS

and loan Association

1447 So 49th Court Cicero M Illinois City 7424395

%
Suhurban 656 6330

I

r

DR. A. GARUNAS
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. ___ _
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 

i Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 
Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 

Ligonius nrllms mūrui ■nsitarlma

▼ak..

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

i DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

‘ GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2656 U'est 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:30 Iki 
4:30; antr. ir penkt nuo 5 iki 8; 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 
nitritą m«»

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
p. Ir 6 

uždaryta
VaJ. kasdien nuo 1— 4 p. 
iki 8 vai. Trečiad. tr šešt.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHERURG® 

Vidaus ligoe
10748 S. Michigan, Chicago 28, I1L 

Telef. offtso: PUUman 5-6766 
Namų: BEverly 8-8946

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

fVAARASY
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais 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 4-3159

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marąuette Road

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. ▼. Ir 7 Iki g ▼. ▼. 
Trečiad. ir ftefttad. pagal autartf.

Specialybė — Vidaus Ligos 
5159 So. Damen Avenue

Valandos pagal susitarime

DR. P. 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 vžv.

Perskaitę “Draugą", duoki 
•** ii kitiems oasiskaityti

DR. STASYS ŽMUIDZINAS 
gydytojas ir chirurgas 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
lig? 5 valandos ryto, kasdien.

-tu
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Grąžinti Dievą ir dorovę AR DAR ILGAI IŠTVERS J. T. DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 15 d S

JAUNIMO SIELON

yra jo santykis su aukščiau
siuoju gėriu, besireiškiančiu 
protingoje prigimtyje natūra
liuoju įstatymu, ir asmenine 
sąžine. 0 toks dorinis gyveni
mas tikrovėje yra atsirėmęs 
į valią Dievo, kuris yra visos 
dorovės kūrėjas ir kiekvieno 
įpareigojimo šaltinis.

Dorovės tvarka nėra pri
klausoma nuo žmogaus valios 
ir nėra lygtina. Ji yra aukš
čiau žmogaus valios. Etinės 
normos pasiekia žmogų konk
rečiame jo gyvenime, pačios 
būdamos nepakeičiamos ir ne
atšaukiamos.

Juridinės normos (pvz. vals
tybės įstatymai) išeina iš žmo-

Federalinio sekimo biuro 
((F. B. I.) viršininkas J. Ed- 
gar Hoover, išbuvęs tose pa
reigose 37 metus, kaip spau
da skelbia, neseniai padarė 
pranešimą apie Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse vykstan
čius nusikaltimus, duodamas 
statistinius davinius. Jis sa
ko, kad per dešimt metų 
(1950—60) Amerikoje didie
ji nusikaltimai pagausėjo net 
98 procentais ir padvigubėjo 
jaunuolių suėmimai. Miestuo
se daugiau kaip pusė įvyks
tančių automobilių pavogimų 
ir apiplėšimų priskaitoma pa
augliams. Iš policijos suimtų- 
jų už žmogžudystes rasta, kad
apie 8 procentai buvę jauni gaus valios ir yra tiek tobu- 
berniukai ar net mergaitės.

Tokie nusikaltimai valsty
bės iždui atsieina labai bran
giai. J. Edgar Hoover sako, 
kad ryšium su nusikaltimais 
federalinė valdžia turi išleisti 
kasmet milžiniškas pinigų su
mas, daugiau kaip skiriama 
auklėjimo reikalams ir devy
nis kartus daugiau, negu su- 
aukojama religiniams tiks
lams.

Daug veiksnių prisideda 
prie tokio nusikaltimų augimo. 
Pranešėjas priskaitė tokių 
veiksnių ir priežasčių net ke
letą. Esą, sumažėjo tėvų au
toritetas ir nusmuko morali
nis gyvenimas. Viešoji opi
nija pasidarė labiau abejinga 
organizuotam visokių ydų pli
timui. Prie to prisidėjo nie
ko nekontroliuojama nedoroji 
spauda ir narkotikai, žudą 
charakterį ir aplamai jauno 
žmogaus sveikatą. Didžiausią 
blogą įtaką jaunimui daranti 
televizija ir kinai, kur nusižiū
rimi brutalumo ir žiauriausių 
nųąifcaltimų pavyzdžiai.

¥
Ieškodamas negerovės prie

žasčių, J. Edgar Hoover bet
gi nepriminė, berods, svar
iausio — religinio auklėjimo 
trūkumo valstybinėse mokyk
lose. Dievo nepripažinnimas 
ir moralinio įstatymo paneigi
mas veda plačiu keliu į nusi
kaltimus. Kai Dievo ir mora-

los ir išsivysčiusios, kiek yra 
tobula ir išsivysčiusi kultūra 
bei civilizacija, ir jos nepasie
kia v’so žmogaus. Jos nepri
eina prie žmogaus minčių, 
croškimų, pasiryžimų, meilės, 
neapykantos, atseit, nepasie
kia vidinio žmogaus gyveni
mo.

O moralinis įstatymas pa-, 
liečia visą žmogų su visomis 
jo gyvenimo formomis. Jo ir 
tiksiąs nėra apribotas laike 
ir °rdvėje, kaip žmonių su
kurtų juridinių normų, kurios 
siekia laikinės, ribotos, visuo
meninės gerovės.

Moralinio įstatymo tikslas 
yra viso žmogaus gyvenimo 
galutinis tikslas, neribotas ir 
amžinas gėris, dėl kurio visos 
gėlės laukuose ir pievose žmo
gui pražysta. Dėl to tai gėrio 
dangaus mėlynė nerimą sie
loje sukelia ir tamsios nak
ties mirgančios žvaigždės am
žiną mįslę mena.

Kiekvienas žmogus gyvena 
ir veikia, kad būtų laimingas. 
To laimės šūkio, užliejančio 
visą širdį ir visą sielą, niekad 
negalima nei išvengti, nei at
sisakyti. Todėl visus yra pa
siekęs su pirmu būties tikro
vei pabudimu pirmas 
dėsnis, liepiąs daryti 
vengti blogo.

Ir kasgi to nežino,
kia daryti gera ir vengti blo
go. Bet geras geram nelygus. 

ri.ūų dėsnių pažinimas laiko- Nepripažįstąs Dievo ir amži- 
mas mažiau vertu už matema
tikos ar istorijos žinojimą, tai 
aišku, kodėl jaunime vis ma
žėja atsakingumo jausmas ir 
gausėja nusikaltimai.

Žinoma, religinio auklėjimo 
įvedimas į viešąsias mokyk
las nepašalina visų moralinių 
blogybių. Žmogus visada gali 
klysti ir nusikalsti, nes visa
da lieka laisva galimybė vie- 
na5p ar kitaip apsispręsti. Bet
gi tame apsisprendime maža 
galioja valstybiniai įstatymai, 
noFS ir paremti skaudžiomis 
sankcijomis.

Etikos bei moralinių moks
lų žinovai sako, kad valstybi
niai įstatymai be moralinio 
įstatymo praranda įpareigo
jančią galią. Šitai žino kiek
vienas žmogus savo vidiniu 
nusiteikimu, kai jam reikia 
apsispręsti.

¥
Dorinis žmogaus gyvenimas

dorovės 
gera ir

kad rei-

no gyvenimo atras sau gdra 
tai, kas kitam bus labai bloga. 
Sakoma, kad koks yra žmo
gus tokia yra ir jo moralė.

*

Mokyklos be religinio auk
lėjimo, gal būt, paruošia vals
tybei gerus matematikus, bet 
ne gerus piliečius, nes jos ne
pajėgia iš jauno žmogaus iš
ugdyti kilnios dvasinės asme
nybės su pilnu gyvenimo pras
mės supratimu ir atsakingu
mo pajautimu. Atitrūkęs nuo 
Dievo ir atsipalaidavęs nuo 
dorovės dėsnių, žmogus savo 
veikime imasi ryškinti gyvu
lio žiaurumą, o ne aukštuosius 
dvasios polėkius.

Pastangos sumažinti baisių
jų nusikaltimų gausą turėtų 
virsti pastangomis grąžinti 
D;tvo ir dorovės dėsnių paži
nimą į jauno žmogaus sielą.

V. Rim.

Katalikų pasauly

SVEIKINA ATSPARUMĄ 
KOMUNISTŲ PRIEVARTAI
Popiežius Jonas XXIII paskel 

bė laišką Vokietijos kunigams. 
L; iškas skirtas kaip gyvenan
tiems vakarų, taip ir rytų Vo
kietijoje, gal net daugiau tiems, 
ku ’> yra Sovietų okupacijos 
zonoje, nes laiške iškeliamas 
uolumas dvasiškių, kurie prie
šinasi valdančiųjų pastangoms 
atitraukti žmones nuo tikėjimo.

Jungtinės Tautos pergyvena finansinę ir moralinę suirutę Berlynas derybų ir grėsmės
GEDIMINAS GALVA pavojuje

Senoji pasaulio svajonė įgy- J. T. moralinės tvirtybės, nors drausti Indijos jėgą panaudo-i 
vendinti taiką pasaulyje nūnai jos iš tiesų ten pasigendama, ti, įtempta padėtis Laose, Viet- 
yra toliau tikslo, kaip anais Konservatoriai nuogąstauja, kad name, Indonezijos nuotykių po- 
loilraic! Irai niincoloiamnc T TP riAnnctAlKtn oialrini crolxr_ i— '

simas įrodė, kad J. T. yra su-į 
bankrutavusios ne finansiniu, Į 
bet ir moraliniu požiūriu. Jos 
iki šio meto gyveno iš JAV 
malonės, nes jos padengė pusę 
biudžeto. Pastaruoju metu eilė 
valstybių atsisakė toliau rem-

laikais, kai buvo puoselėjamos J. T. nenustelbtų atskirų galy- litika ir pagaliau biudžeto klau- 
viltys sukurti pajėgią tarptau- bių suverenumo galių. Abi pu
tinę organizaciją. sės J. T. žymiai pervertina.

Tautų Sąjunga buvo tarp- JAV dėjo didelių pastangų iš- 
tautinio bendravimo pirmoji laikyti J. T., tačiau pastaruoju 
žvaigždė, kuri sunyko žymiai metu jau paryškėjo nusivyli- 
anksčiau, negu pasistatė milži- mas jomis net Washingtone. 
niškus rūmus Genevoje. Ji iš- A. Stevensonas praėjusio gruo- vaistyDių atsisakė toliau rem- 

džio 19 prabilo šiais žodžiais: įį j t karinius dalinius, ku-

Taikos ieškoma netaikingoje Maskvoje

STASYS DAUNYS

sikasė ’sau duobę 1935 m., ne
pajėgusi užgesyti gaisro Abi-j “Tautų Sąjunga nesipriešino rie savo veiksmais ugdo tarp-| 
sinijoje. Ta pati nelemtoji dva- užpuolimams ir žlugo. Saugu- tautinę įtampą ir ima kištis į 

'Kongo vidaus reikalus. Angli
jos užsienio reikalų ministeris! 
Home atvirai įspėjo, kad J. T. 
prarado atsakomybės jausmą. 
Todėl ir Anglija svarstanti nu
traukti mokėjimus J. T.

JAV pergyvena nusivylimą,! 
nes ir joms paaiškėjo, kad J. 
T. patapo bereikšme plepaline 
praradusia pastiikėjimą.

šia 1961 m. pabaigoje atsilan- mo Taryba nūnai nesugeba net 
kė Jungtinėse Tautose, kurios, eilinio užpuolimo sutramdyti, 
pamiršusios savo tikslus, stvė- Visa tai yra pradžia suirutės, 
rėsi ginklo užpulti Katangą kuri pražudys J. T.” Visa yra 
vien dėlto, kad kai kurios di- tiesa, išskyrus vieną, kad J. T. 
džiosios valstybės yra sudomin jau senai gyvena suirutę.
tos ten koją įkelti ir užvaldyti Kas gi yra J. T. ? Neatsa- 
belgų sukurtos Union Miniere kingo plepėjimo įstaiga, kuri 
milžiniškas kasyklas.

J. T. pamiršo savo tikslus

Niekas neginčyja J. T. tiks
lų kilnumo: išlaikyti tarptau
tinės taikos ir saugumo, palai
kyti draugiškus santykius tarp

jau kūrimosi metu pažeidė 
vo tikslus ir pamynė tautų 
sisprendimo teisę.

a

J. T. pakrikimas

į Įžvalgioms akims jau seniai 
aišku, kad J. T. pačios kasa 

tautų, siekti geresnės ateities ®au duobę. J. T. dalyviams, 
ūkio, socialinėje ir 
srityse, derinti

J. T. negalėjo 
įgyvendinti dėl 
čių. Vakariečiai 
•laikysenos esminiais klausimais 
ir atskirais atvejais. Saugumo 
Taryba pasidarė neveiksminga 
dėl Sovietų veto teisės nuola- ; 
tinio naudojimo. Pilnaties nu
tarimai yra savos rūšies spor
tas, nes deda didelių pastangų 
juos padaryti, bet nesugeba jų 
įgyvendinti. Taikos klausimas 
pakibęs, nes neturi priemonių 
galybes nuginkluoti ir bent 
siginklavimą suvaržyti.

Tautų lygios teisės ir jų 
sisprendimas pareina nuo 
lybių malonės, bet ne nuo J. T. 
Pokario metais Sovietai dėjo 
pastangų didinti J. T. narių 
skaičių, bet vakariečiai net ne
išdrįso formaliai iškelti Sovie
tų pavergtųjų tautų klausimo.

J. T. milžiniška organizacija, 
bet veiksmingumas menkas

J 
I

sa- 
ap-

/

sąjungininkai pavargs ir nusi
leis. Sovietai tebereikalauja va
karinį Berlyną paversti laisvu 
miestu, pripažinti komunistinę 
rytų Vokietiją, išvesti vakarie
čių karines įgulas iš vakarinio

kultūros 
tautų veiklą, 
aptartų tikslų 
eilės priežas- 
nesutarė savo

ap-

ap- 
ga-

70 METŲ KUNIGU
Obiatų vienuolis kun. Joseph j 

kurie pilnatyse renkasi “švara- Guinard’ esąs Kanad°je’ a1> 
tyti” tarptautinių klausimų, šventė 7° metų savo kunigys- 
deja, tik pastaruoju metu pa- sukaktį. Jis jau turi 97 m. 

pra. amžiaus, bet dar gali darbuotis.
“The In- 

su- dian Narnės of My Country”.

ryškėjo J. T. nelemtis.
muštgalviškas įsikišimas Ka- Yra autorius knygos 
tangoje, nesugebėjimas

Amerikos ambasadoriui Mas
kvoje Llewellyn E. Thompson 
pavesta aiškintis su sovietų už
sienių reikalų ministeriu A. 
Gromyko dėl taikingo Berlyno 
krizės ir Vokietijos klausimo iš
sprendimo. Thompson neveda Berlyno. Jei vakariečiai užsi- 
dery’cų, bet tik žvalgosi, kokio- spyrusiai Berlyne nori laikyti 
mis sąlygomis sovietai sutiktų savo įgulas, tai sovietai vakari- 
sėsti prie derybų stalo ir ar tos niame Berlyne norėtų matyti ir 
sąlygos vakariečiams būtų pri- savo įgulas. Apie rytų Berlyną 
imtinos. Pirmieji pasitarimai sovietai nenori nė kalbėti — jis 
buvo nesėkmingi ,bet tolesniam 
apsižvalgymui durys neužtrenk
tos. Ambasadorius Thompson ir 
toliau varstys sovietų užsienių 
reikalų ministerijos duris. Vals
tybės sekretorius Dean Rusk 
neseniai pripažino, kad ligšioli
niai pasitarimai Maskvoje nau
dos neatnešė, sovietai nedaro 
jokių nuolaidų, bet pasidžiaugė, 
jog pasikalbėjimai pradėti, ne. 
baigti ir bus tęsiami.

Berlyno krizę dirbtinai sukė
lė viena Maskva, bet krizei baig 
ti derybų ieško Amerika. Sovie
tai, matydami tokias Amerikos 
pastangas, neskuba, tikėdami, 
kad Amerika ir jos nevieningi

I

J. T. mašina brangi, sudėtin
ga, bet neveiksminga. Sekreto
riate yra 22 įstaigos, kuriose 
dirba virš 4000 tarnautojų. Ša
lia sekretoriato veikia eilė įstai 
gų, kurių tikslas tvarkyti po
litinius, ūkinius, socialinius, 
darbo, kultūros ir net maisto 
klausimus.

Daugelis bando J. T. svar
bą pervertinti. Liberalai ieško

VVILHELM HUENERMANN

.......... .. jis. 
tos valstybinės programos, kaip : 
išeidamos nustatytą kursą, taip 
ir turėdamos tą patį pamokų! 
skaičių, tik iš bendro pamokų! 
skaičiaus pusę valandos kasdien 
galės skirti tikybai.

170 JAV KARIŲ PAS 
POPIEŽIŲ

Net 170 amerikiečių karinin
kų ir kareivių lėktuvnešio “U. 
S.S. Intrepid” įgulos narių, au
diencijos metu buvo pas popie-

Seniausias ir jauniausias senatoriai žiūri kaip penkių metų mergaite Brown meta March of Dimes 
ženklus, mažas paralyžuotiems vaikščioti lazdas. Ji lankėsi senate Washingtone. Kairėj šen. Hay- 
den, 84 <n., dešinėj — Murphy, 34 m. (UPI)

už mūro sienos. Už tokias nuo
laidas sovietai užtikrintų susi
siekimo laisvę su vakariniu Ber 
lynu.

Kai kurie politiniai apžvalgi
ninkai teigia, kad Amerika su
tiktų su daliniu rytų Vokietijos 
pripažinimu, bent pripažįstant 
jai dokumentų kontrolės teisę. 
Amerika sutiktų su pareiškimu, 

;- jog vakarinis Berlynas nėra Va 
į karų Vokietijos dalis, nors ryti- 
j nis Berlynas laikomas komunis- 
I tinęs Vokietijos sostine. Už 
5,000 mylių nuo Berlyno esan
tiems Washingtono politikams 
atrodo, kad tokios nuolaidos 
būtų nereikšmingos. Bet sovie
tams jos nepakankamos. Ta- 

; čiau kitokios nuotaikos vyrau
ja vakariniame Berlyne ir lais
vojoj Vokietijoj. Tokios nuolai
dos jiems reiškia Vakarų nusi
leidimą ir Vokietijos pasmerki
mą.

Rapallo ir Maskvos sutartys
Kai Amerikos ambasadorius 

Maskvoje prez. Kennedy pave
dimu ruošėsi pasibelsti į sovie
tų užsienių reikalų ministerio 
duris, Maskva pirma pasikvietė 
V. Vokietijos ambasadorių 
Kroli. Jį įtikinėjo, kad vakarie
čiai neištikimi V. Vokietijai, 
kad buvęs prezidentas Eisenho- 
vveris siekė susilpninti V. Vo
kietijos ekonominį pajėgumą, 
darantį konkurenciją Amerikai. 
Gromyko siūlo plėsti ekonominį 
bendradarbiavimą su sovietais. 
Jei Vokietija išstotų iš Nato, 
V. Vokietija ir sovietai gal ras
tų kelius į visos Vokietijos su
jungimą. Siūlė pradėti dvišales 
derybas. Prieš keletą dienų Bon 
nos vyriausybė tą notą atmetė 
ir paskelbė.

Carinė ir dabartinė komunis
tinė Rusija su Vokietija laiko- 

(Nukelta į 5 psl.)

i

DIEVO APKASUOSE
Sulietuvino Zenonas Ignatavičius

(Tęsinys)
Vieną rytą Kudrinas parėjo namo ir rado kunigą 

Soyerį su pora kitų neprisiekusiųjų kunigų traukiant 
šiaudų burtus.

„Na, o ką jūs čia darote?”, juokdamasis paklausė

„Traukiame burtus, kuris turės tave palydėti 
į ešafotą!”, liūdnu balsu atsakė Soyeris. Tačiau Kud
rinas tik nusijuokė ir pasakė:

„Be reikalo vargstate! Žiūrėkit, kad aš jūsų ne
turėčiau palydėti!”.

Ir dar vis juokdamasis rengėsi eiti pas vieną li
gonį, pas kurį buvo kvietusi viena iš „vienišųjų”.

Šventais Sakramentais aprūpinęs mirštantįjį, jis 
ėjo namo Malūno gatve. Staiga pastebėjo pora įtarti
nų vyrų, kurie pradėjo jį sekti.

Gal tik supuolimas, o gal iš tikrųjų jį pažino? 
Kudrinas paspartino žingsnius. Tiedu neatsiliko, 
suko kiton gatvėn. Anie — paskui jį.

.Reiškia, jie mane seka! Nori pagauti!”

sis apsidairė. Jau vienas jo gaudytojas bėgo pro gat
vės kampą! Tuo metu Kudrinas pastebėjo vieno dide
lio namo pirmajame aukšte atvirą langą. Jis išgirdo, 
kad tame name kažkas skambino pianinu. Ilgai negal 
vodamas, davė milžinišką šuolį pro langą ir atsidūrė 
kambaryje. „Gelbėkite mane! Aš esu kunigas ir mane 
gaudo!”, skubiai tarė rimtos išvaizdos poniai, kuri nu
sigandusi pakilo nuo pianino. Ponia greitai susiorien
tavo ir parodė duris sienoje, tardama:

„Eikite ten!”, paskui vėl sėdosi prie savo muzi
kos instrumento ir ramiai tęsė skambinimą.

Vos kunigas spėjo užpakalyje savęs uždaryti slap
tas sienos duris, kai į kambarį įsigrūdo persekiotojai.

„Kur yra kunigas, kuris čia pasislėpė?”, pradėjo 
šaukti vienas jų.

„Kunigas, mano bute?”, apsimetė nustebusi po
nia. „Iš kur jums tokia mintis atėjo? Jei norite, pra
šau, ieškokite!”

Raudonieji, kurie pradžioje šiek tiek sumišo dėl 
šeimininkės ramios laikysenos, vis dėlto pradėjo da
ryti labai smulkią buto kratą.

„Pažiūrėkite po spinta ir pianine, gal jis yra išeisite į saugią vietą.”
čia pasislėpęs!,” juokėsi iš jų ponia. 

„Nedarykite kvailų juokų!”, niršdamas nutildė žė persekiotojai.
ją vienas gaudytojų. „Geriau pasakykite, į kur veda
šios sienos durys?”

Drąsioji moteris truputį pabalo. Bet paskui ra
miai tarė:

„Per jas galima patekti į mažą patalpą! Pagaliau, 
jei norite, pažiūrėkite patys!”

Gaudytojai buvo atidarę duris ir radę laiptus, ku- „Tai yra Švenčiausias Sakramentas! , drąsiai at-

nai, kad jeigu jis ten tūnotų, tai nebūtų užsitraukęs 
laiptų? Ha, ha, ha!”

Pykčio pilnu veidu antrasis nulipo žemyn ir vėl 
uždarė sienos duris.

„Bet aiškiai mačiau, kaip jis įšoko pro langą į 
šiuos namus!”, užsispyręs murmėjo jis.

„Vaiduoklį matei, ne jį!”, tyčiojosi jo draugas. 
„Tur būt, rytmetį per giliai pažvelgei į stiklelį. Aiš
ku, kad tas nenaudėlis jau seniai atsidūrė kažin kur.” 

Raudonieji keikdamiesi apleido kambarį.

Pa-

su-\ r c jie mane seKa; iNOri pa.gd.uui. , su-
žiu Joną XXIII, padovanodami murmėjo sau kunigas. „Nejaugi turėtų išsipildyti ma-|
jam mišiolui padėklą.

ĮŠVENTINO KUNIGAIS 23
TAUTŲ ATSTOVUS

Šv. Petro bazilikoje, Romo
je, buvo įšventinti kunigais 45
klierikai, priklausą 23 tautoms, gabiai pasuko už vienos gatvės kampo. Tačiau jis jokio išsigelbėjimo. Tačiau apačioje pasigirdo skam- 
Juos ^įšventino kard. Agagia-

Kiek vėliau kunigos Kudrinas klūpojo prieš ta
bernakulį Oelerono gatvėje, dėkodamas Viešpačiui už 
stebuklingą išgelbėjimą. Tačiau raudonieji nesėdėjo 
rankų sudėję. Bėgdamas Kudrinas pametė savo kepu
rę. Ir dabar jo pėdsakais sekė jau šunys.

Viena ponia staiga įpuolė į koplyčią ir sušuko 
besimeldžiančiam kunigui:

„Dėl Dievo meilės, bėkite! Ką tik raudonieji įsi
veržė į namus. Už altoriaus yra slaptos durys. Per jas

Vos Kudrinas spėjo apleisti koplyčią, kai įsiver-

I

„Kur yra kunigas Kudrinas?”, užsipuolė jie pa- 
maldžiąsias ponias.

„Jo čia nėra!”, atsakė panelė Geofraitė. „Jūs 
patys tai matote.”

„O kas čia?”, paklausė vienas raudonųjų, rody
damas altorių.

no konfratrų šiaudų būrimas?”
i Jis pradėjo bėgti. Persekiotojai lėkė paskui jį.
Tarpas tarp jo ir persekiotojų nebuvo didelis. Aišku, Vienas raudonasis jau buvo belipąs ir pastatė savo
kad galėjo jis užšokti ant sargyboj stovinčių kareivių, koją ant pirmo laipto.
Tada jau būtų viskas baigta! „Viešpatie, tebūna Tavo valia!”, meldėsi kunigas, ... . . ..

Kunigas, norėdamas atsikratyti persekiotojais, kuris buvo viršuje pasislėpęs. Atrodė, kad jau nebuvo ziuredama rimtai į raudonuosius.
- - j r- , j „Ką jus darote siuose namuose? , klausinėjo ant

rasis.
„Mes meldžiamės Dievui ir meldžiamės už jus!”

(Bus daugiau)

VALSTYBES PARAMA
KATALIKŲ MOKYKLOMS
Yukono teritorijoje, Kanado

je, savivaldybių tarybos nutari
mu, katalikų mokyklos gaus tą Juos įšventino karu. Agagia- pCr vėlai pastebėjo, kad toji gatvė kaip tik ėjo į tur- bus juokas ir vienas raudonųjų pradėjo šaukti savo 
pačią paramą, kaip ir valdinės,, nian, Tikėjimo Platinimo kon- gaus aikštę, kur tikriausiai jį sulaikytų. draugui:
tik turės taikytis prie nustaty- gregacijos prefektas. ' Beveik visai netekęs vilties pasprukti, gaudoma-1 „Drauge, tu esi tikras beždžionė! Argi tu ma-

riais buvo galima užlipti į aukštai esantį kambarį. sa^ė užklaustoji.
„O kas tai yra švenčiausias Sakramentas?”, šai

pėsi kiti.
„Mano ir jūsų Dievas!”, atsakė panelė Geofraitė,

tik turės taikytis prie nustaty- gregacijos prefektas.
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Trockiene pasiryžus važiuoti į Sovietų Sąjungą

Žinomo komunistų veikėjo ir 
raudonosios armijos kūrėjo Le
vo Trockio našlė Natalija Sė- 
dova Trockienė “Paris Soir” 
laikraščio atstovui pareiškė, 
kad ji pasiryžusi važiuoti į 
Maskvą ir duoti Sovietų orga
nams paliudimų apie savo vyro 
mirtį Meksikoje 1940 metais.

savo vyrą reabilituoti, bet ne
turėtų užmiršti, kad kiekviena 
ateistinė revoliucija “ėda savo 
vaikus”.

MARQUETTE PARKO CENTRE
I

R E A L ESTATE REAL ESTATE KKAL ESTATE

Š. m. lapkričio m. pradžioje 
Trockienė kreipėsi į Sovietų vy 
riausybę prašydama peržiūrėti 
1936 m. vadinamojo “trockis- 
tų bloko narių” bylą ir ištirti 
Trockio nužudymo aplinkybes, 
nes, jos manymu, Trockio by
los peržiūrėjimas pasidarė ak
tualus, XXII kompartijos suva
žiavimui priėmus antistalinines 
rezoliucija.

“Niekas dabar negali abejo
ti, kad visi Stalino kaltinimai 
mano vyrui buvo be pagrindo 
ir kad Trockis mirė nuo Stali
no samdinio rankos”, pasakė 
Trockienė.

“Nereikia užmiršti, kad ‘tro- 
ckistų bloko narių’ metu mano 
vyras pakartotinai reiškė norą 
važiuoti į Maskvą ir liudyti sa
vo byloje, bet Stalinas atkak
liai leidimo nedavė. Aš manau, 
kad naujas iš pat pamatų tos 
bylos ištyrimas yra reikalin
gas, jo teisingumas reikalauja. 
Aš esu bet kuriuo momentu pa 
siryžusi važiuoti į Maskvą ir 
papasakoti tardytojams, kas 
man žinoma apie Stalino ir ma
no vyro konfliktą, apie tai, 
kaip Stalinas ir jo agentai ma
no vyrą persekiojo ir kaip jį 
nužudė 1940 m. Meksikoj”, pa
sakė Trockio našlė.

Palaikydamas prof. S. Dir- 
manto kreipimąsi į visuomenę, 
skatinant ją palengvinti savo au- < 
komis sunkią mūsų nepriklau
somybės signataro prof. d-ro 
Stepono Kairio būklę, siunčiu iš 
savo pusės prof. S. Dirmanto 
vardu tam tikslui 5 dol. Krei
piuos kalbamu reikalu į tuos 
buvusius šio garbingo, visą sa
vo gyvenimą paaukojusio Lie-i 
tuvos nepriklausomybei, vete- į 
rano buvusius studentus, kurie 1 
jau gerai įsikūrė, kad atgaivi- j 
nę savo širdyse kilnius idealus, 
kuriuose jie buvo auklėjami 
Vytauto Didžiojo universitete, 
paremtų savo aukomis atsidū
rusį sunkioje materialinėje būk 
Įėję Steponą Kairį. Aukas šių- • 
sti adresu L. P. D. A. prof.'! 
Dirmantui, 4241 S. Maplewood, 
Chicago 32, UI.

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

l'ž įmokėtus $2,000 ir $S5 į mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrų, kurio 
kaina $13.000.

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

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

Arti mūsų. 6 kamb., 12 metų mū
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.
lįį aukšto mūras. 6 ir 4 kamb. Ga
zu šildymas. $24,800.

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

NAUJA ĮSTAIGA

ga-

8 Ir

Mū.

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

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

Geriausias Brighton i>arke mūras. 
3 butai, naujas gazu šildymas, gara
žai. $36,400.

Bridgeporte geras tvirtas mūras, 6 
butai po 4. atskiri gazu šildymai, 
$3,500 nuomos, vertas $25,800.

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

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

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

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

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

šviesus 13 apartmentų mūras. 
Virš $15,000. nuomos. Įmokėti 
$30,000.

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

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

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

Vyčių “Prisiminimai 
Lietuvos”

HELP WANTED — VYRAI

i

Julius Gravrogkas

Knyga yra taupomoji kasa: 
trumpu laiku, su maža jėga ją 
perskaitęs, sužinosi tai, ko neži
notum per ilgus metus.

H. Ford

Lietuvos Vyčių . Illinois-In- 
diana Apskritis prisimena Ne
priklausomybės Dieną vėl pa
kartodami metinį “Prisimini
mai Lietuvos”. Banketas įvyks 
Chicagoje, Sherman viešbuty
je, sekmadienį, 1962 m. vasa
rio 11 d. Dalis programos kul
tūrinė — bus liaudies dainos 
ir šokiai. Prašome visus įsigy
ti bilietus iš anksto. Kaina 
$8.50. Stalai rezervuojami 10 
asmenų. Dėl daugiau informa
cijų ir rezervacijų prašom kreip
tis į Genevieve Giedraitis, 3227 
S. Emerald, VI 2-2837, arba į 
Eleanor Laurin, 6231 S. Arte- 
sian, PR 8-1047 (Pr.)

Maintenance Machinist
For maintenance and repair of

BAKERY MACHINERY

Bakery experience preferred.
Full benefits. Permanent. Apply:

WARD “Tip-Top” BAKING 
COMPANY

5669 So. La Šalie Street
Tel. — NOrmal 7-5900—

HELP WANTED MOTERYS

Reikalinga moteris padėti šeimi
ninkauti, vienam mėnesiui. Atlygi
nimas $200. Gyventi 95 mylios nuo 
Chicagos. Dėl informacijų skam
binti IN 8-8869.

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

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16.900.

Mūrinis bungalow, 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 
$17,900.

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

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St, CL 4-2390

$42,800 mūrinis 4 butų, 59 ir 
Kedzie rajone.

$99.500 mūrinis daug butų su 
$15,000 pajamų metams, M. Parke.

$44,000 naujas mūras Ir mūro ga
ražai. įrengtas rūsys, M. parke.

$12,500 mūrinis su garažu, $200 
paj. mėn., arti M. parko.

$29,900 Rockwell ir 67. geras 2 
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.

$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?

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

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

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

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

$15,500 už 3 lotus Gage p.
$6,500 lotas 31 p. M. parke. 
Mūrinis naujas 4 % apačioj, 

liml viršuj, M. p., $19,990.
Mūrinis 5 kamb., 11 metų, 

žas, pastogė, tik $12,900.
Mūras 5 kamb., 30 p. lotas,

Campbell, $20,000.
Mūras 8 butai, Geros pajamos, 

ir Kedzie, $84.900k
Medinis 7 kamb. su pajamom 

ekstra lotas šalia, $21,800.
Medinis 5 kamb., mažas įmok ėji

mas, Gage p., tik $8,000.
Mūrinis 6 kamb. ant plataus loto, 

gera vieta. $17,800.

S ga-
gara-

69 ir

62

a. Ir

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

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

Medinis 2 apt. po 4 kamb. šildy
mas karštu vandeniu.

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

$16,000.

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

šildymas. Naujas garažas, su šoninių 
įvažiavimu. Alumin, langai. $31,900.

Naujas 5% kamb., 3 miegamų mūr. 
Gazu šild. Marąuette Parke. $18,900.

2-jų aukštų med. 6 ir 6 kamb. Gazu 
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.
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

jĮ
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT l

BELLVARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
6455 SO. KEDZIE AVENUE 

TeL PRospect 8-223S

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

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

Virš 200 namų pardavime, tad vi
sų išvardinti neįmanoma.

Patikrinkite ir rasite sau tinkamą.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

UŽ $36,500
2 aukštų mūr.; 2 butai po 4 

kmb., 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 PĖDU SKLYPO 
metų 5 % kamb. mūr. bunga- 
Kilim. Įrengtas rūsys. $21,500.
$615.00 MĖN. PAJAMŲ

6 butai po 4 kamb. 2 aukštų mūr. 
prie 85-tos ir- Ashland. Alum, lan
gai. Nauja elektra. $59.000.

DU NAMAI 
gerame stovyje Brighton 

‘ ’ šildo-
Kieme 
Išnuo- 
kaina

6 
low.

Labai _ 
Pk.: Gražus mūr. bungalow, 
mas karštu vandeniu—gazu. 
mažesnis 3 kmb. mūr. namas, 
motas už' $60 mėn. Visa 
$19,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 W. 51st St WA 5-5030

gara-
New

MARQUETTE PARKE
Gražioje . vietoje, 7 metų, 5 % 

kamb. (3 mieg.) mūrinis ant 50 p. 
sklypo. 2 maš. “side drive” 
žas. Savininkas perkeltas į
York. Parduos už $18,000 ar net 
pigiau.

3 moderniški butai (2 po 5 kamb. 
kamb. ir 4 kamb.), ir graži krau
tuvė: tinka bet kokiam bizniui. Ar- 

I ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

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

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

ĮSIGYKITE DABAR !
Ji gerai daro, kad rūpinasi

Kambarys Marąuette Parke iš- 
nuom. vyrui. Telef. 778-7306, po 
5 vai. vak.

Viliaus Pėteraičio

Kam prisieina parašyti ar paša 
Ryti vieną kitą sakinį angliškai 
•as labai vertingą pagalbą ras

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

ŠIMKUS
2735 West 7ist Street

Tek WAlbrook 5-6015

Remkit dien. “Draugą”

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

butai ir biznio patalpa. Ba-rgenas, 
$29.500.

Palikimas. Prie 46-os Ir Francisco 
2 med. namai. Vienas 6 kambarių, 
antras 4 kamb. ri biznis. $16,900.

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

VAINA REALTY
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTOES

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

INCOME TAX

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

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

Chicago 29, III.

i

I RANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

/y/\A

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAME
ŽODYNE

MO VI NG
F. KASPARAS

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, III^hs.

i

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

Pigios paveikalinės lempos.
J. MIGLINAS 

3549 W. 69th St. H s. PR 6-106$

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
vai a u n ne. pirmad. ir ketv.......................... 9 v. r. iki 8 p. p.VALANDuSi ANTRAD. ir PENKTAD.................9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD. ..9 v. r. Iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

Šis žodynas yra vertingas tuo. 
kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo 
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai ar paskaityti 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu

kas

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

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: 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago 36, Illinois

a

y

y

PROGOS-OPPORTUNTHES

viškų žodžių prasmę angliškai, 
darbą padalys įmanomu.

Lithuanian-English 
Dictionary

Lietn laida 1960 m. Išleido 
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie 
tai įrištas. Kainuoja 7 dol.

Dėl ligos priverstas pigiai par- 
Į duoti gerai veikiantį ir pelningą 
“rooming-house” biznį, arti vidur- 
miesčio.

Varžvtinių keliu galite pigiai 
pirkti 2-jų aukštų biznio namą, 2 
auto garažas. Teirautis nuo 9 iki 
10 v. r. tel. TAylor 9-2733.

1

MO V I NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 8. Utuaaica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

3-jų

DĖMESIO! DŽEMITORIAI IR NAMŲ SAVININKAI
Kodėl kasti? Saugokite savo širdį bei strėnas 

Įsigykit motorizuotą
3-H. P. SNO-BLOWER $74.74, Reg. $129.95

H. P. sniego pūstuvas pilnai prakasa 18” taką. Sniegą meta 
iki 35 pėdų. Lengvas operuoti, jums tereikia tik vairuoti 

Didžiausias pasirinkimas

Užsakymus su pinigais siuskite:

“DRAUGAS”

ĮSIGYKITE DABAR!
Į
I

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa instaliuoja vi

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

7304 S«. Rockwell Street
Tel. CRovehilI 6-7875

I
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-coated). 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

j

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. SRAI1E, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTOES 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnacee 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 3 metų lšsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAI

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois

Tel. 277-1442 Res. OL. (-0412.

V CONSTRUCTION C0.

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

LIGHT HOUSE
63 Water St., Downtown Aurora, III. TW 7-4281 

Atdaras kiekvieną vak. iki 10 v. Sekm. 10 iki 6
Pirkite JAV Apsaugos 

B o n u i i

--

MIŠIŲ PASLAPTIS
Brangiausia ir maloniausia Die- 

' vui auka yra Šv. Mišios, mūsų At
pirkėjo Kančia ir Krauju nupelny
tos. Ir mums katalikams jos pri
valo būt brangios. Mišių auka yra 
mūsų Tikėjimo širdis, Kat. Bažny- 

1 čios gyvybės versmė, Eucharisti- 
I jos šaltinis, dvasinio gyveninio 
pagrindas... Kad jas tikrai bran- 
gint ir 
pažint

Tam 
nesenai 
turginė 
TIS”.

I

vertint reikia jas geriau

p?dės Kun. J. Danieliaus 
“Draugo” atspausdinta li- 
studija “MIŠIŲ PASLAP-

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0. 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREK Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTUS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949 
•350 B. ALBANY AVĖ. CHICAGO

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4Vį%

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

Z

Kaina $2.00
Gaunama "DRAUGE" ir pas 

knygų platintojus

,, V I K D O“
HEATING SERVICE

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS

j Gyvenami namai. Biznio, in-1 
fdustrijoB bei ofisų pastatai.'. 
J Taip pat įvairūs pastatų re-f 
Wmontai. "|l. STAŠAITIS!

Statybos KoRtraktorins
1 6043 SO. SAWYER AVENUE j

CHICAGO 29, ILL. 1
Namų Tel. PR 8-8378 <

Įrengia naujus ir perstata 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. WESTF.RN AVĖ.. Chi
cago. UI., VI 7-3447 — D. Žu
kauskas.

Važiuodamas automašina nesi
kalbėk perdaug, nes mažiausias 
dėmesio nukreipimas gali baigtis 
katastrofa.

Perskaitę “Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

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

V. SIMKUS Constr. Co.
2618 W. 7lrt Street, Tel. PR 8-4268 ir TE 9-5531% -- ... /ii

Split by PDF Splitter



NAUJI METODAI PRIEŠ REUMATINI j 
KARŠTĮ '

...»

darbą, ypač, apie inkstų darbą. 
To rezultate yra tikimasi pa
gerinti nesveikų inkstų darbą.

Reumatinis karštis, mirtina tis per taip vadinamus “pagrin- 
širdies vožtuvus paliečianti Ii- dinius mokslinius tyrinėjimus”, 
ga ypač vaikuose, palaipsniui 
nyksta.

Tautinės Gyvybinių Statisti
kų Įstaigos duomenys rodo la

ibai žymų mirtingumo dėl reu
matinio karščio skaičiaus su
mažėjimą per praėjusius 20 
metų. Prieš ŠĮ laikotarpį nuo 
šios ligos mirė 28.000 žmonių, 
ligi 1950 m. mirimų skaičius su 
mažėjo ligi 18,000.

kuriais yra siekiama geresnio 
ligos supratimo.

Vaistai ir chirurgija daugiau 
šia pasitarnauja kovoje prieš 
reumatinf karštį. Tačiau nors 
šios priemonės ir sėkmingos, 
vaistai ir chirurgija gydo tik 
simptomus, bet ne reumatinio 
karščio .priežastį, kuri vis dar 
pilnai nėra žinoma. Tikslas yra 
surasti reumatinio karščio ir 
kitų širdies ligų rūšių priežas-

Penki didieji “progreso punk-, 
tai” yra šiais metais pasiekti 
ieškant reumatinio karščio prie 
žasties:

(1) Yra surasti nauji faktai 
apie širdies chemiją — kaip šir I 
dis gauna energiją plakti ligos 
ir sveikatos stovyje. Širdis šių 
tyrimų rezultate yra geriau su
prantama, kaipo organas, turįs 
pompos ypatumus. Yra tikima
si surasti geresnių širdies de-

; kompensacijos gydymo priemo- 
1 nių.

(2) širdies darbas yra labai 
artimai susijęs su plaučių ir 
inkstų darbu ir moksliniai ty
rimai šiais metais davė geres
nį supratimą apie šių organų

(3) Aukšto kraujo spaudimo 
misterija yra daugiau dabar su 
prantama. Laboratoriniai tyri
mai suteikė būdus surasti kai 
kurias aukšto kraujo spaudimo 
priežastis, kurias galima paša
linti. Be to, yra naujų vaistų 
aukšto kraujo spaudimo kont
roliavimui atvejuose, kur prie
žastis dar vis nežinoma.

i 4) Arterijų sukietėjimas 
■ (sklerozė) yra dar vis enigma, 
bet ieškojimas priežasties ir 
studijavimas pasireiškimų da
vė naujų požiūrių Į šią ligą. 
Pavyzdžiui, yra duomenų, kad 
cholesterolio depozitai Į arteri
jų sieneles yra pirmasis jų su
kietėjimo reiškinys. Mokslinin
kai studijuoja kraujo indus kai 
po elastines tūbas, kaip jos re
aguoja Į kraujo spaudimą ir te- 
kėjmą ir jų pasidavimą sužei
dimams.

Berlynas derybų... pavojuje
(Atkelta iš 3 psl.) (rįs, kad Amerikos karinių da

linių vadas vakariniame Berly
ne gen. Watson turėtų laisvas 
rankas. Prieš imdamas priemo- 

) nių dabar, jis turi atsiklausti 
Nato ir Washingtono. Kiekvie
noj situacijoj jis pralaimi lai
ką. Taip liko neišdraskytos 
spygliuotų vielų užtvaros ir ne
sugriauta mūro siena. Panašūs 

■įvykiai gali pasikartoti ir atei- 
I tyje. Valstybės departamentas 
| aiškina, kad Berlynas nėra 
Amerikos, bet viso Nato klau-

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 15 d B

f PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs .‘įfcnigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin

gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

(5) Dabar yra . operacijų ati
taisyti didžiumą širdies defek
tų, Įgimtų ar Įgautų per ligą 
Kūno chemijos studijos dabar 
suteikia galimybę nustatyti šių 
defektų diagnozę prieš operaci
ją'. Chirurgija pasidarė sauges
ne procedūra, padarius Įvairių 
pagerinimų “širdies - plaučių 
mašinose”, kurios perima šių 
organų darbą operacijos metu.

1

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.-Tel. V! rginio 7-7747

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

KRIMINALISTAI TURI SAVO 
KORPORACIJĄ

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Y

*

4

Specialus išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių Sectional svečiu 
kambario komplektas ir 2-jų dalių sve
čią kamb. komplektui ir miegamojo 
kamb. koplektui.
Mūsų erdviose patalpose turime didžiau- 
sj pasirinktiną visų modernišku baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams reik
menų.

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

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

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

GĄŽO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS
SIEGLER, MONOGKAM, MOORE

ir daugelio kitų firmų

nuo S 12.95 ir aukščiau

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

VALANDOS:

t 
i

4
4

nuo 9 iki
„ 9 iki

INSURED

Pirmad.
Antrad.
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt.
Penktad. 
šeštadiend.

- AND LOAN ASSOCIATION
8430 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside 4-0104

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

mi tradiciniais draugais ir tra
diciniais priešais. Bene 1922 m. 
Italijos Rapallo mieste slaptai 
pasirašytoji Vokietijos—Sovie
tuos sutartis buvo ano meto 
didžiausia sensacija. Ji daug 
padėjo sovietams, bet padėjo ir 
vokiečiams. 1939 m. Maskvoje 
pasirašytasis Molotovo — Rib- 
bentropo slaptasis paktas suda
rė sąlygas Vokietijai pradėti 
karą, kurio laukė ir Sovietų Są
junga. Dabar Maskva gundo V. 
Vokietiją trečiajam paktui, nes 
ligšioliniai Rapallo ir Maskvos 

: paktai liko naudingi tik sovie
tams. Adenaueris Į tokias kom
binacijas nesileidžia, bet kitaip 
gali pasielgti busimasis jo Įpė
dinis, jei vakariečiai dėl Berly
no ir visos Vokietijos ateities 
derybose su sovietais padarys 

! vokiečiams nepriimtinų nuolai
dų.

Generolams neleidžia 
pasireikšti politikoj

pa-
I

Prez. Kennedy specialaus 
siuntinio Berlyne gen. Clay stai
gus iškvietimas į Washingtoną 
sukėlė spėliojimų, kad tarp gen. 
Clay ir Valstybės sekretoriaus 
Rusk yra nesutarimų. Clay no-
.................................................................................................................................. 1 

................................................... T

simas. Amerika turi dėl prie
monių išsiaiškinti su savo są
jungininkais.

Abi pusės nesutarimus pa
neigė. Rastas kompromisas: 
gen. Watson turės laisvesnes 
rankas Berlyne, bet savo veiks-

i i
; mais nesunkins taikos pastangų > šimtaprocentiniai sutarto atsa- 
I Maskvoje. j kymo neturi.

BeiJyiias tebelieka dideliame 
pavojuje. Derybose, jei jos 
Įvyks, reikės ką nors duoti, kas 
vargu, ar bus priimtina V. Vo
kietijai. Jei derybos neįvyks, 
Berlyne vėl prasidės nauja kri- 

; zė, kuriai sutikti vakariečiai

!

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

I

■ A.
RUPSH

Elder Lane, 
Ilgą laiką 

Illinois.
1962

ANNA
(Mergautines pavarde 

Stankovich)
Gyveno 3437

Franklin Park, III. 
gyveno Cicero,

Mirė sausio 13 d., 
10:30 v. ryto, sulaukus 58 
amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 seserys. Gabrela Rimas, Ma
ry Kmifing, Rose Pace: 5 bro
liai: William. John, Joe. Albert 
ir George ir jų visų šeimos.

Kūnas pašarvotas AL 
Funeral Home. 
Avė.. Cicero.

Laidotuvės 
sausio 17 d. 
vai. ryto bus 
tano parap. 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę lieka. Seserys, bro
liai ir visi kiti giminės.

Laid. direkt. Alfred Vance, 
Telef. OLympic 2-5245.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams .Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapiniu

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

: kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

I

Chicagos kriminalų sindika
tas yra suorganizuotas kaip 
korporacija, pasakė Ralph Ogii 
vie, kandidatas į Cook apskri
ties šerifus respublikonų sąra
še, kalbėdamas Union Lygos 
klubo pietuose. Sindikatas turi 
savo pirmininką, direktorių, sek 
cijų galvas, vietovių prižiūrėto
jus ir įsakymų vykdytojus. Vien i 
Chicagoje, Ogilvie sako, yra 700 ' 
dar neišaiškintų “gengsterių” 
žmogžudysčių. Bent per 10 me
tų neišaiškinta nė viena panaši 
žmogžudystė.

i. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St, FR 6-1998

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

VESTU VIV NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCŠIES FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated ) 
EDVARDAS ( LIS. sav.

i

ANELE BALUCKUS- 
BRLVOČIUS 

(Mergautinės pavardė 
Sasnauskas) 

gyveno Roselande. ' 
sausio 13 d., 1962 m., 
vakaro, sulaukusi 71

Herai 
Mirė 
vai.7 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoj. Kilo iŠ Žiež

marių parap., Antakalnių kai
mo. Amerikoje Įsigyveno 50 me. 
tų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
augintinus sūnus Frank Mus- 
ket ir jo žmona Victoria, trys 
anūkai: Ronald. Marlene ir
Francine Musket, brolienė Con- 
stance Sasnauskas ir jos šeima, 
brolių ir seserų 
rian Kogut. — 
dovich. Ann
Rajknecht, 

Josephine 
Sasnauskas, 
nauskas, 
Slucas 
daug draugų

Priklaus? 
nijimo 33 kuopai.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10321 So. Michigan 
Avė. Ijiidotuvės (vyks antrad.. 
sausio 16 d. Iš koplyčios 3:30 
vai. ryto bus atlydėta j Visų 
šventųjų parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Augintinis sū
nus, marti, anūkai ir visi ki
ti giminės.

Laid. direktorius L. Bukaus
kas. Telef. COmmodore 4-2223.

vaikai: Ma-
Bernice O’Bra- 

Carney, Irene 
Anthony Sugzda. 

Kalnis, Benedict 
Romualdas Mali- 

William ir Stanley 
ir visų jų šeimos, ir 

bei pažįstamų.
A.L.R.K. Susivie-

!

Vance 
1424 So. 50th 

IUinois.
jvyks trečiadieni, 
iš koplyčios 9:00 
atlydėta j šv. An- 
bažnyčią, kurioje

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidiniai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

A

.L F. BUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
ambulance patarnavimas dieną ir naktį

Barbora Gumalauskas
(Mergautinės pavarde 

\Venskptįj
Gyveno 3548 S. Emerald Avė.
Mirė sausio 13 d., 1962 m. 5 

vai. ryte.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel

šių apskr.. . Rietą vos parapi
jos. Amerikoje išgyveno 47 
metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
dvi dukterys: Julia Wachs ir 
žentas Robert, Mary Butkus 
ir žentas Tony. sūnus Frank ir 
marti Mary, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės į- 
vyks antrad., sausio 16 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Dukterys, sū
nus, žentai ir marti.

Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas, Telef. YArds 7-1138.

JOKIMAS RUMŠĄ
Gyveno 5702 So. Justine St.
Mirė 1962 m. sausio 12 d.

vai. vak., sulaukęs puses 
amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš švek- 
snių parap., Lakiškių kaimo.

Amerikoj išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Agnės (mergautines pa
varde Arnašaitė), dvi dukte
rys: Agnės. Gladys Karnis ir 
jos vyras John ir jų šeima, dvi 
seserys: Magdalena Shures iš 
Springfield, III., Agota Petrai
tis, švogerka Bernice Rampsch, 
šeši anūkai, ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas John Bu
drikio koplyčioje. 4605 S. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, sausio 17 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam, ■ visus, 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys, se
serys, žentas ir kiti gimines.

Laid. direkt. John F. Eudei- 
kis. Telef. YArds 7-1741.

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhali 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

BARBORA LUINIS
Gyveno 6940 South Artesian Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė sausio 13 dieną, 1962 m., 12:05 valandą po pietų, 

laukiusi senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Žagarės parapijos. 
Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs — Benedict, 

ir Edward, marti Onna Lee; 3 anūkai — Raymond, 
Mary Lee: ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė Chicagos Lietuvių Draugijai. 
Kūnas pašarvotas Stepono Lacfcawicz koplyčioje.

69th Street. Laidotuvės įvyks antradienį, sausio mėn. 16 dieną. 
Iš koplyčios 10 valandą ryto bus atlydėta j St. Adrian parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka. Sūnūs, marčios, anūkai ir visi kiti giminės, 
laidotuvių direktorius — Steponas Lackawicz. Telefonas 

REpublic 7-1213.

marti Ann 
Thomas ir

2424 West

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

Laidotuvių Direktoriai

MOEIBUMS
•846 80. WESTMN AVI.

V'“V*'

TRIt MODBBTOKOB 
AIR-CONDnTONl» KOPLYČIOS

REpublic T-MM

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

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

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

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

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

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672
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DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 15 d

X A. L. Dailininkų s-gos vai 
dyba, savo narių dailės paro
dos atidarymo proga, išleidžia 
kūriniais iliustruotą leidinį. Jį 
bus galima įsigyti parodos me
tu, kuri vyks sausio 20-28 d.

X Vincas Kuliešius ir žmo
na Ona (Keblerytė) Chicagos 
gyventojai išvyko į Argentiną 
dviejų mėnesių atostogų. Vin
cas yra statybos darbų rango
vas. Argentinoje jie aplankys 
įvairias kultūrines lietuvių įstai 
gas. Apsistojo Dock Sude pas 
Praną ir Mariją Keblerytę Vi- 
šinskus. Sesutės Ona ir Marija 
pasimatė po 30 metų. Taipgi ap 
lankė velionies Iz. Keblerio šei
mą Avellanedoje ir Rosario 
mieste Vinco pusbrolį Kazimie
rą ir Adelę Mačiulius. Savo laiš 
ke iš Argentinos Kuliešiai džiau Į 
giasi, kad buvo gražiai sutikti. 
Lietuvių įstaigoms paskyrė au
kų.

X Marija Eidrigevičienė, E. 
Baranauskienė, S. Džiugienė, 
E. Kučiūnienė, M. Momkienė, I. 
Sprindienė praeitą savaitę ap
tarė maisto gaminimą “Jūra
tės ir Kastyčio” operos fondo 
baliui, kuris bus sausio 27 d. 
Posėdyje paaiškėjo, kad yra di
delis Chicagos ponių pritari
mas tam baliui ir jau didelė 
dauguma iš jų pasižadėjo pa
gaminti namuose visam bufetui 
reikalingus maisto gaminius. 
Visam tam turtingam bufetui 
vadovauja kulinarijos žinovė M. 
Eidrigevičienė.

X Veronika Azukas, 6830 S. 
Artesian, paslydo eidama į dar
bą šv. Kryžiaus ligoninėn ir su
sižeidė. Dabar jau sveiksta na
mie, daktaro priežiūroj.

X Chicagos Sanitary Distrik- 
te dirba virš 2,100 žmonių, jų 
tarpe keletas lietuvių braižyto
jų ir vienas inžinierius. Sanita
ry District didžiausią darbą at
lieka inžinierijos komitetas, ap 
jungiąs apie 80% darbininkų, 
šiam komitetui pirmininkauja

B Sruogos

J. A. VALSTYBĖSE
— V. Matulionis Clevelande 

stato B. Sruogos 3 veiksmų ko 
mediją Uošvė. Matulionis yra 
baigęs šiame krašte teatro stu
dijas. Režisoriui debiutantui sun 
koka orientuotis, persikėlus iš 
akademinės kūrimo plotmės į 
varganas lietuvių teatro išeivi
joje sąlygas: laiko trūksta 
pasiryžėlių entuziastų neper- 
daug, o blogiausiai Clevelande 
patalpų reikalai — tenka kil
notis iš vienos vietos į kitą, mo 
keti už patalpas ir net skursti 
nekūrentose patalpose. Matyt, 
mums tenka ne tik vargo mo
kykla, bet ir vargo teatras.

Vistiek Uošvė
3 veiksmų komedija V. Matu
lionio pastatytoji ir režisuoja
moji, jau dešimtą mėnesį brę
sta ir įgauna sceninį pavidalą. 
Scenovaizdis, stilizavimas bei 
visokie derinimai kruopščiai to 
bulinami. Režisoriaus ir vaidin
tojų pastangos pasieks savo 
tikslą viešai sausio 20 d. lietu
vių salėje. Bilietai į šį vaidini
mą dar parduodami Dirvoje, 
Prekybos namuose ir sekmadie
nį Spaudos kioske — Šv. Jur
gio parapijos salėje.

— Mykolas Biržiška, 1120— 
1122 S. Magnolia avė., Los An
geles 6, Calif., rašo “Draugui”: 
“Ne kartą kreipiaus per spau
dą į savo tautiečius, prašyda
mas paskolinti man vienų kitų 
mūsų leidinių, ir bemaž visa 
esu gavęs, panaudojęs savo dar 
bui ir dėkingas grąžinęs. Dabar 
man reikalinga tariamai Vil
niuje 1922 m., bet iš tikrųjų 
Kaune 1936 m. VVS išleistą 
mano lenkiškų straipsnių rinki
nio “Na posterunku wilenskim” 
V-toji knyga. Aptikusį ją pas 
savo tautietį labai prašyčiau 
man paskolinti — grąžinsiu 
sveiką ir padėkosiu”.

Cincinnati, Ohio, sunkvežimis nuvirto nuo kelio ir atsimušė j apačioj pylimo stovinčią mašiną. 
Šoferis Diebold, 64 m., sužeistas. (UPI)

ras, dirba Washingtone IBM fir 
moję, ateitininkas nuo 1935.

Antanas Sužiedėlis, gimęs 
1932 Rygoje, Latvijoje, aukš
tuosius mokslus išėjęs JAV 
(Bostone ir Washingtone), filo
sofijos daktaras, asistentas pro 
fesorius Katalikų universitete 
Washingtone, ateitininkas nuo 
1946.

— Jonas šoliūnas, gimęs 1930 
Lietuvoje, aukštuosius sociolo
gijos mokslus išėjęs JAV (Ur
banoje ir Detroite), dirba So
či?.' nė j Apsaugos įstaigoj Bal- 
timciėje, ateitininkas nuo 1946.

Ateitininkų Federacijos rinkimai

Chicagoj ir apylinkėse
TĖVŲ MARIJONŲ BENDRA

DARBIŲ VEIKLA
Pirmutinis šių metų visų ben 

dradarbių rėmėjų susirinkimas

tininkais, bet nesidomi organi
zacijos reikalais, mažai besiras. 
Rinkikų skaičius tai parodys.

Buvo skirta daug laiko sta
tyti kandidatam ir pakankamai 
daug jo palikta rinkimų eigai. 
Vyriausioji Rinkimų komisija 
Baltimorėje dirba jau nuo pra
ėjusių metų birželio mėn. Atski
ruose kraštuose sudarytos pa- 
gelbinės rinkimų komisijos. Vy
riausioji Rinkimų komisija rū
pestingai informavo apie rinki
mų taisykles, tvarką, pastaty
tus kandidatus, pravedė regis
traciją, išsiuntinėjo balsavimo 
lapelius. Dabar jie pamažu grįž 
ta. Balsavimo laikas baigiasi va
sario 1, bet paskutinės dienos 

t nereikia laukti. Vienetų vado
vybės prašomos narius paragin-

tik keletas į Vyriausios Val
dybos narius. Žinoma, galėjo 
būti daugiau kandidatų. Tam 
buvo duota pakankamai laiko. 
Penki ateitininkai turėjo teisę 
Vyriausiajai Rinkimų komisijai 
pasiūlyti savo kandidatus. Jei 
buvo įteiktas tik vienos vietos 
sąrašas, tai rodo, kad mūsų 
veiklos sąlygos daugumos atei
tininkų gerai suprantamos. Vie
noje vietoje parinkti daugiau 
kandidatų, kurie sutiktų prisi
imti nelengvas pareigas ir daž
niau susirinktų posėdžiam, ne
buvo ir nėra lengva. Net ir ne
priklausomoje Lietuvoje ateiti
ninkų kongresų metu būdavo 
sutariamas vienas kandidatas į 
vadus ir vienas keletos asmenų 
sąrašas į vyriausiąją valdybą. 
Kongresas tik patvirtindavo. 
Dabartiniais rinkimais siekiama 
panašaus patvirtinimo kores- 
pondenciniu būdu. Balsavimas 
parodys, kokį mūsų pasitikėji
mą

Vytautas Vygintas, gimęs 
1930 Lietuvoje, aukštuosius 
mokslus išėjęs JAV (New Yor
ke ir Urbanoje), filosofijos dak 
taras, dirba American Airlines 
bendrovėje, Pax Romana pirmi
ninkas, ateitininkas nuo 1946.

Vladas Viliamas, gimęs 1904 
Lietuvoje, aukštuosius geografi
jos mokslus išėjęs Kaune ir 
Berlyne, Vokietijoje, filosofijos 
daktaras, dirba Arktikos insti
tute Washingtone, ateitininkas 
nuo 1920 metų.

CHICAGOJE *
KARDINOLAS VĖL Į ROMĄ

Chicagos arkivyskupas kard. 
Albert Meyer vėl yra išvykęs į 
Romą — Vatikaną, kur sausio 
15-23 d. dalyvaus centrinio ko
miteto susirinkime.

I

Juozas Vitėnas, gimęs 1912 i 
I ’etuvoje, aukštuosius mokslus I 
išėjęs Kaune ir JAV (Los An
geles, Washingtone), teisės 
mokslų magistras, dirba Ameri
kos Balse, ateitininkas nuo 
1928.

MIRĖ GEOLOGAS
Dr. Albert Johansen, 90 me-^Į 

(tų, mirė Floridoje. Jis yra bu
vęs tarptautinai žinomas Chica
gos universiteto geologijos pro
fesorius 1917-37 metais. Jis yra 
parašęs daug monografijų iš 
mikroskopiškų akmenų ir mine
ralų tyrimų.

PIRMOJI MOTERIS LAI
VYNE

Čikagietė Charlene Suneson 
yra pirmutinė moteris paskirta 
Jungi. Am. Valstybių laivyno 
denio leitenantės pareigoms. Ji 
yra laivo Gen. K. A. Mann 
transporto skyriaus pareigūnė.
IŠ AMŽINO MIEGO NEATSI

KELS
Dr. S. Anderson, Chicagos-^ 

sveikatingumo direktorius pra
neša, kad dėl siaučiančių Chica
goje šalčių maždaug 1,000 pi
liečių amžinai užmigs. Mat, sė
dėdami automobiliuose nepajus 
nuodingų ir mirtingų anglies 
dvideginio dujų. Daktaras pata
ria, užvedant motorą, tuojau 
atidaryti mašinos šalutinį lan
gą.

Visi kandidatai yra išėję aukš 
tąjį mokslą, savo sričių specia
listai, daug metų iGdarbų juos 
i iša su ateitininkais, sutikę ir 
da>ar priimti vadovaujamas 
Ateitininkų federacijoje parei
gas.

Ateitininkų federacija šiais 
metais renka naują vadą, val
dybą ir kontrolės komisiją. Šie 
rinkimai būna tik kas penkti 
metai. Tokią tradiciją išsivežė
me iš Lietuvos ir jos tebesi
laikome.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
rinkimai buvo atliekami kon
gresuose. Dabar, ateitininkam 
plačiai išsibarsčius, kongresan 
sukviesti visų kraštų atstovus 
yra sunku. Rinkimai atliekami 
korespondenciniu būdu, kad
juose galėtų dalyvauti kiekvie- i 
nas ateitininkas. Tai yra drau
ge ateitininkų registracija ir 
patikrinimas, kiek esame draus
mingi bei sąmoningi ir kiek pa
rodome dėmesio savo organiza
cijai.

Ateitininkai, kurie į rinkimus įį nedelsiant balsuoti. Kas yrą 
nejsiiungia, parodo, kad jie su gaVęs balsavimo lapelį, tuojau 
Ateitininkų federacija turi silp- užpildo ir siunčia adresu: Vy
ną ryšį arba visai nenori jo rįausį0 jį Rinkimų komisija, 5315 
turėti. Manome, kad tokių na- Rothian Rd., Baltimore 12, Md. 
rių, kurie save dar laiko atei- i

; Kas balsavimo lapelio nebū- 
--------------- . tų gavęs, skubiai tesikreipia į 

į Rinkimų komisiją. Kai kurie 
vienetai narių sąrašus yra pa-

I teikę su netiksliais adresais. 
Pasiųsti balsavimo vokai grįžo. 
Galėjo būti kas nors į sąrašą 
visai neįtrauktas arba galėjo 
vokas užsimesti pašte. Nors re
gistracijos terminas yra pasibai 
gęs, bet tokiais atvejais Vyriau
sioji Rinkimų komisija turi tei
sę rinkikų sąrašą papildyti.

Atkreiptinas dėmesys į rinki
mų 6 taisyklę, kuri reikalauja 
nurodyti siuntėjo adresą pir
majame voke. Kas būtų jau bal 
savęs ir užmiršęs savo adresą 
nurodyti, turi tuojau kreiptis 
į Vyriausiąją Rinkimų komisiją 
ir prašyti naujo balsavimo la
po.

Kai kas nevisai patenkintas, 
kad tėra vienas kandidatas į A- 
teitininkų federacijos vadus ir racuse), matematikos magist

skyrius irgi pabus ir pradės 
Įveikti kaip seniau.

Prisidėkime prie bendradar
bių!i

Walter S. Baltis. Jo žinioje yra Į įvyksta sausio 17 d. 7:30 v. v. 
iš ežerų vandens tiekimas, upių Tai bus vienuolyno salėje, šalia 

Draugo, 6336 S. Kilbourn Avė. 
Visų skyrių atstovai yra kvie
čiami atsilankyti. Taip pat yra 
prašomi dalyvauti ir tie, kurie 
nori tapti bendradarbiais.

Bus nustatytos 1962 m. gai
rės. Sužinosime, kas manoma 
atlikti metų bėgyje...

Cicero 21 skyrius
Penktadienį, sausio 12 d. bu

vo Cicero skyriaus susirinki
mas. Buvo didelis būrys. Daug 
narių užsimokėjo savo metines 
duokles. Atsilankęs dvasios va
das kun. K. Vengras, MIC, pa
sveikino skyrių ir toliau linkė
jo taip gražiai darbuotis.

Valdybą sudaro: FrancesDvi 
i laitis, pirm., Alamina King, <vi- 

, Marija Genis, prfltt.*
i rašt., Petronėlė Zakaras, fin. 
j rašt., ir Teodora Stučinskienė, 
kasininkė. t

Po susirinkimo valdyba visas: 
l nares pavaišino.

Bridgeporto 10 skyrius
Jau yra parduodami ir plati

nami vakarienės bilietai. Tai 
įvyks Šv. Jurgio parapijos sa
lėje, 32 Place ir S. Lituanica 
Avė. Bus labai graži meninė 
programa vasario 18 d., 6 v. v. 
Aną metą labai gerai pavyko 
10 skyriaus vakarienė. Tad, ir 
šį metą irgi tikimasi ne mažes
nio pasisekimo. Bilietų kaina — 
auka $2.00.

ir kitokių vandens reikalų tvar 
kymas. Baltis savo 3 metų ter
mino metu gražiai sprendė vi
sas Chicagos ir priemiesčių van 
dens reikalų problemas.

X Gizella ir Adolf Lietuv
ninkai, 7052 So. Campbell, sau
sio 20 d. švęs savo 10 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Prieš 
10 metų Londone jų moterystę 
palaimino kun. K. A. Matulai
tis, MIC. Lietuvninkai pavyz
dingai sugyvena, rimto ir ra
maus būdo, nuoširdūs katalikai, 
Draugo skaitytojai. Sukaktuvių 
vaišės bus sausio 20 d. 7 v. v. 
Dubysos svetainėje, 2548 W. 
69th St.

X Ona Aleksiūnas, 3338 W. 
63 st., paslydusi ant ledo susi
laužė dešinę ranką. Daktaro! cePirm-’ 
priežiūroje gydosi namie.

X Josephine Perry, 5836 So. t 
Artesian Avė., buvo išvykusi1 
pasišvečiuoti į Alabamą pas 
sūnų Joną. Josephine ir Ralph 
Perry yra plačiai žinomi Town 
of Lake parapijos ir draugijų 
veikėjai. Ralph Perry ir jo jau
nesnis sūnus daug darbuojasi 
Šv. Vardo d-joj. Josephine Per
ry yra B. E. Navickų dukra. r

ŽUVYS APGAVO

išstatyti kandidatai turi.
Į Ateitininkų federacijos va

dus kandidatas yra Stasys Bač- 
kis, gimęs 1906 Lietuvoje, aukš
tuosius mokslus išėjęs Paryžiu
je, Prancūzijoje, teisių dakta
ras, diplomatas, dabar Lietuvos 
pasiuntinybės Washingtone pa
tarėjas, ateitininkas nuo 1921 
metų.

Į Ateitininkų federacijos val
dybą iš 8 kandidatų renkami 
5. Kandidatai yra:

Arvydas Barzdukas, gimęs 
1934 Kaune, aukštuosius moksI

Raginami visi ateitininkai at
likti savo pareigą ir dalyvauti 
rinkimuose. Vyriausioji Rinki
mų komisija 

i sų. Paskutinė 
sario 1.

laukia visų bal- 
data — 1962 va-

f

i

SužiedėlisSimas
Ateitininkų Federacijos

Vadas

ŽUVO DĖL PINIGŲ
Chicagos priemiesčio Jolieto 

restorano savininkas George 
Panos žuvo gaisre, kai jis įbė- 
go į liepsnojantį pastatą, Coney 
Island restoraną, išgelbėti įplau 
kusias tos dienos įeigas.

IEŠKO VAGIŲ
Chicagos policija ieško ketu

rių vagilių, kurie į krepšį nu-
braukė $100,000 vertės brang- U

i(
i

akmenų ir pabėgo iš B. Wein- 
stein kompanijos, 731 N. Mi
chigan av., pavogtu, iš dr. E. 
Nichols automobiliu, kuris bu
vo pastatytas prie VVest Sub- 

i urban ligoninės, Oak Parke.

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOJ
Sausio 21 d. 4 v. p. p. Holly- 

wood salėje, 2417 W. 43 st., 
vyks Lietuvių Suvalkiečių drau 
gijos vakaras su gražia prog
rama, kurią atliks Žilvyčio šo
kėjai. Gros Ben Pavis orkest
ras. J. Sacauskas, M. ir A. Rad 
ziukinai rūpinasi, kad viskas 
gerai pavyktų.

Suvalkiečių draugijos prieš- 
metinis susirinkimas įvyko prieš 
pat Naujus Metus. Pirm. Adela 
Burba pranešė, kad mirė narys 

.Juozas Gražulis. Velionis buvo 
pagerbtas minutės susikaupi" i 
mu.

1962 metams valdyba perrink 
ta ta pati: pirm. — Adela Bur
ba, vicepirm. — Julia Sasaus- 
kas, nutar. rašt. Estela McNa-1 
mee, fin. rašt. Leoną Baltas, 
ižd. — Kazys Malonis, kontr. 
rašt. ir korespondentė — Ona 
Švirmickas. Susirinkimai įvyk
sta kas ketvirtą mėnesio trečia
dienį 8 v. v. Hollywood salėje.

Ona švirmickas Į

lus išėjęs JAV (Clevelande), ar
chitektas - inžinierius, ateitinin
kas nuo 1946.

Chicagos priemiesčio Wauke- 
gano žuvininkas ir restorano sa 
vininkas M. Kyritsis, perdaug 
pasitikėdamas žuvimis, buvo iš 
pranašavęs labai lengvą žiemą. 
Michigano ežere jis turįs įleidęs 
$5,000 vertės tinklų, kurių dėl
didelio šalčio negali ištraukti. į masi, kad ir seniau pasižymėjęs '

ATRADO MOTINĄ PO 36 M.
Auroros gyventoja Virginia 

Johnston telefono pagalba apsi
verkė su savo motina L. Sur- 
ver, gyvenančia Denver, Col. 
po 36 metų ji pagaliau surado 
iš Washingtono duomenų biuro, 
kur jos motina gyvena.

West Side skyrius
Kol kas nieko ypatingo nepa

sižymi Aušros Vartų parapijos 
Bendradarbių skyrius. Bet tiki- (

VISOKIOMS DOVANOMS
Kristalas, porolonas (china), sidab
ras, Kintams, aukso ir kitokios bran- 
KėnyM's. etc., etc. Kainos nupiK.n- 
tos, pasirinkimas — didelis.

TEICICA. 3237 West «3rd Mr., 
Chicago 2», III.
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I Viktoras Dabušis, gimęs 1910 
Lietuvoje, kunigas, aukštuosius 
teologijos mokslus išėjęs Kau
ne, ateitininkas nuo 1927, Atei
tininkų federacijos generalinis 
sekretorius nuo 1951.

Pranas Grušas, gimęs 1918 
Lietuvoje, aukštuosius mokslus 
išėjęs Vokietijoje ir JAV (Sy-

J

s tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

PREKYBOS NAMAIT ą.

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

Vedėjas E. RUDAITIS

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

Vedėjas J. LIEPOMS
Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30, kitom dienom nlo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidara tik 

6211 South Western Avė. krautuvė-

%

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

PILNO MĖNESIO DIVIDENDAI MOKAMI UŽ PINIGUS ĮNEŠTUS 

Į TAUPYMO SĄSKAITAS PRIEŠ 16 MĖNESIO DIENĄ.

%
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Turtas $80,000,000.00
JUSTIN MACKIEWICH, Chalrman of tho Bo*r<f

Atsargos Fondas $7,500,000.00
JUSTIN MACKIEWICH Jr, PmMent

FREE PARKtNG

VALANDOS: Kisrflen, |«k«ltanf Užtadienl nuo 9 valandos ryto Iki 4 valandos po KatvIrlodUntob wo »
ryto iki • valandos vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

l)ER.\L SAVINGS
AND LOAN, ASSOCIATION

4192 Archer Avenue / Chicago 32, i'iiinois
Virsima 7-’ 74?
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