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Italii protestas bulgaru vyriausybei
Bulgarų sprausminis lėktuvas 

nukrito netoli Nato bazės
Krentantį lėktuvą pamate du kaimiečiai

TARANTO, Italija — Bulga
rų sprausminis žvalgybos lėk
tuvas, turįs keletą žvalgybinių 
kamerų ir kulkosvaidį, užvakar 
nukrito netoli JAV raketų ba
zės.

Policijos ir aviacijos eksper
tai klausinėjo pilotą ir nufoto
grafavo lėktuvo aprangą smul
kmeniškai. Jie pastatė saugu
miečius aplink nelaimės vietą 
ir ligoninę, kur komunistų la
kūnui yra teikiama mediciniška 
pagalba ir jis klausinėjamas.

Sovietų suplanuotas Mig-19 
sprausminis lėktuvas, galįs 
skristi greičiau už garsą ir la
bai aukštai, nukrito netoli Ac- 
ųuaviva, 16 mylių pietuose nuo 
Bari. Šiaurės Atlanto Sutarties 
organizacijos (Nato) bazė yra 
aštuonios mylios nuo Acąuavi- 
va.

Lėktuvas nukrito pajūrio a- 
pylinkėje, apie 200 mylių sker
sai Adriatikos jūrą nuo komu
nistinės Albanijos. Bulgarija y- 
ra toliau link rytų, atskirta nuo 
Albanijos Jugoslavijos teritori
ja- ____L

Italų karimai- pareigūnai pa
reiškė radaras užregistravęs, 
jog lėktuvas skridęs apie 40,- 
000 pėdų aukštumoje virš Ac- 
ųuaviva.

Lėktuvo lakūnas prisipažino, 
esąs Myloch Podgoros, 22 me
tų, kurio bazė yra prie Gabro- 
vitzka aerodromo, išliko gyvas, 
bet susižeidė galvą ir ranką.

Du italai kaimiečiai — Giu- 
seppe Anselma ir Francisco 
Bovio — pirmieji pamatė kren 
tantį lėktuvą žemėn.

Jie dirbo alyvų lauke, kai 
lėktuvas skrido labai žemai, 
bet gan greitai, tiesiai į juos. 
Lėktuvas palietė kai kurių me
džių viršūnes ir smogęs į gi
raitę ir akmeninę sieną, — pra- 

i nešė kaimiečiai.
Kaimiečiai atėję prie lėktu

vo, pamatė pilotą šliaužiant 1 
ink jų, prilaikydamas kairiąją 
savo ranką. Jis turėjo ant sa
vo pečių parašiutą.

Jaunas bulgarų lakūnas My- 
loch Podgoros, tardomas italų, 

I tyli.
Italija vakar pareiškė pro

testą bulgarų vyriausybei dėl 
italų oro erdvės pažeidimo.

Astronautas namie — Jūrų karys (marinas) lt. pulk. John G. 
nuotrauka padaryta jų Arlington, Va., rezidencijoje. Astronauto 
Concord, Ohio. Kartu su astronautu yra jo žmona Annie, sūnus 
pasiruošęs Atlas raketoje skristi aplink žemę.

Gienn namuose su savo šeima, ši 
pastovi gyvenamoji vieta yra New 
Davydas ir duktė Corolyn. Gienn 
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Trumpai iš visur
—Diktatorius Chruščevas 

prieš kelias savaites viliojo Va
karų Vokietijos vyriausybę tie
siogiai tartis su Maskva Ber
lyno ir kitais klausimais, ir 
net jis priminė, kad Vakarai iš 
naudoją Vokietiją. Kai kurie 
vokiečiai politikai ragina kanc
lerį Adenauerį pakviesti Chruš- 
čevą į Bonną ir išsiaiškinti ru
sų pasiūlymą pagerinti santy
kius tarp Maskvos ir Bonnos. 
Žymus Vakarų Vokietijos poli
tikas viešai palaiko idėją, kad 
vakariečiai pritartų pasikalbė
jimams tarp Bonnos ir Mask
vos. Tai politikas yra Vakarų 
Vokietijos parlamento pirminin
kas Eugen Gerstenmaier. Jau 
senokai jis ragina labiau suak
tyvinti „rytinę” Vakarų Vokie
tijos politiką.

—Siaučią Kongo kareiviai, 
buvę ištikimi A. Gizengai, už
vakar nužudė dar penkis euro
piečius rytinėse provincijose, 

Į kai prokomunistų vadas sugrį—

24 vokiečiai nušoko 
nuo laivo

BONNA, Voiketija — Dvide
šimt keturi Rytų vokiečiai pa
bėgo iš pramoginio laivo, sus
tojus jam Maroke ir atskrido 
į Vakarų Vokietiją kaip pabė
gėliai. Tai pranešė vyriausybės 
spaudos pareigūnas. Jie važia- 

’' vo komunistinės Rytų Vokieti- 
\jos laivu praleisti jūroje atos

togų. Vokiečiai laukė progos, 
’’ ir paspruko iš laivo, kai jis sus 

tojo marokiečių uoste.

|

I i JEI VISKAS GERAI EIS"

Valstybes sekretorius D. Rusk

CAPE CANAVERAL, Fla.— 
„Jei viskas gerai eis” užvakar 
buvo žodžiai tūkstančių inžinie- 
rnų, mokslininkų ir kitų tech
nikų lūpose, jie darė galutinus 
pasiruošimus Amerikos pirma
jam bandymui pasiųsti žmogų 
į orbitą aplink žemę.

Jei viskas gerai vyks, sekan
čio trečiadienio rytą lt. pulk. 
John Gienn jr., 40 metų, New

I

vajų
Dalyvauti Amerikos Valstybių organizacijos užsienio 

reikalų ministerių konferencijoje, kuri 
pradedama šiandien

1

WASHINGTONAS — Vyk- komunizmas labai • graso lie
damas į Lotynų Ameriką, vals- miferos saugumui, bet nesuta- 
tybės sekretorius Dean Rusk ria, ką reikia daryti, 
užvakar vakare pareiškė, kad 
Fidel Castro Kuba dalyvauja 
Rusijos ir raudonosios Kinijos 
komunistų sąmoksle nuversti 
vakarų pusrutulyje (hemisfe
roje) demokratines vyriausy
bes.

Rusk pasitiki tarpamerikie- 
čių užsienio reikalų ministerių 
konferencija, jog ji ras būdų 
pašalinti grėsmę mūsų laisvoms 
bendruomenėms ir užtikrinti ko 
lektyvinį saugumą vakarų pus
rutuliui. Amerikos Valstybių 
organizacijos užsienio reikalų 
ministerių konferencija, prade
dama šiandien Punta dėl Este 
vietovėje, Urugvajuje. JAV 
valstybės sekretorins pasiūlys 
priemonių užkirsti kelią komu
nizmui vakarų pusrutulyje. 
Nors kitos amerikiečių valsty
bės aplamai sutaria, jog Kubos

Rusk bandys pranešti nuta
rimą, kad būtų paskelbtos po- 
litnės ir ekonominės sankcijos 
Kubai, bet nežinia, ar pasiseks.

Rimtos abejonės

KALENDORIUS

Senatorius Byrd
Kennedžio biudžeto 

klausimais

Concord, Ohio, bus paleistas 
Atlas raketoje, pasiekiant 17,- 
000 mylių greitį per valandą ir 
tris kartus apskrendant ap
link žemės rutulį per 4 valan
das ir 45 minutes.

Jei viskas gerai eis, kai 
Gienn skris virš Pacifiko pajū
rį trečią kartą aplink žemę, jo 
„erdvės laivas”, pavadintas 
Friendship 7, pakryps žemyn ir 
saugiai nusileis vandenyne ne
toli Grand Turk salos, Bahamų 
salyne, kur laivyno vienetas jį 
ištrauks iš jūros ir vėl grąžins 
sauson žemėn.

WASHINGTONAS — Sena
torius Harry F. Byrd, (D., Va.) 
pranašavo sausio 19 dieną, jog 
prezidento Kennedžio 1963 me
tų finansinis biudžetas atneš 
nuo vieno iki penkių bilijonų 
dolerių deficito vieton 500 mi
lijonų pertekliaus kaip numato 
prezidentas.

Byrd, senato finansų komisi
jos pirmininkas, prisijungė prie 
respublikonų, kritikuojant Ken-

Rimtai abejojama, ar Jung- nedžio rekordinį taikos me o 
tinėms Amerikos Valstybėms 92 bilijonų ir 500 milijonų o- 
pasiseks surinkti dviejų treč- lerių biudžetą dvylikai mėnesių 
dalių daugumą — 14 balsų pri- pradedant liepos 1 dieną. Dau- 
taikyti ‘ Kubai politines ir eko- gumas kitų demokratų šį biu 
nomines sankcijas.

Šie Lotynų kraštai yra nut
raukę diplomatinius santykius 
su Kuba: Kolumbija, Costa Ri- 
ca, Domininkonų Respublika, 
EI Salvador, Gvatemala, Haiti, 
Hondūras, Nicaragua, Panama, 
Paragvajus, Peru ir Venecuela.

Keturi kraštai, gal būt, susi
laikys nuo sankcijų pritaiky
mo balsavimo — Brazilija, Či
lė, Ekvadoras ir Bolivija.

žetą pavadino finansiniu doku
mentu.

Virginia valstybės demokra
tas anksčiau pranešė, jog jo 
komisija praves smarkius ap
klausinėjimus dėl numatomų 

■ biudžetinių sumų.I
—Coloradojc nuo sniego griū 

ties per 10 asmenų žuvo.

Graikija drebėjo
ATĖNAI — Smarkus žemės 

drebėjimas užvakar ištiko 
karų ir vidurio Graikiją.

Sausio 22 d.: šv. Vincentas 
ir Anastazas, Aušrys, Skaistė.

Sausio 23 d.: šv. Raimundas, 
Vadamaras.

ORAS

Septyni „neutralieji” nenori 
kišti piršto prie diktatoriaus 
Fidel Castro siautėjimo, nes jie 
laikosi „nesikišimo ir apsispren 
dimo” politikos. Šiandien šiais 
„neutraliais” yra Meksika, Bra 
zilija, Argentina, Urugvajus, 
Čilė, Ekvadoras ir Bolivija.

Prieš išvykdamas į Urugve- 
jų, Rusk tarėsi su preziedntu

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 30 laipsn.; rytoj — tru
putį pasikeis temperatūra.
Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:52. Kennedžiu konferencijos klau-

žo į Leopoldvillę, saugojant 
Jungtinių Tautų kariams. Gi- 
zenga būsiąs teisiamas.

—Prezidentas Kennedy užva
kar Washingtone bankete pa
reiškė, jog demokratų partija 
pasiūlusi ugnį, kuri gali uždeg
ti visą pasaulį. Demokratai pa
minėjo Kennedžio vienerių me
tų prezidentavimo sukaktį.

—Indonezų prezidentas Su
kamo nori tartis su Olandija, 
kad būtų išspręstas vakarų 
Naujosios Gvinėjos klausimas. 
Sukamo nori pasiimti Naująją 
Gvinėją, kuri jam tiek reikalin
ga, kiek skylė galvoje. Naujo
sios Gvinėjos vietinių gyven
tojų vadas pareiškė, kad pu- 
pasai kovos prieš bet kokią 
Indonezijos invaziją į salą. 
Jie nori pasirinkti savo vyriau- ' 
sybę.

—Kremliuje, matyti, yra ko
kia tai krizė, nes naujas Sovie
tų Sąjungos ambasadorius tu
rėjęs atvykti į Washingtoną 
sausio viduryje, bet nė vienas 
dar nežino, kada jis atvažiuos.Sovietų spauda 

apkaltino Izraelio 
ambasados sekretorių

* i

Šnipinėjimo veikla

MASKVA — Sovietų spauda 
praėjusį penktadienį apkaltino 
Joshua Pratt, Izraelio ambasa
dos Maskvoje pirmąjį sekreto
rių šnipinėjimo veikla, berods 
jo veikla siejama su Jungtinių 
Amerikos Valstybių žvalgybos 
įstaigomis.

Taip vadinamų Sovietų Sąjun 
gos amatų unijos laikraštis 

; „Trud” pirmiausiai pabrėžė 
Maskvoje, jog trys Leningrado 
žydai, nuteisti praėjusį spalio 
mėnesį dėl išdavystės ir šnipi
nėjimo, buvo Izraelio ambasa
dos agentai.

Laikraštis apkaltino Izraelio 
diplomsftus, jog jie teikdavo 
sinagogose šnipinėjimo instruk 
cijas ir išdalinę nacionalinę li
teratūrą žydų Naujuose Metuo
se praėjusį rugsėjo mėnesį.

„Trud” sako, jog Pratt „vie
ną dieną išdalino religinę lite
ratūrą su šnipinėjimo instruk
cijomis, o kitą dieną bandys 
gauti karinių informacijų.

I

va-

Izraelis paneigė 
kaltinimą

TOKIO — Izraelitų užsienio 
reikalų ministerė Goldą Meir 
užvakar rusų teigimą, kad Izra
elio diplomatai Sovietų Sąjun— 
gaje šnipinėję Jungtinių Ame
rikos Valstybių naudai, apibu-

Glenn pasiruošęs skristi į or-' dino „juokingu ir visiškai be 
bitą. Laukia trečiadienio ryto... pagrindo.”

ATVYKĘS IŠ LIETUVOS INŽINIERIUS

PASAKOJA APIE GYVENIMĄ KAIME
Inžinierius geologas Juozas Miklovas, Prancūzijoje pabėgęs nuo ekskursinio Sovietų laivo 

ir dabar atvykęs į Chicagą, Lietuvoje darydamas geologinius tyrinėjimus, yra daugiau kaip trejus 
metus praleidęs keliaudamas po Žemaitiją, Suvalkiją, Vilniaus kraštą, Šiaurės Lietuvą.

simais. Kennedy taipgi politinę 
situaciją apsvarstė su senato
rium J. VVilliam Fulbright (D., 
Ark.), senato užsienio reikalų 
komisijos pirmininku, ir šen. 
Boum B. Hickenlooper (R., 
Iowa).

Valstybės sekretorius Rusk, 
atvykęs vakar į Montevideo, 
Urugvajuje, pareiškė, kad Jung 
tinės Amerikos Valstybės nesi
kiša į Lotynų kraštų vidaus rei 
kalus, bet tik nori jiems pagel
bėti pažangos programa.

Svaras grūdų už darbadienį
Kasdien jam teko būti kol

chozuose, turėti visokiausių rei
kalų su jų pirmininkais ir su
sitikti su eiliniais kolchozinin- 
kais. Inžinierius pasakoja, kad 
šiandieną Lietuvos ūkininkų 
gyvenimas kolchozuose labai 
liūdnas. Trūkumai didžiausi, 
tvarka mažiausia. Žmonės ne
turi jokio intereso dirbti. Už 
darbo dieną daugiausia ūkinin
kas atlyginimo gauna po sva
rą grūdų. Už visą darbo dieną. 
Amerikos pinigais tai būtų tik 
skurdūs centai. Retai kuriame 
kolchoze gauna atlyginimo ke
lis svarus. Ir tą atlyginimą te
gauna tik metų pabaigoje. Taip, 
kad pagrindinis pragyvenimo 
šaltinis lieka tas daržas, kurį 
kolchozininkas dirba.

Kolchozininkas visas dienas 
praleidžia kolūkyje, tai savo 
daržą tegali apdirbti vakarais, 
sekmadieniais. Net ir turgus 
dabar stengiamasi daryti sek-

madieniais, kad šiokiadieniais 
nepasitrauktų iš darbo raudo
nuose dvaruose. Būdavo atsiti
kimų, kad šiokiadieniais prie 
kelių budėdavo kolchozų pirmi
ninkai, atimdavo arklį, kad tik 
nevažiuotų šiokiadienį į turgų. 
Tačiau vietomis, kaip pvz. Ei- 
šiškėje ir eilėje kitų rajonų, gy
ventojai nevažiavo sekmadie
niais į turgų. Mieste pradėjo tų. šeima jokiu būdu negali išsisukti, 
jausti didelį trūkumą maisto, 
ir turėjo turgaus dieną vėl grą
žinti į šiokiadienį.

Savo daržuose sodina daržo
ves, bulves; javų pasisėti nėra 
kur; tik retais atsitikimais kad 
kiek pasisėja. Jokių ūkinių pa
statų dabar kaimuose ūkinin
kai nebestato. Pasistato mažą Kolchozuose mažai jaunų vyrų 
trobelę, prie jos kokią pašiūrę 
karvei, paršiukui ir baigta. Gy
vulių gi daug neįstengia turėti.
Neaudžia nei milų, nei drobių

Nei milų, nei drobių dabar dažnai rusai, šiaip kaimuose 
beveik neaudžia. Kartais tik į — lietuviai, daugumoj ne vie-

t

Fanfani vyriausybe 
laimėjo pasitikėjimą

ROMA — Ministerio pirmi
ninko Amintore Fanfani vyriau 
sybei užvakar pareikštas pasi
tikėjimas, atmetus parlamentui 
komunistų pasiūlymą papeikti 
ją dėl Fiumicino aerodromo 
„skandalo.”

Fanfani krikščionių demok
ratų vyriausybė, kuriai numa
tytas kritimas savaitės bėgyje, 
pasiliko valdžioje, atmetus par
lamentui papeikimą vyriausybei 
ir pareikalavus Italijos gyny
bos ministerio atsistatydinimo.

Fu-

Sučiuptas libanietis, 
vadovavęs sąmokslui
BEIRUTAS, Libanas

ad Awąd, armijos kapitonas, 
pagelbėjęs vykdyti sąmokslo 
mintį nuversti Libano vyriau
sybę praėjusio gruodžio 31 d., 
sučiuptas užvakar pasislėpęs 
automobilio lagamine.

Awad 30 metų, vadovavo ka
riniam būriui, kuris bandė nu
versti vyriausybę, puolant liba
niečių gynybos ministeriją ir 
kitus svarbius įrengimus.

Kremliaus vadai kviečia 
Robertą Kennedį

| WASHINGTQNAS — Krem- 
| liaus vadai paprašę Atty gen.
Robertą F. Kennedį vizituoti 
Maskvą keliaujant per pasaulį 
sekantį mėnesį. Prezidentas 

| Kennedy ir valstybės departa
mentas svarsto, ar verta JAV 

. ... . ... . . teisingumo sekretoriui vizituo-audzia staltieses, lovoms apdan- .. _ ., * ..... ti Sovietų Sąjungą.
galus, žmones netun intereso rAbATAS, Marokas - So- 
taupyti. Gyveną daugiau ta die- ministeris pir-
na. Jaunimas mėgsta dviratį miiūnkag A. Mikojanas užvakar 
įsigyti, kas gali, bando gėrės- atvyko į Tanžirą, keliaudamas 
nius šventadieninius drabužius po .Afriką.
įsitaisyti. Maisto produktais---------------------------------------- -
šiaip taip apsirūpina, bet šiaip tiniai. Kadangi žmonės už dar- 
prekių nemažai trūksta — ypač badienius 
trūksta vilnonių drabužių, ba- tai daro

I

labai mažai gauna, 
pertraukas, stengiasi 

Kolūkių vadovams 
Įstaigose net įsakytapragyventi iš vieno vyro už-, nesiseka.

darbio. Būtinai turi dirbti žmo- stebėti apsukresnius tarnauto- 
na, vaikai. Laiko visiems la- jus, ir geresnius organizatorius 
bai mažai bėra. Miestuose dau- išskirti į kolūkių vadovus. Ta- 
gelis norėtų pasilengvinti įsigi- čiau to niekas nenori, nes va- 
ję plaunamą mašiną, bet tai žiuoti į kolūkį, tai lyg į tremtį, 
itin sunku gauti. Trūksta ir Kolūkiuose jau mažiau bebū- 
siuvamų mašinų. na agitacinių susirinkimų, nes

mūsų ūkininkai jų nemėgsta, 
neklauso, triukšmauja, leidžia 
replikas. Tik bijomasi įžeisti 
kolūkių pirmininkus, nes jie to
kiais atvejais neduoda nusišie- 
nauti pašaro turimai karvei ir 
gali priversti likti visai be gy- 

(Nukelta 1 4 psl.)

ir moterų
Kolchozų vadovai daugiau- 

’ • šia paskirti komunistų parti- 
* jos. Tarybiniuose ūkiuose —
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

AŠ MANAU, KA D...
J. ŠOLICNAS

Nežinau ką tu manei, tačiau nu- 
spėjau. Labai dažnai dirbantieji 
pensininkai susimaišo savo many
muose. Mat metams pasibaigus 
pensininkai, kurie praėjusių metų 
laikotarpyje uždirbo daugiau negu 
1,200 dol., turi užpildyti specia
lius blankus. Ir va jie, dažnokai 
užpildę valst. mokesčių (income 
tax) pareiškimus, galvoja, jog 
visi rūpesčiai sutvarkyti, visos pa
reigos valstybei yra atliktos. Ne, 
gerbiamieji.

Pabrėžiu: kiekvienas dirbąs
pensininkas, 1961 metais uždirbęs 
daugiau kaip 1,200 dol., turi už
pildyti specialų socialinio draudi
mo blanką. Jo vardas — Form 
OA-C777. šitas blankas gaunamas 
kiekvienoje socialinio draudimo 
įstaigoje. Jį pensininkui pareika
lavus, pasiunčiama taip pat ir paš
tu. Pastebėtina, kad šitas praneši
mas apie pensininko uždarbius tu
ri būti užpildytas iki š. m. balan
džio mėn. 16 dienos. Iki nustaty- 

- tos datos pranešimo neužpildžius, 
yra galima prarasti vieno mėne
sio čekį. Užtat nemanykime klai
dingai, bet, jei pereitų metų lai
kotarpyje uždirbome per 1.200 
dol. ir gavome iš socialinio drau
dimo bent vieną mėnesį čekį, bū
tinai užpildykime fermą OA-C777.

Kas yra įpareigotas?

Minėjau, kad kiekvienas “virš 
normos” uždirbąs pensininkas tu
ri užpildyti pranešimą. Žinoma, 
kaip ir kiekvienoje, taip ir šitoje 
taisyklėje yra išimčių. Svarbiau
sia išimtis yra ta, kad jokio pra
nešimo nereikia užpildyti tiems 
dirbantiesiems pensininkams, ku
rie pereitų metų laike, per visą 
12 mėnesių, buvo jau virš 72 m. 
amžiaus. Mat pensininkas, sulau
kęs 72 m- amžiaus, gali uždirbti 
kiek tik jis pajėgia, jam jokių už
darbių suvaržymų nėra. Taip pat 
minėtųjų pranešimų nereikia už
pildyti ir nedarbingumo pensijas 
gaunantiems, nes pastarieji, jeigu 
dirba, turi užpildyti kitokius pra
nešimus.

Neretai nugirstama, kad pensi
ninkas, besiverčiąs nuosava pre
kyba, minėtojo pranešimo neuž
pildo. Girdi, jis manęs, kad jam 
to pranešimo užpildyti nereikia. 
Visai ne. Tam tikra prasme savo 
prekyba besiverčiančių pensininkų 
uždarbiai yra daugiau suvaržyti, 
negu algas gaunančiųjų. Įsidėmė
tina, jog visai nesvarbu kiek sava 
prekyba besiverčiąs pensininkas 
uždirbo, bet jeigu jis vertėsi pre
kyba per visus metus, jis turi apie 
tai pranešti socialinio draudimo 
įstaigai.

Kas nelaikoma uždarbiais?

sinė pensija, sakykime, yra 100 
dol., tai jis už 1961 metus turėjo 
teisę gauti dar 8 mėnesinius če
kius.

Perspėjimas
Ypatingai turi atsargiai elgtis 

su šiais pranešimais tie pensinin
kai, kurie pereitų metų bėgyje iš
ėjo į pensiją ir visų dvylikos mė
nesių laikotarpyje nebuvo dar pen
sininko amžiaus sulaukę. Mat daž
nai piliečiai mano, kad uždarbiai 
gauti prieš išėjimą į pensiją nėra 
įskaitomi į pensininko metines pa
jamas. Tai apsigavimas, tai ne- 

; tiesa. Visos pajamos, nesvarbu, ar 
’ jos buvo gautos prieš išeinant į 
pensiją, ar po išėjimo'į pensiją 
reikia įskaičiuoti į tų metų pensi
ninko pajamas. Tad būkime atsar
gūs ir neapsigaukime.—
NURODYKITE SAVO ADRE

SUS
Dažnai pasitaiko, kad kai ku

rie
bet kuriuo klausimu į Sociali
nio draudimo skyrių, užmiršta 
pasirašyti ir savo adresą nuro
dyti. Kai kada tenka užklausė- 
jams atsakyti asmeniškai, todėl 
visada pasirašykite ir nurody
kite savo adresą, štai konkre
tus atvejis. Vienas Dr. Skt. 
kreipėsi į mus, prašydamas nu
rodyti kur jam gauti darbo, pa
žymėdamas, kad jo nedarbo 
kompensacija pasibaigė. Į pas
kelbtą prašymą atsiliepė vienas 
pilietis ir prašė nurodyti to 
Dr. Skt. adresą. Mes jo neturė
dami, dabar jo ieškome per 
spaudą (žiūr. .pask. pusi. Ap
link mus).

*

JŪS KLAUSIATE —
MES ATSAKOMI

skaitytojai besikreipdami

ir taip pat mažametį vaiką.
Mano žmona, būdama 50 m. 

amžiaus, prieš keletą metų su
sirgo ir daktarai pareiškė, jog 
ji daugiau jau nebegalėsianti dir 
bti. Mes turime vieną mažame
tį vaiką. Aš dabar esu 62 m. 
amžiaus ir dar vis tebedirbu. 
Mano žmona Amerikoje išdirbo 
apie šešetą metų, o aš jau apie 
dešimt. Mes norėtume žinoti, 
kaip būtų geriau ar, kad mano 
žmona prašytų pensijos ar, kad 
aš prašyčiau? Jei žmona pra
šytų, tai ar vaikas gautų pen
siją? Už atsakymą būsiu dė
kingas. VI. A.

Ats. VI. A. Jūsų klausimas 
liečia keletą skirtingų dalykų.

Pirma, jeigu jūsų žmona yra 
visiškai nedarbinga ir yra iš
dirbusi bent penketą metų iš 
paskutiniųjų 10-ties metų prieš 
tampant jai nedarbingai, tai 
patarčiau, jog ji paduotų pa
reiškimą nedarbingumo pensi
jai gauti Iš pateiktų žinių at
rodo, kad ji darbo atžvilgiu 
nedarbingumo pensijai kvalifi- 
kuotųsi. Padavus pareiškimą 
beliktų tik įrodyti nedarbingu
mą sveikatos netekimo atžvil
giu. Šitai ji galėtų atlikti po pa 
reiškimo padavimo.

Antra, žinoma, jei jūsų žmo- dirbtų kreditų; priklauso kuri 
na kvalifikuotųsi nedarbingu- pensija būtų didesnė. Kiekvie- 
mo pensijai, tai ji, esu beveik nu atveju vaikas gali gauti pen 
tikras, gautų daugiau negu ji siją tik tada, kada pensijai 
gautų kaip jūsų žmona. Mat kvalifikuojasi vienas jo tėvų.

į

Kl.

Ar reikės mokėti pajamų 
"mokestį?

Ar man reikės mokėti 
pajamų mokesčius nuo uždirb
tų $1,190 ir nuosavybės pelno 
$268 ? 65 m. amžiaus man su
ėjo ne pradžioje metų, *bet bai
giantis metams (1961. 8. 1).

į. Sk.
Ats. J. Sk. Nežiūrint kada 

jums sukako 65 m., jums lei
džiama atsiskaityti nuo turėtų 
pajamų $1,200. Nuo likusių pa
jamų reiktų mokėti pajamų mo 
kestį. Bet iš lentelės matyti, jei 
turėjote tik $287 (atskaičius 
nuo turėtų pajamų $1,200) mo
kesčio nereikia mokėti. Pr. š.

I
Ar man taikomas min. uždarbio 

įstatymo papildymas?
Kl. Prašau paaiškinti Draugo 

skiltyse man kilusius neaišku
mus sąryšyje su išleistu atlygi
nimo padidinimo darbininkams 
įstatymu — 15 ct. valandai. Aš 
dirbu vienuolyne ruošos darbą 
ir uždirbu truputį daugiau ne
gu dolerį per valandą. Dirbu 

i po 6 valandas kasdieną, šešta- , 
dieniais nedirbu. Tikrai neži- 

I nau, ar tas įstatymas liečia vie- 
’ nuolyno darbininkus ir ar aš 
i turiu teisę gauti didesnį atlygi-

Nutinka, kad moterėlė atskuta 
į raštinę ir, net kvapo neatgauda
ma, aiškina, kad ji padarė tur
būt “nuodėmę”, nes gaudama pen
siją per metus iš savo nuominin
kų ‘ ‘iškolektavo” daugiau kaip 
1,200 dol. Tenka ją tik nuraminti, 
nes čia jokios “nuodėmės” nepa
daryta, kadangi jokios pajamos už 
nuomas nėra įskaitomos į pensinin
ko uždarbius. Į pensininko uždar
bius nėra įskaitoma: pajamos gau
tos iš santaupų (dividendai), pa
jamos išmokėtos kaip atlyginimas 
už sirgimą (siek payments), įvai
riausios dovanos arba pajamos už 
įvairiausius vienkartinius pardavi 
mus (namas, automobilis, etc.).

Vadinasi, tik tie pensininkai, 
kurie 1961 m. bėgyje buvo dar ne
sulaukę 72 metų amžiaus ir už
dirbo (iš savo prekybos arba iš 
darbdavio) daugiau 1,200 dol., tu
ri užpildyti formą OA-C777. Pa- nimą iki SI.15 valandai, o nuo 
brėžiu ir vėl, kad tai nėra valsty- 1953 m 25 
binių mokesčių pranešimas, bet ., ' ’ ’
speciali socialinio draudimo for- I A _ 
ma.

Kiek prarasim čekių?
Vėlgi kitas pilietis atplasnoja 

raštinėn ir, prakaitą braukdamas, 
būtinai nori žinoti, kiek jį čia ta.....................
valdžia “nučystys”, nes jis uždir- i Pirmaisiai® me.as $1.15, o 
bęs per 1,200 dol. ir gavo čekius | vėliau nuo 1963 m. iki $1.25.

r

St. M.
Tiesa, praeitais 

metais prez. Kennedy pasirašė 
minimalinio uždarbio padidini
mo įstatymą, pagal kurį padi
dinami darbininkų uždarbiai:

jei ji pradėtų gauti nedarbin- Kiek maždaug gaučiau pensijos? 
gumo pensiją, tai jos .toji pen- į 
sija būtų tokio pat nesumažin
to dydžio kaip ji gautų sulau
kusi 65 metų amžiaus.

Trečia. Ji, kaip jūsų žmona, ' 
tegalėtų gauti tik pusę tos su
mos, kurią jūs gautumėte, nes 
žmonos pensijos dydis yra ly
gus pusei vyro gaunamos pen
sijos. Taigi mano patarimas — 
tegul žmona paduoda pareiški
mą nedarbingumo pensijai gau
ti. Ketvirta. Jeigu jūsų žmona 
gautų nedarbingumo pensiją, 
tai ir jos vaikas gautų vaiko 
pensiją iki jam sukaks 18 m. 
amžiaus. Mat kiekvieno nedar
bingo darbininko mažametis vai 
kas taip pat turi teisę gauti 
vaiko pensiją nuo to laiko, kai 
nedarbingumo pensijai kvalifi- 
kuojasi vaiko tėvas arba moti
na. Penkta. Jeigu jūs pa
tys dabar prašytumėte pensi
jos, tai jūsų pensija būtų su
mažinta. nes jūs dar neturite 
65 m. amžiaus, žinoma, jums | 
kvalifikavusi senatvės pensijai 
žmonos pensiją galėtų gauti ir 
žmona, jei ji nesikvalifikuotų 
nedarbingumo pensijai. Gi vai
ko pensija būtų mokama arba 

; ant jūsų, arba ant žmonos už-

GRAND 
0KNING 
CELEBRAnON

Klausia P. J. — Prašyčiau at
sakyti, kiek maždaug gaučiau iš 
sočiai security pagal dabartinius 
jos nuostatus.

Esu gimęs 1904 m. gegužės 8 d. i 
Į Ameriką atvažiavaus 1950 m. 
liepos 1 d. Pradėjau mokėti so
čiai security nuo 1961 m. sausio
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P. ŠILEIKIS, Q, P.
Ortkopedas. Protezistas

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

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

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Ave.
Priima ligonius pagal suąitarimą. 

Dėl valandos .Jsamblnti telefonu 
HEmlock 4-15 j2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.
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$11.00 per year outside of Chicago and in Canadą.

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

E • Redakcija straipsnius tai-
= so savo nuožiūra. Nesunau-
E dotų straipsnių nesaugo, juos
E grąžina tik iš anksto susita-
E rus. Redakcija už skelbimų
= turini neatsako. Skelbimų
= kainos prisiunčiamos, gavus
E prašymus.
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$7.00
$6.00

$4.00
$3.50

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

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

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
”858 VVest 63rd St.

kasdien 10—12 vaL ir 7—9

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

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

Ofiso telefonas — Blshop 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.

v.Vai.-
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia - 
dien. uždaryta. K’tu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

pagal susitarimą Jei ne
skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 VVest 6Srd Street
Tel.: PRospect 8-1717

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

D r . S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutarti. 

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

I

Taupytojams nemokamai
Laike sausio ir vasario mėne
sių, šis gražus 10—puodukij 
“Collector's Corncr” kavos in
das su šildytuvu bus jūsų do
vana, kada atidarysite taupy
mo sąskaitą padėdami $500.00 
ar daugiau, arba jc-i tų suma 
pridėsite prie savo dabartinės 
sąskaitos. Viena dovana šeimai 
ir jūsų sąskaita turi būti pa
didėjusi mažiausiai $500 suma, 
šių dviejų mėnesių laikotarpy
je. Jei Jums patogiau, taupy
kite prisiųsdami paštu, 
prisiusime Jums dovana.

Hiffh Fidelįty Console General Electric... AM-nis Stereo
FM-Patefono Kombinacija... bus mūsų didžioji dovana— 
Grand Prize.
nieko daugiau
Tranzistorinis
“Snooz-Alarm”
1962 m. sausio 30 d.
Jiems bus pranešta laišku

Bet kas gali laimėti. Nėra "varžybų”... 
kaip tik užsiregistruoti. Kiti prizai bus 

Radijas, Automatinis Kavos Virdulis, ir 
Žadinamasis laikrodis. Traukimas Jvyks 

lAimėtojams nereikės čia būti.

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
fel. ofno HE 4-584*, rez. HE 4-2324

Vai.
Antr. 
iekm.

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 

1-6, tsč., š.ešt. pagal sutarti, 
uždarj ta.

rei. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225

Bet šis įstatymo papildymas 
netaikomas visoms darbininkų į 
kategorijomis; tame įstatyme 
yfa išimčių, prie kurių priklau
so ir jūsų darbovietė. Plačiau 
apie šį įstatymą parašysime vė- j 
liau, kai gausime pilną įstaty- I 
mo tekstą. Pr. šul.

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.

r.

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

2737 WEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
TeL GRovehili 6-3409

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AK EŠERĮ J A IR MOTERŲ 

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

LIGOS

5-2670.
Jei ne-

3-0001.

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 Ave. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p. 
TVaėlarlfonbii* nždnrvt*

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER I. KIRST U K

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

?1 ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
G ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus

vai. 
vai.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 

8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

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

Res. tel. VVAIbrook 5-3765

6 v. 
11

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINES LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

| VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
; nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 

* kitu laiku susitarus telefonu.
Telef. REpubUc 7-2290.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

I Headaches, Arthritis, RheumaUsm.
Spine Nerve. Ailments 

1428 Broadway, Gary, Indiana 
! Valandos — pirmadieniais 3 iki 6 
P. M. Kitu laiku pagal susitarimą, 

į Telef. Offiee Gary: Gary 8858635 
Res. Chicago Blshop 7-5833

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

keičia stiklas ir rėmus
4455 S. California Ave. VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. tki 2 p. p.

Uždaryta iki sausio 22 d.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 63rd St 
Ofiso teL REliance 5-44111 • 

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

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

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

(Damen Ave. kampas) 
pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v. 

p. p. ir pagal apointmentą.
rei. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5960

I
I Vai.

CLiffside 4-2896

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(OFISO IR REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

i

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštad.: 9 v. r. — 1 p p.

Trečiadieniais uždaryta.
r.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S .------- ‘
PAGAL 

Tel.
Skambint 2 iki
ną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARTMĄ
HE 4-1562
9 vai. popiet kasdie

t

Ofiso telef.
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3996

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ave.
Bendra praktika ir specialiai 

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

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERO 
LIGOS

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą, 

Dėl valandos skambinkit tel. f RĖ 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas- 

j dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonaa — GRovehili 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERY 

LIGOS
-alandos: nuo 1-4 tr 6-8 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta.

kiekvieną mėnesį. Tad kiek dirbąs 
pensininkas praranda čekių, jei jis 
uždirba per 1,200 dol.?

Yra du žingsniai apskaičiavime: 
Pirmas — už pirmuosius 300 dol., 
uždirbtus virš 1,200 dol., yra at
skaitoma 150 dol. Reiškia už kiek
vienus du uždirbtus dolerius yra 
atskaitomas vienas doleris iš pen
sijos. Antras — už sumą, uždirb
tą virš 1,500 dol., yra atskaitoma 
už vieną uždirbtą dolerį — vienas Kuriam geriau prašyti pensiją? 
doleris iš pensijos. Vadinasi, jeigu ] 
prileiskime Baltrus Vėjavaikis per ... , .
1961 metus uždirbo 1,750 dol-, tai neatsisakyti paaiškinti man apie 
jam bus atskaityta iš gautos pen-1 šitą mano problemą, kuri liečia 
sijos 400 dol. Na, ir jei jo mene- ne tik mane, bet mano žmoną

Gerb. Redaktoriaus: Prašau

MOKAME
IN V ESTĄ VTMO S \ -TA S

JUOZAS F.

DIVIDENDAI 
išmokami 

kas metu ketvirtį 
visoms sąskaitoms

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valku ligos 
2737 VVest 71st Street 

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.lronlns nrilmo nasrai •usitarlma

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28, HL 

Telef. offlso; PUlIman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3946

Prl8m. vai.: kasdien 6-9 v. ▼., šešt.
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

▼ak., 
P. P

Kovo 31
Birželio 30
Rugsėjo 30
Gruodžio 31

GRIBAUSKAS

ST. ANTHONY 
SAVINGS mū u

and loan Association ,0,d>
1447 So 49th Cowt Cicero 50. Illmots City 242 4395 Subtirban 656 6330

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:30 iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo S iki 8; 

i šešt nuo 1 iki 4 vnl. Kitu laiku tik 
sunitams

Į----------------------------------------------------------
iTel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

Tel. ofisą 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..

l

Tel. PRospect 6-9400 .
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-31M

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidaus Ligos 
5159 So. Damen Avenue

Valandos pagal susitarimą

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„ 8-7 v?v.

3844 West 63rd Street
kasdien nuo 1— 4 p. p.Vai.

iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Perskaitę "Draugą", duoki 
o ii kitiems Dasiskaityti

tr 6

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.*
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NEATSTOJA ŽMOGAUS V. ALSEIKA, Vokietija

Dar ne taip seniai universi
tetų katedrose buvo skelbia
ma, kad atomas yra nesuskal- 
domas. Tada atrodė, kad 
mokslas yra pasiekęs mažiau
sią medžiagos dalį, kuri gali 
būti skaldoma tik pagal pro
tu sudarytas formules, tik
rovėje betgi pasilikdama ne
padalinama.

Prieš penkiasdešimt metų 
beveik niekas netikėjo, kad 
bus galima girdėti ir matyti 
kalbantį žmogų už tūkstančių 
mylių. O dabar mums yra pa
prastas dienos reiškinys nau
dotis radijo ir televizijos pro
gramomis. Jau nebestebina 
mūsų nė plačiųjų erdvių nu
galėjimas. Atominė technika 
daro didelę pažangą su nau
jais laimėjimais, kurie ato
minio amžiaus žmogui jau ne
kelia to įspūdžio, kokį padarė 
pirmojo laivo pajudėjimas 
prieš vandens srovę be irklų 
pagalbos.

jis turės mašinos širdį.
Jautriausios sielos yra pa

siilgusios gražiosios gamtos 
aplinkos. Rašytoja Gertrūda 
Von Le Fort rašo, klausdama, 
kur yra dingusios tos pievos 
su gėlėmis, iš kurių bitės me
dų nešė, kur aromatu kve
piantys miškai, kur želmuo 
ir arimo kvapas, kur dingo 
paukščiai, kurie vabzdžius 
gaudė ir gyveno. Visa tai che
mijos ir mašinos pagalba 
nyksta žmogaus praktinei nau
dai.

Prancūzų 
Giono paliko 
gyventi, kur 
ma savomis
elektrine mašina, 
paryžiečiams, kad jie yra ta
pę elektros laidais, vinimis, 
metalu, mašinų krumpliais. Jis 
sakė, kad ekonominis Pary
žių: nėra tikroji tėviškė. Pas- 
kiai. rašė, kad 
ir vėi jo žemė 
jei ten kultūra 
civilizacijai.

*
i duoda medžiagai 
Ir niekas dvasios ne
visi išradimai turi 
žmogui. Visi mokslai 
žmogaus gerovės, o

rašytojas Jean 
Paryžių ir išėjo 
duona paruošia- 
rankomis, o ne 

Jis šaukė

Pilkasis žmogus krašte atsiliepia į spaudos svarstymus dėl būsimos Vokietijos politikos krypties. 
Kodėl šliejosi prie vakarų ir ar glausis prie sovietų? Dauguma pasisako už vokiečių ištikimybę 

Vakarams

*

Mūsų gyvenimas yra per 
daug glaudžiai suaugęs su mo
derniąja technika ir jos ma
šina. Mašina kai kam atėmė 
darbą, o ne vienam duoną ir 
visą pragyvenimo šaltinį. Daž
nu atveju bandoma ją pava
duoti netgi aukštąsias proto 
funkcijas. “Elektroniniais sme
genimis” daromi nuostabūs 
apskaičiavimai. Spauda skel
bė žinią, kad yra išrastas me
chanizmas daryti vertimus iš 
vienos kalbos į kitą. Galimas 
daiktas, kad elektros srovės 
greitumu bus išverčiama ne 
viena lietuviškoji knyga į ang
lų kalbą.

Kai taip visas žmogaus gy
venimas spartinamas, kyla 
klausimas, ar suspėsime gy
venti elektros srovės greitu
mu. Mašina skubina žmogų 
gyventi, bet jo širdies dūžiai 
yra suskaityti. Mašina negali 
atstoti žmogaus. Ji negali da
ryti proto sprendimų, negali 
kurti poezijos, negali melstis 
ir mylėti. Ji neatstoja žmo
gaus dvasios.

*

Vienas mokslininkas lankė
si pas kinų mąstytoją, kuriam 
buvo papasakota daugybė 
technikos išradimų. Išklausęs 
kinas atsakė: “Žinau, kad yra 
tokie nuostabūs instrumentai, 
bet reikia labai gerai apsižiū
rėti, kad jų nepavartojus blo
gai; visą laiką besinaudoda
mas mašina, gali 
mašinos širdį”.

Rusų filosofas 
Berdiajevas matė
pavojingą žmonijai revoliuci
ją, kurią pavadino žmogiško
jo idealo žlugimu. Tai būsiąs, 
sako, žmonių perėjimas iš kul
tūros į civilizaciją. Žmogus 
bus civilizuotas, bet be dva
sinių vertybių, kino mintimi,

Paryžius bus 
ir jo tėviškė, 
duos prasmę

į niekuomet nėra tvirtinusios, su
tinkančios eiti į karą, siekiant 
išlaisvinti sovietinį Berlyno sek-’ 
torių. Taip, galimas dalykas, ma. 
no Rosita, kad tai buvusi ame
rikiečių klaida, tačiau čia bu
vę kalti ir kiti — ir tik nieku, 
būdu dėl to netenka kaltinti 
Kennedžio vyriausybės. Iš vi
so, esą vaikiška manyti, kad 
per 10-11 mėnesių būtų įma
noma pašalinti tai, kas egzistuo 
ja jau dvylika metų. Visomis, 
kalbomis apie galimą kapitulia
vimą sovietinių reikalavimų a- 
kivaizdoje tik dar labiau sustip
rinami Kremliaus valdovo sie
kiai bet kuriomis priemonėmis 
pakirsti vakariečių sąjungos pa 
jėgumą.

Tiek įvairių pilkojo žmogaus 
Vokietijoje ir vienos JAV pi
lietės balsų atsiliepiančių spau
doje į vis aktualius svarstymus. 
Tie balsai tik liudija, kiek jaut- ' 
riai visuomenė reaguoja į spau 
dos svarstymus temomis, ku-

statymą bei ūkinį pakilimą. Na, 
kariniai sluogsniai vėl galvojo 
apie jų galios sužydėjimą...

Jei Vokietija “gręsia” sovie- 
-tams, jei jie baidosi jos ato
minio apsiginklavimo, tai, gir
di, tą baimę nepašalinsi, kraš
tą atskyrus nuo jo kultūriniai- 
dvasinių ryšių su Vakarais. Gal 
voti apie lūžį santykiuose su 
Vakarais esą tas pats, kaip tvir 
tinti ,kad švedai, suomiai ir aus 
trai būtų nutraukę saitus su 
Vakarais tik dėl to, kad jie ne
norėję drauge su jais kariauti.

skaitome Sovietijos dalimi.
Pei prievartą tautos neįstumsi 

į socializmą

Kitų nuomone netektų daryti 
išvadą, kad Chruščevas pasiry
žęs visiškai suvirškinti R. Vo- 
ketiją. Kremliaus valdovas yra 
marksistas ir jie gerai nuvokia, 
kad nesą įmanoma tautai per 
prievartą primesti socialistinis 
režimas. Taip, sovietai ir negal 
voja atsižadėti rytinių sričių, 
ūkiniu požiūriu jau gerokai in
tegruotų į jų sistemą, — jie 
greičiausiai lauks kapitalizmo 
smukimo vak. Europoje.

Vėl kitas pilkasis žmogus nu
rodo, kad nesą realu tvirtinti, 

ikad, Vakarams de f acto pripa- 
tą kartų skelbė visų sekamas; jį 
Haffnerio nuomones; gi kiek i 
vėliau davė progą pasireikšti 
ir pilkajam krašto žmogui, ki-, 
taip tariant, paskelbė visą pluoš 
tą skaitytojų laiškų — atgarsį 
į britų žurnalisto spėliojimus. 
Eilinio skaitytojo nuomonė vi
suomet įdomi.
Dvasinis badas ir vidinė laisvė

Siųskite ponui Kennedy to
kius straipsnius apie galimas 
susitarimų su Maskva pasėkas 
— štai vienas tokių balsų. Vie
na vyraujančių nuomonių yra 
ta, kad vokiečiai nenori atsi
žadėti tos rytinės zonos su jos 
18 mil. gyventojų — vokiečių. 
“Mes ir negalime apie tai gal
voti, net jei ir Vakarai pasiro
dytų tiek akli, kai jie po Vokie
tijos kapituliacijos sovietus į- 
galino pasigaminti atominius 
ginklus ir lengva ranka perlei
do rytų sritis”. Tačiau tas pil 
kasis žmogus čia pat pastebi, 
kad net ir patys vokiečiai pa- i 
sibaisėtinai nesiorientuoja, kaip 
gyvena tas jo brolis po Ulbrich 
to batu. Esą, R. Vokietijos pa
dėtį galima palyginti su vak. 
vokiečių situacija tarp 1945 ir 
1947 m. Esant išorinio pobū
džio suvaržymams, laisvės sto
kai, kaip tik vokiečiuose anuo
met buvo pasireiškęs dvasinis 
badas, idealizmas, vidinė laisvė. 
O kokios nuotaikos dabar? A- 
bejingumas, vilties stoka, moji
mas ranka... Pilkasis žmogus 
dabar klausia: ar mes galime 
kritikuoti Vakarus, jei mes pa
tys rytų Vokietiją vidiniai jau 
esame nurašę, jei mes ją jau

Viena opiausių šiuo metu te
mų Fed. Vokietijoje, tai gali
mas de facto R. Vokietijos ul- 
brichtinio režimo pripažinimas. 
Berlyne nuolat gyvenąs ir drą
siai, bet ir jautriai svarstąs ak
tualiuosius reikalus britų laik
raštininkas Sebastian Haffner 
šį rudenį buvo iškėlęs klausimą 
— kas bus, jei šiokia ar tokia 
forma būtų pripažintas sovie
tinis Pankovo valdžios režimas? 
Jis metė viešumon spėjimą, ku
riuo negali nesidomėti ir patys 
vokiečiai ir Vakarų viešoji nuo
monė. M

Šalia kitų laikraščių, daug 
vietos šiems reikalams skiria 
plačiai skaitomas Hamburgo 
dienraštis “Die Welt”. Jis kele-

dar nereikštų neišvengiamo puo 
limo į bolševikų bučių.

Vokiečių saitai su Vakarais — 
joks idealizmas

Kai 1952 - 55 m. vokiečiai ga
lėjo pasirinkti savo sąjunginin
kais Vakarus ar Rytus, tai dėl 
tuometinių motyvų apsispręsti 
esama įvairių nuomonių. Viena 
dažniau sutinkamų, tai vokiečių 
natūralus šliejimasis prie Va
karų. Tačiau kitas pilietis iš 
Hamburgo išveda, kad vokiečių 
dauguma pritarusi Paryžiaus 
susitarimams visiškai ne dėl kil 
nių ar idealistinių sumetimų. 
Vokiečiai paniškai bijoję sovie
tų agresijos, jau vokiečių pa
tirtų keršto veiksmų. Kiti mo
tyvai — tai kiek naivus džiaugs 
mas ryšium su numatytu doleri 
niu sriautu iš už Atlanto, sriau
tu, kuris, buvo manyta, turėjo 
padaryti galą badmečio laikotar 
piui ir įgalinti greitą krašto at-

Negi JAV-bės turėtų pradėti 
karą?

Kai žurnalistas Seb. Haffne- 
ris drąsiai iškėlė mintį, kad 
Vakarų kraštai galį eiti į dide
les nuolaidas pasitarimuose su 
sovietais, tai Mrs. Rositos, JAV 
pilietės, nuomone, esą, negi bū
tų galima prileisti, kad ameri
kiečiai, neatsižvelgdami į savo 
sąjungininkus: britus, prancū
zus ir vak. vokiečius turėtų pra j rios aiškiai ne kasdieninės, grei 
dėti karą? Juk JAV-bės dar čiau — likiminio pobūdžio.

žinus Ulbrichto režimą, Fed. 
Vokietija nutrauktų saitus su 
savo Vakarų sąjungininkais. 

•Tai būtų traukimasis į antrąją 
gynybos Uniją, tai būtų vad. 
“realybės” pripažinimas, bet tai

RAKETOS IR ANTIRAKETOSDvasia 
prasmę. ! 
atstoja, 
tarnauti 
yra dėl 
ne atvirkščiai. Žmogaus gy
vybė yra šventas daiktas, ir 
visi turi ją 
atominiuose 
bandymuose 
ma saugoti

Betgi mūsų atominio am
žiaus technika, dėl kurios tiek 
daug aukojamasi, graso su
naikinti savo viešpatį — žmo
gų. Jau mes esame patyrę, 
kaip toli gali nuvesti ir jau 
nuvedė atominės bombos at
radimai, kai jie nėra kontro
liuojami dvasios ir žmonišku
mo. Civilizacija be kultūros 
eina prie susinaikinimo.

Technikos pažanga be dva
sios ir moralės pripažinimo 
yra skubėjimas pražūtin. Po
piežius Pijus XII 1955 m. sa
kė, kad net laboratorijoje ato
miniai bandymai turi būti da
romi pagal etinės tvarkos nor
mas, o patys mokslininkai nė
ra atpalaiduojami nuo mora
linio įstatymo savo atradimuo
se ir moksliniuose metoduose.

Pop. Pijaus XII mokymu, 
negalima daryti atominių ban
dymų, jeigu pramatoma gali
mybė mirtinai pakenkti gyvie
siems žmonėms. Bandymų ir 
atradimų tikslai nėra aukš- 

įsigyti ir tesni už žmogaus gyvybę, o 
ir tikslas nepateisina priemo
nių.

Technikos didžiajame iški- 
’imo amžiuje reikia žmogų 
gelbėti, bet jau ne atomine 
jėga, grasančia sunaikinti vi
sus 
šia, 
nos 
tis,

saugoti. Taigi ir 
atradimuose ir 
reikia visų pir- 

žmogaus gyvybę.

t

DR. V. LITAS

Nikalojus 
mašinoje Atlas raketa Cape Caneveral, Fla., prieš paleidimą.

Rusai paskutiniu metu su
sprogdino daug atominių bom
bų. Daug kas atominius sprog
dinimus laiko tik Vakarų pa
saulio gąsdinimu. Bet rusai nė
ra taip kvaili. Rusai gerai su
pranta atominių sprogdinimų 
nepopuliarumą. Vien jėgos de
monstravimas to nepateisina.

Antiraketos revoliucija
Atominiai sprogdinimai turi 

kitą, daug svarbesnį kaip te
roras, tikslą. Dangaus keršto 
šaukimas Vakarams nieko ne
padės. Rusai pirmiausia nori 

' išvystyti antiraketinę raketą. 
Tam yra daromi atominių bom
bų sprogdinimai. Antiraketa 
yra gynybos raketa. Šita rake
ta bus pats svarbiausias atra
dimas po atominės bombos iš
radimo. Atominė bomba sukė
lė strateginę revoliuciją. Anti
raketa bus antirevoliucinis iš
radimas.

Antiraketa arba gynybos ra
keta yra komplikuotesnis daly
kas kaip balistinė puolimo ra
keta. Ji turi būti greitesnė. 
Naikintuvas yra greitesnis kaip 
bombonešis. Antiraketa turi 
surasti ir pasivyti balistinę ra
ketą. Antiraketa turi turėti 
milžinišką sprogimo jėgą ir pla
tų veikimo radiusą. Sprogimo

galvutė turi būti galingesnė, 
‘ mažesnė ir lengvesnė. Tam da
romi bandymai. Antiraketų mo
nopolis rusų rankose reikš be
sąlyginę Vakarų kapituliaciją. 
Vakarams nieko nepadės nė 
dvigubas raketų skaičius. Ru
sų raketos pasiektų Ameriką, 
bet Amerikos raketos nepa- 

' siektų Rusijos. Be abejo, ir 
Amerika vykdo antiraketų ty
rimus. Rusai nėra laimėję pir
menybių. Lenktynės tarp rusų 
ir amerikiečių antiraketų tyri
me, be abejo, eis ir toliau.

Pusiausvyros ieškojimas
Atominės bombos puolimą, 

padarė stipresnį kaip gynybą. 
Antiraketos padarys stipresnę 
gynybą kaip puolimą. Po ato
minių bombų sekė vandenilinės 
bombos ir interkontinentalinės 
raketos. Atrodė, kad prieš šias 
bombas nėra gynybos ir pasau
lis atsistojo prieš sunaikinimo 
pavojų. Karas pasidarė negali
mas. Bet ir taika liko be pasto
vaus pagrindo. Rytų ir Vakarų 
jėgos pusiausvyra pasidarė bai
mės ir grėsmės pusiausvyra. 
Pagaliau viskas pavirto į bejė
giškumo pusiausvyrą. Atrodė, 
kad lenktynės tarp puolimo ir 
gynybos pasibaigė visišku gy-

(Nukelta į 4 pusi.)

priešus, bet žmogaus dva- 
kovojančia prieš “maši- 
širdį”, kuri nemoka mels- 
nei mylėti. V. Rim.
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

‘7
KATALIKŲ PASAULYJE

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS

NUOLAT AUGANTI 
BAŽNYČIA

Vatikane pasirodžiusiame 
1962" m. metraštyje skelbiama, 
kad dabar katalikų Bažnyčioje 
yra 80 kardinolų, 16 patriar
chų, '345 metropolijos, 46 arki-I 
vyskupijos, 1,370 vyskupijų, 
972 tituliarinių vyskupijų, 98 
nepriklausomų prelatūrų, 279 
kiti Bažnyčios didesnieji admi
nistraciniai vienetai.

mečiu, kada mūsų kraštas, ku
ris daugumoj yra liuteroniškas, 
turėjo progos pajusti krikščio
niškos meilės paramą, nepaisant 
religinių įsitikinimų skirtumo”.

SĖKMINGAS MISUŲ 
DARBAS

Šv. Kolumbano tėvai misio
nieriai 1961 metais pakrikštijo 
88,790 asmenis, iš kurių net 68, 

, 138 pakrikštyti Pilipinuose. Ko
lumbano vienuolių iš viso pašau 
lyje yra 1,036, jų tarpe 796 ku
nigai. Jie veda 213 parapijų 
1,888 misijų stotis ir aptarnau
ja 1,569,203 katalikus bei 24, 
865 besirengiančius tapti pil
nais katalikais Pilipinuose, Ja
ponijoje, Korėjoje, Burmoje, FL 
ji salose ir Pietų Amerikoje.

$3 MIL. LABDARAI

iiimmiiiiiuim

j nebent nuo artimos girios žvėrių. Sėdybų laukeliai’ 
atsikovota iš miško, šen bei ten paliekant šermukšnį, 
beržą ar lazdynų krūmus. Sklypai ir pievos įvairaus 
didumo bei pavidalo lopiniais išmėtyta giriose.

Žirgai nesiliauna prunkštę — tai nelabas ženk-j 
las: jie mato kur kas daugiau negu žmonės.

Miške šiurpiai suklykia paukštis ar gal gyvulė-; 
lis: tur būt žuvo iš pasalų staiga užpultas. Taip, iš 
pasalų ir staiga.

Tautvilą mąsto apie būsimą pokalbį su krive 
Prutu. Tai esąs išmintingiausias ir daugiausia žinąs 
šventikas: vardininkas, gyduolių žinovas, žvaigždinin- 
kas ir įžiūrėtojas kas bus. Įžymaus kilmingumo žynys 
— Šventaragis jo senolis: tą pačią Ugnį tebesaugo. 
Krivės Pruto didelis vardas ir garsas.

Joti pas Prutą reikia: ne tik dėl to, kad jis man
tas. Viltautas teisybę sako: svarbiausia — atspara. 
Juo kuris aukštesnis, tuo stipresnės reikalingas at
sparos. Tikrai! Reikia akylai numėklinti, kas ir kur 
su tavimi, o kas ir kur prieš tave. Ir kuo anksčiau! 
Tėvas kalbėdavo apie Igorio sūnus. Vladimiras ir Ro
manas, broliškai sutikdami, valdė Galičą, kaip jis su 
Eitvydu dabar Kernavę. Bet susimokę bajorai sukilo, 
kniazius nugalėjo, surištus mušė ir spardė, kiek tik 
benorėjo, o pagaliau pusgyvius pakorė...

Tėvas mokė, kad rikiui neužtenka turėti stiprias 
pilis. Kareivių, žynių, o ypač krivės liežuvis gali būti 
už plieno ašmenis pavojingesnis. Juk Viligailą ar ne 
žynys nunuodijo? Kitados, dar prieš Šventaragį, esą 
gyvenęs net toks krivė, kuris rikį buvo ūdra pa
vertęs...

Kuo arčiau Vilnios, tuo bene vis didesnė bičių 
gausybė niūniuoja dievonims niūnas: vienos grįžda-

I

I
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(Tęsinys)

Nustriksi stirnos ir pradingsta už ėgliaus žalu
mos. Matyti briedžių pėdos, palietos einant į srautą 
atsigerti. Pasitaiko joti, kur praeita sunkiųjų taurų.

Tautvilą — tamsiaplaukis, griežtas ir veiklus. 
Neramaus žvilgsnio: akys mažos ir juodu blizgesiu 
viską sekančios. Valingas, išdidus ir niaurus: visad 
be šypsenos. Už Eitvydą — vienintelį savo brolį — 
jis septyniomis žiemomis vyresnis. Jaunesnįjį valdy
te valdo: daugiau įsakinėdamas negu pamokydamas 
ar įtikinėdamas.

Eitvydas — šviesiaplaukis ir mėlynakis. Liesas, 
nedidelių jėgų, bet sudarus. Ramaus žvilgsnio, nuo
laidus ir lėtas. Vyresniojo brolio klauso, lyg tėvo...

Tyrame upelyje girdo svidančius žirgus. Švyti 
dugne akmenėliai, o sravėjime — žuvytės. Spinduliai 
trupa odinių kamanų sidabrinėse sagelėse.

Prajoja ir netoli sėdybų: tai kareivos dimstis, 
tai vėl laukininkų kiemai. Vietos išsirinktos dažniau
siai pakilumose vis prie upės, ežerėlio ar bent upelio. 
Kai kurie įsikūrę aukštose pakrantėse. Sėdybos saky
te sako, kad aukštumą ties vandeniu mėgsta ne tik mos į senmedžių dreves, o kitos išskrisdamos. Šen ir 

k i rikis, ne tik kareivos ir žyniai, bet ir paprasti žmo- ten vis gunksi įkeltos luobos ir inkilai: vieni gulsti,
Net $3,161,235 buvo 1961 m. nps kiti stati. Lietuviškų kilčių žmonės labai myli bites.

Kai kurie keleto sėdybų gimininiai kaimai šiek Jos ne tik didelę naudą suneša: iš bičių žmonės esą

8 LOMI J A IR ŠV. SOSTAS
Oficialiai Vatikane priimant 

naująjį Suomijos įg. ministerį 
Lennart Orkomies, dienraštis 
“L’Osservatore Romano” primi 
nė, kaip į Vatikaną buvo atsi
lankęs ir Suomijos švietimo mi
nisteris Hosia ir kad jis, šven
čiant popiežiui Jonui XXIII sa
vo 80 m. amžiaus sukaktį, per 
Italijos radijo tinklą yra paša- __ ______________________
kęs: “Mūsų diplomatiniai santy ’ New Yorko arkidiecezijos ka-! 
kiai su Šventuoju Sostu yra nuo talikų labdaros panaudoti arti-.tiek sustiprinimais apsaugoti, aptvaru apvesti. Bet galį pasimokyti, kaip susiklausyti ir sandoroje gy- 
tų sunkių metų prieš du dešimt nio meiiės darbams. Į daugiausia atvirų tik pintinėmis tvoromis aptverti, I venti, kaip broliais ir seserimis būti...

Karolniškių kalnuose Tautvilą prisimerkęs su
stabdo šyvį. Sustabdo ir Eitvydas savo juodbėrį bal- 
takojį.

Vilnia!
Jau senelio valdyta. Paneriai, pagiriai, šlaitai ir 

slėnis. Dvi upės į vieną susilieja... Virpa oras: atrodo, 
Vilnia tuoj pradės kilti...

..Vilnia dveja teik amžiaus neig Kernavė,” — pa
sako Eitvydas.

Tautvilą tyli. Tai teisybė. Tėvas sakydavo: Ker
navės amžius — keturi šimtmečiai, o Vilnios — sep
tyni. Tą patį ir Viltautas: Vilnia daug senesnė už 
Kernavę... Iš šitos gaivalingos santakos smelkiasi 
kažkas grėsmingo... Pilis prie žaltinės sanžliužos — 
pakumpusio Mindaugo... Artėja kuprota nosimi vei
das... patyčios padilbiu žvilgsniu įsižiūrįs... Randas 
kairiajame žande...

Tautvilą suragina šyvį.
Žemai Vilnios vingyje — Plikojo ir Tauro kalnų 

užglaudoje — nepažeidžiamasis Šventaragio gojus, 
kur gobėja šventoji Gobėta. Ir krivės Pruto čia dims- 
tis su dvilypiais žirgeliais ant stogų.

Staigiame Tauro kalne, upių santakoje — Vilnios 
pilis, tvirtai ant akmeninių pamatų iš rąstų suręsta 
ir sienoms apsupta.

Pilį nuo priešpilio skiria Vilnia, tekanti Tauro 
pietiniu šonu ir įsi liejanti Nerin vakarų pusėje tarp 
piliakalnio ir brastos. Priešpilis erdvaus ploto: su
stiprintas ginamąja siena, Vilnios šaka ir grioviu. 
Čia Mindaugo klėtys, ginklinės, kalvės ir žirgidės.

Nuo Neries brastos, kurios sekluma iš Vilnios 
sąnašų susidarius, eina vaizbūnų kelias į prekyvietę. 
Šioje aikštėje Mindaugo patikėtiniai renka duokles iš 
atkeliavusių mainykauti pelnininkų. Nusikaltėliams 
čia įvykdytos bausmės. Iš šitos mainų aikštės eina 
du keliai: vienas — Trakuosna, antras — Mednin- 
kuosna.

(Bus daugiau)
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4 DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 22 d. BEAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
Socialinis draudimas !dimo mokesčiai nuo š. m. sau- 

(Atkelta iš 2 pusi.) jsio 1 d- Padidinami. Dabar 
! tiek darbininkai, tiek darbda
viai turės mokėti po 3 % %, ar
ba nuo išmokamo uždarbio — 
6%% nuo kiekvieno dirbančio
jo ir verslininkai (self-employ- 
ed) turės mokėti 4.7%.

MARQUETTE PARKO CENTRE BEAL ESTATE BEAL ESTATE BEAL ESTATE

1 d. Moku už 150 dol. mėnesinės 
algos ir už tokią sumą mokėsiu 
kol sulauksiu 62 m., t. y- ligi 1966 
metų liepos 1 d.

Skaitytojas P. J.
Atsakymas skaitytojui P. J.

Kažkodėl įtariu, kad jūs trupu
tį sumaišėte datas apie savo dar
bo pradžią. Mat sakote, jog atvy
kote į šį kraštą 1950 metais, o 
dirbti tepradėjote tik 1961 metais. 
Kažkaip neįtikėtina, kad pradė
jote dirbti tik 1961 metais. O gal 
dirbate jau nuo 1951 metų?

Užtat atsakysime į jūsų paklau
simą dvejopai: 1) jei pradėjote 
dirbti tik 1961 m. sausio men. 1 
dieną, tai jūs sulaukę 62 metų 
amžiaus (1966 m.) gausite tik 
apie 32 dol. per mėnesį (sumažin
ta pensija).

Tačiau jei dirbate nuo 1951 
metų sausio mėn. pradžios, tai 
jums sulaukus 62 m. amžiaus su
mažinta pensija būtų apie 58 dol., 
bet jei lauksite iki jums sukaks 
65 m. amžiaus, tai gausite apie 
73 dol. — J, Šoliūnas
Socialinio draudimo mokesčiai džios" ir Aukšt. Pabėgėlių Ko

mio sausio 1 d. padidėjo

GAUTAS NAUJOS ANKETOS 
PAVYZDYS

Iš Vienos (Austrijos) įstai
gos gautos anketos su nustatais 
pavyzdžius mums prisiuntė teis. 
A. C. Iš tų nuostatų matyti 
kam bus mokami atlyginimai. 
Tuo negalės pasinaudoti, kas 
užpildė anketą Vyr. Pabėgėlių 
Komisarui, o anksčiau vokiečių 
įstaigoms Koelne. Vak. Vokie
tijos ir Austrijos vyriausybės 
pasirašė sutartį dėl nukentėju
sių buv. nacių okupuotoje Au
strijos teritorijoje ir parlamen
tai patvirtino, priimdami atitin
kamus įstatymus.

Atrodo, nenormaliu reiškiniu, 
kad pagal Vak. Vokietijos vai

i

misaro pasirašytas sutartis su
darytas 45 mil. DM. fondas nu- 
kentėjusiems - nuo nacių asme- 

Pranešama, kad socialinio drau nims atlyginti, kartu nustaty-
WASHINGTONAS, D. C.

Raketos...
(Atkelta iš 3 psl.)

tuo
po

šūkis:
lavo-

naujų

nybos pralaimėjimu. Su 
turėjo ateiti ir bet kokios 
litikos galas. Iš to kilo 
‘ geriau raudonas, negu 
nas”.

Bet dabar atsiranda
gynybos vilčių. Po kelerių me
tų antiraketos nugalės rake
tas, ir žmonija bus išgelbėta 
nuo sunaikinimo pavojaus. Ta
da politika vėl bus politika, ir 
jėga vėl bus jėga. Po antira-
ketų išvystymo rusai Vaka- . mėnesiui pasiūlė planą apdraus- 
rams negalės grąsinti sunaiki- ti Blue Shield ir Amer. 
nimu.

tas peraukštas (25%) sveika
tos nustojimo nuostatas. Turė
tų būt atlyginami ir mažesnio 
sveikatingumo % nustojusieji, 
kaip kad yra JAV, kur net dar
be sužeistiems ir 5% sveikatos 
nustojusiems atlyginama. Tuo 
tarpu karo metu dėl persekio- 

į jamų ir kartais nežmoniškose 
I sąlygose laikytų nacių aukos 
turi turėti 25% sveikatos nu- 

' stojimo,—rašo teis. A. Č. Vyt.

TRUMPAI

— Visus žmones, virš 65 m. 
amžiaus, dėl med. gydymo ir 
operacijų aprūpinimo už 3 dol.

Med. 
sąjunga Chicagoje, UI.

Modernus restoranas, rinktinė vie
ta, tik $4.000 įmokėti.

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

Geriausias Brighton parke 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_Į£ 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.

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

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

Už įmokėtus $2,000 ir $S5 j mėn. 
galite pirkti 4 kamb. mūrą, 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.
1% 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 {STAIGA

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tel, RE 7-7200 arba RE 7-8534

ga-

8 Ir

Mū-

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- 
I gė. $16,900.

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

13 butų mūrinis, tvirtas. $15,000 
metinių, pajamų. Mažas įmokėjimas 
ir labai žema kaina.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE

2737 W. 43rd St., CL 4-2390

2

2

$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 
po 6 mūras, garažas.

$38,500 visai naujas mūrinis, 
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, 3 ga

limi viršuj. M. p., $19,9*0.
Mūrinis 5 kamb., 11 metų, gara

žas, pastogė, tik $12,900.
Mūras 5 kamb., 30 p. lotas, 69 

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

ir Kedzie, $84,900.
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.

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

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

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

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

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

12 apt. po 4 kamb. Metinės pa
jamos virš $13.000. $98,000.

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

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

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

A. Norkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE

2405 . W. 51st St. WA 5-5030ATVYKUS IŠ LIETUVOS
(Atkelta iš 1 psl.)

vulio, Kolchozuose jaunų dar
bingų vyrų labai mažai, ir mo
terų mažai. Visi stengiasi iš
važiuoti į miestą. Grįžę iš ka
riuomenės, stengiasi įsisukti į 
fabriką, į kitą darbą.

Kaimuose geriau girdisi už
sienio radijas, tai jį ypač klau
so, kai kokia aštresnė tarptau
tinė padėtis. Jeigu darosi tru
putį panašiau į karą, tai, kas 
gali, daugiau perka dolerius, 
ir jų kaina gerokai pakyla. Į 
pavasarį kolūkis pritrūksta pa
šarų, tai pradeda įvairiais pre
tekstais prisidengdami atiminė
ti pašarą iš kolūkiečių.
Išvežtųjų ir pabėgusių trobesiai

Sibiran išvežtųjų, pabėgusių 
ūkiniai trobesiai baigia išnykti 
— trobos arba sukūrenamos, 
arba perkeliamos. Į didesnių 
ūkių trobesius susikrausčiusios 

1 dvi, trys šeimos. Palaikyti tro
besių nelabai suinteresuoti ir 
nelabai įstengia, tai jie nyksta.
Kaime butų nuomos menkos, 1 baudžia. Religinės iškilmės, pro- 

■ o remontams medžiaga labai cesijos beveik visur draudžia- 
brangi, tai nebeįstengiama to
kių namų palaikyti. Lietuvoje 
dabar didelis miško trūkumas. 
Lietuvos miškai krizinėj padė
ty. Pvz. geologinių tyrimų dar
bams reikalingos lentos net 
įgabenamos iš Karelijos. Poka
riniais metais Lietuvos miškai 
buvo gerokai naikinami su min
timi — kol miškų neišnaikin- 
sim, partizanų neisnaikinsim. 
Nuo 1950 metų jau pakeitė tą

Specialus išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių Sectional svečių 
kambario komplektas ir 2-jų dalių sve
čių kamb. komplektui ir miegamojo 
kamb. koplektui.
Mūsų erdviose patalpose turime didžiau
si pasirinkimą visų moderniškų 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.

GAZO AKILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS
SIEGLER, MONOGRAM, MOOBB

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 mėty modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantiją,

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas t. 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 VVestern Avė. krautuvė.

%

lozungą — miškai jau buvo 
daug kur gerokai apnaikinti, o 
partizanų dar vis buvo. Tada 
imta gyventi šūkiu — kol ne
su varysim visų į kolchozus, tol 
neisnaikinsim partizanų. Bet 
Lietuvoje net žmonių tarpe 
kursuoja toks priežodis; “Ką 
norit, tą darykit, tik į kolcho
zą nevarykit”.

Lietuvos kaimas — labai 
išdarskytas

Lietuvos kaimas labai išdras
kytas. Pačios geriausios jėgos 
tai išvežtos, tai išbėgusios, ki
tur išvykusios. Kaimas susenė- 
jęs, subiednėjęs, skursta. Jei 
kas bando statytis namukus, 
stengiasi statytis miesteliuose. 
Beveik visi mažieji miesteliai 

I virtę kolchozų centrais.
Dauguma miestelių tebeturi 

bažnyčias, ir kunigus prie jų. 
Kunigai turi laikytis nuošaliai 
Ypač negali turėti jokio ryšio 
su jaunimu. Jei kuris būtų ak
tyvesnis, tą išveža, iškelia, nu-

PRIE MARQUETTE PARKO

3 butų mūr. Karštu vand. šildo
mas. Garažas. Arti ~ Pulaski ir 
55-os. $280 mėn. pajamų. Tik 
$27,900. i

Grosernė su 2 butais. Biznis iš- i 
dirbtas per ilgus metus. Gera Į 
klientūra. Gazu šild. Gage Parke. 
Tik $27,250.

Žemiau savikainos. Evergreen 
Parko rajone. 6 kamb. mūr. 2 ke
ramikos plytelių vonios. 50 pėd. 

į sklypas. Viskas “built-in”. Thermo- 
| pane langai. Garažas. Daug įvairių 
i priedų. Tik $32,000.
i 6 kamb. mūrinis. 4 mieg. kamb. 
: 10 m. senumo. Alyva šildymas.
Garažas. Marąuette Parke. Su vi
sais patogumais. Kaina tikrai pri- 

j einama.
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELLVARPAS
BEAL ESTATE

PILDOME INCOME TAKSUS 
General Insurance, Notary Public 

6455 SO. KEDZIE AVENUE 
Tei. PRospect 8-2233

sto,soo METINIŲ PAJAMŲ
3 aukštų mūras — 9 vienetai: 

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

NAUJAS MĖR. BUNGALOVV
Su 3 miegamais. Prie mokyklos 

Brighton Pk. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio 2 auto garaž. $20,000.
LIKERIŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ 

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

3 BUTŲ MED. — 
Prie 67-os ir Damen.

tralinė karšto vandens 
ma. 2 auto garažas.

y, BLOKO NUO PARKO
7 metų 2x4 % kamb. mūr. Mar

ąuette i Pk. 2 šildymo sistemos, 
$42,000.

GERIAUSIAS PIRKINYS!
6 metų mūr. ranch namas ant 

36 pėdų sklypo Marąuette Pk. Įreng
tas rūsys. Garažas. Rami vieta. Sa
vininkas perkeltas iš Midway į O’- 
Hare aerodromą. Parduos už $18,500.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

lietuvių kolonijoje, 
nuomos

ant 
su-

$16,500
Nauja cen- 

alyvos šilu-

2735 West 7lst Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

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

garažas. $21,500.
Pelningas, švarus, 8 butų, 2-jų 

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

rūsys. 30 p. sklypas.
$14,200.

3 moderniški butai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 

j tuvė; tinka bet kokiam 
ti judraus VVestern ir 71-os gatvių 

; kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. * bunga- 
j low. Arti Marąuette Parko mokyk- 
' lų. Viskas modemiška. Gražiai Iš- 
1 dekoruota. Nebrangus.

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

HE 6-1517 arba PR 8-1595

Gera
Pilnas 
vieta.

kamb. 
kra.u-

po 5 
graži 
bizniui. Ar-

MAROUFTTE PARKE
Prie Marąuette Parko, mūr. 6 

kamb. rezidencija, 12 m. senumo, 40 
p. sklypas, 2 maš. garažas. Namas 
laisvas, pirkėjas gali apžiūrėti ir 
užimt dabar. $20,000.

Palikimas. Prie 46-os ir Franclsco 
2 med. namai. Vienas 6 kambariu, 
antras 4 kamb. ir biznis $14,000.

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

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639

CONTRACTORS

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

i 4259 So. Maplewood Avė.mos. Pokariniais metais stri
bai specialiai kryžius griauda
vo, versdavo, nutempdavo kur, į Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046 
naikindami ir paminklus.

Pokario metais atvykdavo iš 
Rusijos daug elgetaujančių, ku- 

į rie kaimuose dirbo tik už mais
tą. Dabar tokių dalykų mažai 

i pasitaiko. Kaimuose labai daug 
kas gauna siuntinius iš Ameri
kos. Ypač laukia medžiagų, ap
daro. J. Pr.

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

t

join our stainless club

INCOME TAX

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE

F. Petrauskas 8č Co. 
BUILDERS 

2523 West 69th Street 
TeL PRospect 8-3792

NORI PIRKTI

Atlieka planavimo ir staty- S 
bos darbus, gydytojų ofisų, 1 
gyvenamųjų ir prekybos pa- H 
statų. Jūsų pasirinkimui tu- S 
rime virš 300 įvairių stan- I 
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: <B 
PRospect 8-2013

7403 SO. WESTERN AVĖ. | 

Chicago 36, Illinois

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus

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

LA 1-6047, RO 2-8778

Jieškau pirkti vartotą automo
bilį iš privataus asmens.

Vlrginia 7-1693

a A-Z a. a a 4 a u?
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

JUOZAS ŽEMAITIS I
IR VIC. SKAPE, ST 8-»272 j 
HEATING CONTRACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande- ' 
nlu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų lšsi- 
mokėjimaa

CICERO HEATING AND 
SHEJETT M ET AL

2431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Rea. OL. 6-041$.

PARDAVIMUI

CAROLE INTERIORS
Išparduodame gražius pavyzdinius 

baldus iš 3-jų_ statybininko mode
linių namų.

150% — 75% nuolaida. Parūpinsime 
pristatymą ir išsimokėjimo sąlygas.

Tel. 636-0016

Parduodami atskirai.

i I
KERELIS BROS.

CONSTRUCTION CO- 
STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
HEOICINOSiePREK Y B 08 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATU8. 
ARCHITEKTUS ATLIEKA PLANAVIMU 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

REZIDENCINIAI 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

STOP CHOPPING THAT ICE! 
MĖLT IT. MR. THAW N0W 

available in Chicago
Not salt. wlll not harm grass. 

$4 per 100 lbs. WE DELIVER 
Call BE 5-2524

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

4
4

9
9 iki

Marąuette Parke išnuom. geras 
kamb., su teise naudotis virtuve. 
$35 mėn. Kreiptis tel. PR 8-0270.Ketvirt.

Penktad. „ 
šeštad iend.

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

,, V I KDO“
HEATING SERVICE

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki
Antrad. „ 9 iki
Trečiadieniais uždaryta 

nuo 9 iki 
iki

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

4444 S. VVESTERN AVĖ.. Chi
cago. III., VI 7-3447 —D. žn-

Perskaitę "Draugą", duoki- 
te jį kitiems pasiskaityti.

AND LOAN ASSOCIATION
SiSO Sonth Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside L-010&

Apsimoka skelbtis “DRAUGE” 

nes jis plačiausiai skaitomas lietu* 
vių dienraštis. Gi skelbimų kainos 

visiems prieinamos.

• STATYBA • PLANAI
• PASKOLOS W

Gyvenami namai. Biznio, in-n 
fdustrijoe bei ofisų pastatai.^ 

Taip pat įvairūs pastatų re-g 
tfmontai. ▼

|l_ STAŠAITIS!
Statybos Kontraktorius1 6043 SO. SAVVYER AVENUE y

CHICAGO 29, ILL. A
Namų Tol PR 8-8378 ’

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS. 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 CL 7-2004 Chicago. m.

fv. ŠIMKUS^
Statybos ir Remonto Darbai 
2618 VVEST 7 Įst STREET

I Tel. PR 8-4268 Ir TE $-5531
S?
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MOK. PAULINĄ ŽALNIERIŪNAITĘ- 
JANKEVIČIENĘ PRISIMENANT

Koks greitas ir kaip maršus 
yra laikas, geriausiai pastebi, 
kai trumpam amžinatilsiui su
stoji prie brangaus žmogaus ka 
po, kuris jau nebevakar supil
tas ir nebevakar ant jo nuvyto 
atsisveikinimo gėlės.

Atrodo, visai neseniai dalino 
mės su a. a. Paulina pirmaisiais 
Amerikos įspūdžiais ir Lietu- 

■, vos atsiminimais, o štai jau 
penki metai kaip ją dengia šios 
žemės velėna.

Mokytoja Paulina Žalnieriū- 
naitė - Jankevičienė gimė 1903 
m. Šapalų kaime, Panevėžio ap 
skrity, gausioje ūkininko šei
moje. Pradžios mokyklą ir pro
gimnaziją baigė Kupiškyje.

Mokslą velionė pasiekė per 
didelį vargą ir didelį norą. Vy
riausia vienuolikos šėmoje, ji 
dirbo visus sunkiuosius ūkio 
darbus, pavaduodama senstan
tį tėvą, o vėliau našlę motiną. 
Anksti pasireiškę gabumai ir 
tėvų teisingai suprasta mokslo 
svarba, atvedė a. a. Pauliną iki 
Panevėžio Mokytojų seminari- i 
jos. čia darbšti ir energinga 
Paulina entuziastingai įsijungė 
į busimųjų Lietuvos švietėjų ei- : 
les. Mokėsi labai gerai, pirmau
dama savo klasėse. Ypač pasi
žymėjo lietuvių bei vokiečių kai 
'bose, ir kalbininko J. Balčiko
nio buvo pasirinkta, kaip viena 
iš talkininkų, verčiant Haufo 
pasakas. Panevėžio Mokytojų 
seminariją velionė baigė pirmą
ja, apvainikuodama savo svajo
nes mokytojos diplomu.

A. a. Paulina buvo mokytoja 
iš pašaukimo. Savo darbą ji ne 
paprastai Tnjrlėjo ir atlikdavo jį 
su užsidegimu ir įsigyvenimu, 
^not jos pačios, “nieko nėra 
maloniau, kaip nežinančiam per 
duoti savo žinojimą”.

A. a. Paulina pradėjo peda
gogės darbą Krekenavos pro
gimnazijoje. čia bemokytojau- 
dama ištekėjo už savo buvusio 
mokytojo Justino Jankevičiaus, 
Panevėžio Mokytojų seminari
jos direktoriaus. Po kurio lai
ko pertraukos vėl grįžo prie len 
tos Kupiškio pradžios mokyklo
je, o išeivijoje mokytojavo lie
tuvių pradžios mokykloje, Lue- 
becke, Vokietijoje.

Mok. Pau’ina Žalinieriūnaitė- 
Jankevičienė

A. a. mok. Paulina buvo pil
na aukštaitiško nuoširdumo ir 
noro padėti. Vos atvykusi į J- 
AV, dar neturėdama buto sau 
ir savo dukrai, jau sudarė at
važiavimo dokumentus lietuvių 
šeimai iš Vokietijos. “Nepažįs
tami lietuviai ištiesė man var
ge pagalbos ranką. Noriu ir 
aš tą patį kitiems padaryti.”.

I
Jos švelnus ir labai sentimen : 

talus asmuo sunkiai pakėlė ne-! 
teisybes, pilkos kasdienybės 
nuoskaudas, kurių paprastai 
tiek daug pasitaiko našlės kely.

Lietuvybė velionei buvo vi
sada brangi ir lietuviški reika
lai artimi. Labiausiai a. a. Pau
lina sielojosi mūsų jaunimo

palaipsniui rykšėjančiu kalbos SENELIŲ LIGONIŲ PRIE- 
darkymu. Kaip ilgametei lietu- ■ ŽIŪRA
vių kalbos mokytojai, žargonas Amerikos gydytojų sąjunga, 
rėžė ne tik ausį, bet ir širdį, turinti savo centrą Chicagoje, 
“Kiek valandų išaiškinta, iškal- siūlo tautinio masto Blue Shield 
beta apie lietuvišką žodį. Kaip apdraudą, iš kurios gydytojams 
mokyta jį gerbti ir mylėti!, būtų atlyginta už prižiūrėjimą 
Nejaugi viskas veltui?” — ne
kartą skundėsi ji, asmeniškai 
pergyvendama ir niekad jos mo 
kiniais nebuvusių kalbines klai
das ir barbarizmus. I

Velionė Paulina gerai supra- I 
to jaunimą ir buvo mėgiama 
savo dukters draugų bei drau
gių, nes visada mokėjo išklau
syti, patarti ir kartu išgyventi 
jaunatviškas problemas. Tačiau 
neįprastas gyvenimo tempas A-' 
merikoje, fizinis darbas, o ypač 
nebegalėjimas dirbti savo pa
miltoj profesijoj, pakirto ir taip 
nestiprią velionės sveikatą. Mir
tis išsivedė ją gana anksti — 
53 metų — pernešusią jlgą ir 
sunkią ligą su didele kantrybe 
ir krikščionišku pasitikėjimu.

Šiomis tad mintimis lenkiu 
galvą mielos veliones mokyto
jos Paulinos, atminimui, ir ti- 
I kiu, kad ne vien dideli darbai 
i ir plačios veiklos barai daro 
• žmogų nepamirštamą. Darbas, 
atliktas su meile, širdies šilu
ma, ir kantrus gyvenimo kry
želių nešimas, dovanoja asme
niui tą kuklųjį vainiką, kurio 
spindesys pasiekia iš Anapus. 
Ilsėkis ramybėje. /

Buvęs mokinys

siUiO raulinio masto uiue onieia
. ’ ’ 2 i

hiiln otlizcrinta nr

senelių ligonių virš 65 metų. 
Spėjama, kad tokia apdrauda 
kainuotų 3 dol. mėnesiui. Anks
čiau Amerikos Ligonių sąjunga 
buvo pasiūliusi panašią sene
liams apdraudą su Blue Cross,- 
iš kurios būtų ligoninėms atly
ginta už senelių ligonių aptar
navimą. Ligonių sąjungos pa
siūlymas priešinasi prezidento 
Kennedy siūlomam King-An- 
deson įstatymui, pagal kurį se
neliai būtų apdrausti iš padi
dintų socialinės apdraudos mo
kesčių.

KETURI ŽUVO GAISRE

keletas sprogimų ir pasipylė DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 22 d. 
dūmai, sargas Edward Gedmin 
pašaukė policiją ir ugniagesius.
Tačiau nebūta apiplėšimo ban
dymas. Buvo sprogusi alyvos 
šildymo krosnis.

| ----
John Benham, 28-to batalijo

no ugniagesių vadas, ir trys vai 
kai nuo 2—5 metų žuvo gaisre, 
įvykusiam 1418-24 So. Trum- 
bull.

MISCELLANEOUS

Gražių vizitinių korteliu 
biznieriui-profesionalui 

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS * 

Skambinkit LUdlow 5-9500
illlllllllllllllllllllillllilllllllllllllllliuilllll

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RCŠIES FOTOGRAFIJOS 
MtSV SPECIALYBE.

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

(Incorporated)
EDVARDAS LEIS, sav.

BANKE SPROGIMAI DAU
GELĮ IŠGĄSDINO

Kai Harris Trust ir Savings 
banke, 111 W. Monroe, įvyko i

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.

I

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

I EDVARDAS SAUNORIS
Paruošia gėles iš savo i

>

I

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 kapinių

i — 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

4

J. F. EUDE1KIS
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 DIENA IR NAKTĮ

A. -j- A.
PULK. INŽ. JONUI VINTARTUI 

Lietuvoje mirus, žmonai Justinai Vintartienei, sūnui 
Vytautui Vintartui su šeima, dukroms Aldonai Labo- 
kienei su vyru ir Danutei Macijauskienei su šeima 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

K. Vec-Zemelis 
Nora ir Vytautas Sakalauskai

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

REpubut T4M»

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

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 4'/į%

"TeTr A*
3237 W. B3r<l St.. Chicago 2». III. 

Tel. 131-KitiO.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybės, etc., etc. Kain s nu
pigintos. pnsfrinkimas — didelis.

:

Alyva, anglys, kūrenimo dstemų 
•jakeitimai ir pataisyraai

BLUEFIRE OIL CO 
« DR 3-3683
’ .24 VAL. TARNYBA)

žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas

Atstovas t. DOBA, HE 4-5880

TRYS MODKRNIHM
ONOS KATRINOS SAMUŠIENĖS

(BARISAITES)

Sausio mėn. 30 d. sueina vieneri metai, kai Lietuvoje

PADĖKA
A. t A.

ANASTAZIJA PARTILKĖNAS
(SUSKAITE)

Mūsų mylima žmona ir mama mirė 1962 m. sausio mėn. 
15 d. ir buvo palaidota sausio mėn. 18 d. Mes norime padėkoti 
visiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo 
į amžino poilsio vietą.

Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių bei pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams: p. p. V. Jonkaičiui, V. Kekeckui, 
S. Vyščiui ir Aleksui Nemaniui.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Dėkojame laidotuvių di
rektoriui Jurgiui F. Rudminui už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Vyras Julius ir duktė Eugenija Miškevičienė

KUN. JUOZUI JUOZEVIČIUI 
ir DR. JONUI JUOZEVIČIUI 

su šeima, mirus jų mylimai motinai Lietuvoje, 
reiškia nuoširdžios užuojautos jausmus

Dr. Jonas ir Bernadeta Reiniai 
ir šeima

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS! VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUEYTE FUNERAL KOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71st St. Telef. GRovehiU 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

TE LEVI Z I J A*S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, uJ 
dirbtuvės darbą. — $10.00 Ir dalys 

Pigios paveikslinžs lempos.
J. MIGLINAS 

^549 Vy. 69th St. n a. PR ft-1063

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
, J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
F. KASPARAS 

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

Laidotuvių Direktoriai

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PT.F.NTY OF FREE P AR KING

A1R-CONDITIONBB KOPLTOOB

mirė musų nepamirštamai brangi-mylima mamytė.
Gailestingasis-Malomngasis Visagalis Dieve, išklausyk mū

sų maldų — suteiki jai amžiną ramybę ir palaimą.
Uz jos sielą atnašaujamos gedulingos šv. Mišios su egzek

INSURtD

vijomis, antradienį, sausio mėn. 30 d. 9 vai. ryte Aušros Vartų
lietuvių parapijos bažnyčioje, Hamiltone, Ontario, Canada.
Sausio m. 30 d., antradienį, 7:30 vai. ryte gedulingos šv. Mišios
Šv. Juozapo bažnyčioje, Manteno, Illinois.

Naujas aukštas dividendas numatoma 
mokėti ant investavimo sąskaitų nno Vasario m&n. 1 (L, 1962 

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D- 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.

.. a ■ m *■ ...... PIRMAD. Ir KET V. 9 v. r. iki 8 p. p.
VALANDOS! ANTRAD. Ir PENKTAD...............9 v. r. Iki 5 p. p.

6EŠTAD. ..9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.. .9 v.

1962 m. vasario mėn. 3 d., šeštadienį, 8 vai. ryte gedu
lingos trejos šv. Mišios su egzekvijomis švenč. Panelės Marijos
Gimimo lietuvių parapijos bažnyčioje, Marąuette Parke, Chi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

cago, Illinois.
Mielai prašome gimines, pažįstamus ir kitus dalyvauti

šiose pamaldose — pasimelsti už jos sielą.
LIŪDINTYS SŪNŪS IR DUKTERYS

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 4-2228Cicero, Illinois

CHICAGO SAVINGS & LOAN
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois

ASSOCIATION
GRovehiU 6-7575

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 Tel. REpubiic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
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DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. sausio mėn. 22 d.

X Kun. J. Kubilius, SJ, pa
rašė invokaciją, kurią skaitys 
Vasario 16 d. minėjime, kurį 
ruošia moterims Vyr. Giedrinin 
kės vasario 11 d. 4 v. v. Jauni
mo Centre. Visos moterys kvie
čiamos dalyvauti.

X Jonas PakeI, Chicago Sav
ings & Loan Assn. pirm, ir 
Chicagos Boys Town Building 
fondo iždininkas, ieško savano
rių, kurie padėtų sutelkti lėšų 
berniukų miesto Chicagoje sta
tybai. Artimiausioj ateity bus 
organizuojamas berniukų namų 
statybai remti klubas.

X K. Škirpa, konsulas J. J. 
Bielskus, J. Grinius, V. Vaitie
kūnas, A. Musteikis, J. Viekš- 
nys, J. Jasaitis ir kiti rašo tik 
ką išėjusiame Į Laisvę žurnalo 
numeryje, šiame nr. gausu įvai 
riais klausimais vertingų strai
psnių, daug įvairių dabartinio 
gyvenimo aktualijų. Į Laisvę 
žurnalas iliustruotas, dviejų 
spalvų viršelis. Redaguoja St. 
Daunys. Spausdino Draugo 
spaustuvė.

X Chem. Lilija Rozniekaitė' 
susižiedavo su inž. Viktoru Ki
laičiu. Abu yra veiklūs skau
tai.

Iš arti ir toli
VOKIETIJOJE

— Prof. dr. Antanas Maceina 
pakviestas Europos Lietuvių 
Fronto Bičiulių ir kitų lietuviš
kųjų organizacijų šiųmetinės 
studijų savaitės moderatorium. 
Savaitės paskaitos lies du klau
simus: Rytų Europos likimo at 
gijimą ir Maironio 100 metų gi 
mimo sukaktį. Visuotinis Kata
likų Bažnyčios susirinkimas 
taip pat bus paminėtas atskira 
paskaita. Prie Europos Lietu
vių Fronto Bičiulių rengiamų 
studijų savaičių prisijungė ir 
kartu rengia Vokietijos ateiti
ninkai sendraugiai, studentai 
ateitininkai, Lietuvių studentų 
sąjunga, skautai, skautės ir Vo 
kietijos Lietuvių Bendruomenė. 
Bendruomenė sutiko studijų sa
vaitę globoti ir paremti. Visų 
organizacijų posėdis, Europos 
Lietuvių Fronto Bičiulių sušauk 
tas, įvyko sausio 7 d. Miunche- . 
ne.

I

Linksmieji broliai — Valaitis, Merkys ir Narutis — su kupletais 
jaun. at-kų susirinkime Marąuette Parke. (Nuotr. Z. Degučio)

ATSISKAITYMO RŪPESČIAI
DR. VLADAS ŠIMAITIS

— Kun. dr. J. Navicką, 54 
m., sausio 10 d. ištiko smege
nų paralyžius. Paguldytas Šv. 

! Teresės ligoninėj Manheime. 
Nevaldo rankos, kojos ir negali 
kalbėti.

X Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo Gintaro balius įvyks bir
želio 23 d., šeštadienį, South 
Shore Country klube. Visa tai 
nutarta daryti neseniai įvyku
siame klubo susirinkime. Tokio 
baliaus metu įvesdinamos į vi
suomenę jaunos lietuvaitės. Ko 
misiją sudaro C. Hofer, Gene- 
vieve Giedraitis, Josephine Dau 
žvardis, Adei Miksis, Marija 
Rudis, Nora Gugis, Gene Kraji- 
cek, Dolores Rudmin, Sylvia 
Petroshus.

X 
yra 
rius

Aleksandras G. Kumskis 
organizatorius ir sekreto- 
naujai įsteigtos apdraudos 

kompanijos, Shelrose Realty & 
Insurance Co. 
Street.

11320 S. Halsted

X Kun. S.

reiškimus paruošti. Tokių as
menų yra ir lietuviškai kalban
čių, kurie greičiau ir lengviau 
suprantą lietuvio - mokesčio mo 
kėtojo rūpesčius. Tačiau vėl 
yra bėda, kad ir tokių pagelba 
teikiančių asmenų tarpe pasi
taiko vienas kitas mažiau pa
tyręs ar labai kitais darbais 
apsikrovęs ir nepajėgia ar ne
turi laiko įsigilinti į mokesčio 
mokėtojo interesus. Todėl ieš
kant pagelbos patartina pasi
žiūrėti pas ką eini. Kartais lie
tuviai nueina pas kitataučius, 
sumoka jiems už darbą dau
giau negu pas lietuvius būtų 
mokėję ir vis tiek nepatenkin
ti grįžta pas savus galuti
niam patikrinimui. Žinoma, 
kiekvienas turi teisę ir laisvą 
valią eiti ten, kur jam atrodo 
geriausia.

Kaip kai kurie šaltiniai ro
do, lietuviai stengiasi savo mo 
kestinius pareiškimus paruošti 
gerai ir teisingai. Pereitais me
tais pajamų mokesčių kontrolė 
buvo griežtoka ir nė vienam lie 
tuviui teko vykti į mokesčių 
įstaigą pasiaiškinti. Kaip būda
vo smagu girdėti, kai mokesčių 
inspektorius, baigęs peržiūrėti, 
pareikšdavo, kad viskas labai 
gerai ir teisingai padaryta. Lie
tuviams reikėtų tą praktiką tę
sti ir mokesčių pareiškimus pa
ruošti rūpestingai, teisingai ir 
laiku. Tai yra priedas lietuvio 
geriam vardui amerikiečių vi
suomenėje.

AR SUSIKALBĖS SU BŪTYBĖMIS KITOSE PLANETOSE?
Radijo astronomai pradėjo ■ karais arba tos būtybės galėjo 

diskutuoti galimybes susižinoti i 
su protingomis būtybėmis, ku
rios, galimas dalykas, yra kito
se planetose. Tai jau nebe pa
sakų svajonė, o mokslininkus 
domįs faktas. Vokiečių astro
nomas Sebastian von Hoerner 
žurnale “Science”, svarstyda
mas matematiko logiškumu, įro
dinėja, kad tarp žvaigždžių gali 
būti nemažas skaičius planetų, 
tinkamų gyventi. Von Hoerner 
įrodinėja, kad ant kai kurių iš 
tų planetų gali būti tiek protin
gų būtybių, kad jos gali įstengti 
pasiųsti radijo žinias per be
kraščius tolimųjų erdvių plotus.

Tačiau astronomas Hoerner 
skelbia, kad susižinojimas tarp 
lokių protingų būtybių įvairio
se planetose yra sunkiai įma
nomas dėl to, kad reikia bilijo
nų metų tokioms protingoms 
bendru-menėms išsivystyti, o 
jos teišlieka tik ribotus tūks
tančius metų, todėl tie, paly
ginti, trumpi iškilimo laikotar
piai retai įvairiose planetose te- 
sutaps.

Hoernerio apskaičiavimu, Že
mės tūkstantyje šviesmečių te-

išnykti dėl technologinės pažan
gos susidarančios fizinės ir pro
tinės d» generacijos, 
mano, kad k Žemės 
vilizacija artėja prie 
naikinamo, išradusi

su-

Hoerneris 
jauna ci- 
savęs 
tokią ne

paprastą jėgą (atominę). Jis 
mano, kad mūsų išmanymu gali 
būti — stengtis išgirsti patari
mą tolimose erdvių planetose 
esančių senų civilizacijų gyven
tojų, kurie, pergyvenę daug kri
zių, gal bando mus perspėti.

J. Pr.

*

Mokesčių inspektoriai visos 
Amerikos gyventojams išsiun
tinėjo pajamų mokesčių pareiš
kimams formas, primindami 
gyventojų pilietinę pareigą at
siskaityti su Federaline valdžia. 
Asmeniniam laiške mokesčių 
mokėtojui pajamų mokesčių įs
taigos vadovai pasinaudodami 
vieno teisėjo aptarimu sako, 
kad mokesčiai tai yra tai, ką 
mes mokam už civilizuotą vi
suomenę; arba mokesčiai yra 
reikalingi Amerikos ir jos gy
venimo būdo palaikymui.

Toliau tame laiške prašoma 
mokesčių apskaičiavimą paruo
šti rūpestingai ir ne vėliau, nes 
balandžio 15 greit ateis.

Pajamų mokesčio įstatymas 
yra labai komplikuotas ir nėra 
lengva mokesčio mokėtojui tei
singai paruošti. Žinoma, dau
guma mokesčių mokėtojų gau
na pareiškimų formas ir kartu 
nurodymus arba taisykles kaip 
tuos pareiškimus užpildyti. Ta
čiau pačios formos yra tokios 
komplikuotos, jog reikia būti 
įgudusiam, kad jose galėtum 
lengvai susigaudyti, ypač jei pa 
jamos ir išlaidos yra įvairios.

Pagrindinis mokesčių įstaty
mo reikalavimas yra deklaruo
ti arba pareikšti visas savo pa
jamas. Nuslėpimas kad ir ma
žos sumos gali sudaryti mokes
čių mokėtojui didelių nemalo
numų, jei tas kokiu nors būdu 
paaiškėtų. Kas yra pajamos, 
kurias reikia pareiškime nuro
dyti ir kokias sumas nereikia 
pareiškime rodyti nėra taip 
lengva nustatyti. Pav. nedarbo

i

Liucijus Alenskas deklamuoja 
jaun. at-kų susirinkime Marąuette 
Parke. (Nuot. Z. Gegučio)

Petrauskas, šv. 
Petro ir Povilo parap. klebo
nas, labai dėkingas Šv. Francis 
kaus ir Maldos Apaštalavimo 
dr-joms už 130 dol auką naujos 
statybos fondui.

X Marąuette Parko Švento 
Vardo d-jos naujon valdybon 
išrinkti: pirm. Stephen Lacha- 
wicz —laidotuvių direktorius ir 
žinomas visuomenės veikėjas. 
Vicepirm. Joseph Jakubonis, 
Joseph Banky ir Antanas Pos- 
kočimas. Sekret. Joseph Gle- 
bauskas. Ižd. Adomas Oškeliū- 
nas. Maršalka James Jakubo
nis. D-ja turi virš 600 narių. 
Gražiai veikia ir daug prisidėjo 
prie naujos bažnyčios statybos. 
Dvasios vadas yra naujai atkel
tas iš Cicero energingas ir darb 
štus kun. Urba. Jo tikslas su
burti visus vyrus po Kūrėjo vė- • ves prįe išradimo mašinos, kuri 
nava Pažymėtina, kad naujai, įtrauks sniegą, jį sutirpdins, ir 
perrinktas ižd. Adomas Oške- garu ar dujomis išleis. Tokios 

.mašinos Chicagoj reikia šiomis 
1 dienomis, ne už kelių metų.
Nuo sausio 9 d. policija jau nu
tempė 1,100 apleistų pusnyse 
automobilių.

CHICAGOS ŽINIOS

pašalpa yra žmogaus pajamos, 
bet jų nereikia rodyti pajamų 
mokesčių pareiškime.

Mokesčius mokėti reikia tik 
nuo pelno. Taigi reikia atmesti 
tam tikras išlaidas, kad gau
tum tą sumą, nuo kurios rei- 

pajamų mokestį, 
išlaidas galima 

aiškios

teisę

j

NUSIVEŽĖ SNIEGO KASTU- ,
VĄ Į FLORIDĄ

Chicagos gyventojas Melvin
Slacks vykdamas apsigyventi į S. Ashland, trys pareigūnai ir 
Tallahassee, Florida, su savim keturi pardavėjai traukiami į 
nusivežė ir sniego kastuvą. Ne- teismą už automobilių pirkėjų 
bereikalingą ten įrankį jis pa- apgaudinėjimą. Jie kaipo nau- 
dovanojo valstybei, kuri kastu- jus parduodavo jau iš antrų, 
vą iškabins prie Georgia — Flo trečių ir net ketvirtų rankų gra 
rida valstybių rubežiaus. Tai žintus automobilius.

Į primins šiaurės gyventojams, Į 
kaip gera gyventi šiltoje ir sau- į 
lėtoje vietovėje. .

PARDAVINĖJO VARTOTAS
| MAŠINAS KAIP NAUJAS

Prior Ford kompanijos, 5343

kia mokėti 
Bet ne visas 
nurašyti: pa v, tokios 
išlaidos, kaip važiavimas į dar
bą ir atgal, vaikų mokslo išlai
dos, rodos, turėtų būti nura
šomos, bet taip nėra. Kartais 
mokesčių mokėtojui yra sunku 

i suprasti, kodėl tokios išlaidos 
nėra galima nurašyti.

Kiekvienas asmuo turi
į neapmokestinamą sumą 600 
dolerių, kuri skiriama asmens 
būtinam pragyvenimui. Virš 65 
metų asmenys tiems reikalams 
turi dvigubai didesnę sumą, ši 
suma sudaro daug klausimų, pa 
grindinis: kas turi pildyti pa- 

| jamų mokesčių pareiškimus ir 
kokius asmenis gali prisirašyti 
kaip savo išlaikomus. Sesers 
sūnų ar dukterį užsirašęs kaip 
išlaikomą asmenį kaltais mo-, 
kesčių mokėtojas būna šaukia
mas į mokesčių įstaigą, prašo
mas įrodymų, kad užsirašytas 
asmuo atitinka įstatymų reika
lavimus, kad jis pats neturėjo 
daugiau kaip S600 pajamų ir t. 
t. Su asmenų užsirašymu rei
kia būti atsargiems, bet kas 
pagal įstatymą kam priklauso, 
reikia pasinaudoti.

Ar pačiam ruošti mokestinį 
pareiškimą ar ieškoti pagalbos, 
tokį klausimą turi daugelis mo
kesčių mokėtojų. Pirmas šalti
nis tokiam atsakymui gauti yra 
pačioj mokesčių užpildymo in
strukcijoje, kur siūloma kreip
tis į mokesčių įstaigą. Daug 
žmonių yra tuo pasinaudoję, 
bet tai nereiškia, kad visi kom
plikuoti arba painūs klausimai 
gali būti valdininko teisingai 
aptarti.

Atrodo pagelbos šaltinis yra 
privatūs asmenys, kurie už tam 
tikrą atlyginimą padeda mokės 
čio mokėtojams mokesčių pa-

I

APIE REFORMĄ. — LABIAU
SIA PERKAMA KNYGA

Viena iš labiausiai perkamų 
knygų“Brazilijoje yra arkiv. Si- 
gaud veikalas “Žemės reforma 
— sąžinės klausimas”. Arkivys
kupas ją parašė, bendradarbiau 
damas su sociologais ir ekono
mistais. Pirma laida — 5,000 
buvo išpirkta per 20 dienų, ant
roji laida — 7,000 egzempliorių 
buvo išgrobstyta per mėnesį. 
Dabar pardavinėjama trečia lai 
da, 10,000 egzempliorių.

VYKSTA DIDELES 
STATYBOS

Miami katalikų vyskupijoje 
per paskutinius trejus metus 

I pastatyta 24 bažnyčios, 4 misi
jų koplyčios, 1 koplyčia prekia
vimo centre, 16 pradžios mo
kyklų, 8 aukšt. mokyklos, 17 
vienuolynų, 2 namai seneliams, 
ispaniškai kalbančiųjų centras, 
namai netekėjusioms motinoms, 
studentų centras Miami univer- $ 
sitete, prieglauda benamiams 
•r apleistiesiems, knygų ir fil
mų centras, vyskupijos kurija, 
keletas salių. Statybų programa

bus tik apie dešimt civilizuotų: apims $30 milijonų 
visuomenių. Vis dėlto, Hoeme-į 
ris mano, kad, jeigu protingos 
būtybės iš kitų planetų bandy-i — Tik Kristuje yra tiesa, 

I tų susisiekti su Žemės gyven-! kuri sustiprina širdį ir pakelia 
j tojais, mūsų astronomai jų sig-1 dvasią. Kas turi tiesą, tas turi 
nalus pagautų ir išaiškintų. To Kristų, kas turi Kristų, tas tu- 
astronomo manymu, visoje ei
lėje planetų protingų būtybių 
buvimas ga'ėjo būti sunaikintas 
aukštai pažengusios technikos

ri Dievą, ir kas turi Dievą, tas 
viską turi. , — Fr. Schiller

JAU DABAR LAIKAS

Chicagos Armour tyrimų fun 
dacija praneša, kad sprausmi- 
nių lėktuvų išradimas greit pri-

AR AŠ VISĄ. MIESTĄ
ŠILDAU?

J

liūnas yra nuo pat d-jos įkūri
mo tose pareigose ir pavyzdin
gai tvarko finansinius reikalus.

X Kunigunda Yotkienė sau
sio 6 d. šventė savo gimimo die 
ną, ta proga buvo savo artimų
jų pasveikinta, veikėjai palin
kėta ilgiausių ir sveikiausių me-

Dora Henderson, 6914 Yale 
av., manė, kad ji apšildo visą 
Chicagos miestą. Regent Servi- 
ce kompanija atvežė 300 galio
nų alyvos. Tai užteko tiktai 

117-kai dienų. Sekantis 300 ga
lionų alyvos užteko tiktai 8 die
noms. Miestas traukia kompa
niją į teismą už sukčiavimą.

REKORDINIS SNIEGAS

Chicagoje viduriniai žiemos 
bėgyje iškrenta 35 Vį colių snie
go. Iki šiai dienai iškrito jau 
arti 40 colių. Žiemos dar daug 
liko.

tų.

X U. Levickienė, 4441 South 
Wood St., paslydo ir susižeidė 
ranką.

X Draugo Skt., kurio nedar
bo kompensacija pasibaigė, da
bar negaunąs darbo ir išlaikąs 
4 asmenų šeimą, jam siūlomas 
darbas: prašomas paskambinti 
telefonu OLympic 2-3157.

X šv. Kryžiaus Motery drau
gija sausio 22-24 dienomis nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. v. parapi
jos salėje 4545 S. Wood St., 
organizuoja visokių reikmenų 
išpardavimą — drabužių, bal-įcagoje, kad miesto ugniagesiai 
dų, indų, žaislų ir t. t. Tos • nepajėgia atkasti užpustytus 
“mugės” pirmininkė yra Jean, 45,000 vandentiekių. Miesto gy- 
Stock, ta’kinama June Stuko- vcntojai prašomi atkasti juos, 
nis. ; kad įvykus gaisrui ugniage

siams nereiktų sugaišti laiko jų 
beieškant.

PAGELBĖKITE UGNIAGE
SIAMS

t
Tiek daug sniego iškrito Chi-

Platinkite “Draugą”.

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.

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

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

Chicago 29, Ui.

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

(

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

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

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicaga 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pre». • Tel. VI rgmia 7-7747

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

Akt. Sal Mineo nubaustas 
dol. bausme ir 6 mėnesiam 
spenduotas leidimas už greitą va
žiavimą. Jis sakosi nekaltas, be to, 
turi limuziną su šoferiu ir nesi
rūpina leidimo atšaukimu. (UPI)

t

Turtas $80,000,000.00
JUSTIN MACKIEWICH, Chairman of tha Board

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL JX^,„/SAVINGS .

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

PILNO MENESIO DIVIDENDAI MOKAMI UŽ PINIGUS ĮNEŠTUS 

I TAUPYMO SĄSKAITAS PRIEŠ 16 MENESIO DIENĄ.

Atsargos Fondas $7,500,000.00
JUSTIN MACKIEWICH Jr„ PrMldMft

*

FREE parking

VALANDOS: KndUn, |«k«Hent UD.dl.nl nuo 9 valandot ryto Bei 4 valandos po olotp. KorvlrtodtenUls mn • 
ryto iki • valandos vakaro. Tročiadi.niais visai neatidaroma.
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