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VAKARU VOKIETIJOS AMBASADORIUS IŠ 
MASKVOS BŪSIĄS PASKIBTASI KITA POSTĄ

Hans Kroli dar grįš į Maskvą. Kodėl jį keičia?

BONNA — Po visokių gan
dų ir spėliojimų Vakarų Vokie
tijos kontroversinis ambasado
rius Maskvoje H. Kroli bus nu
stumtas į antraeilį postą — už
sienio reikalų ministerijoje Ry
tų reikalams patarėjo parei
goms.

H. Kroli savo iniciatyva vedė 
derybas su Sovietų Sąjungos 
diktatorium Chruščevu šių a- 
biejų valstybių santykiams pa
gerinti. Vakarų Vokietijos kan
cleris Adenaueris du kartus iš
šaukė Kroli pasiaiškinti dėl 
pasklidusių gandų spaudoje, jog 
jis siūląs dideles nuolaidas Ru
sijai be Vakarų Vokietijos vy
riausybės sutikimo. Paskutinis 
Kroli pasiaiškinimas matyti ne 
įtikino Adenauerio ir jo vyriau 
sybės.

bė nenori sudaryti pagrindo į- 
tarimui, jog ji vedanti derybas 
su Maskva už uždarų durų, Va
karams nežinant ir neprita
riant. Todėl šis kanclerio Ade
nauerio pasielgimas su amba
sadorium Maskvoje turi ypatin
gos reikšmės, nes Kroli numa
tytas į kitą postą kaip tik prieš 
pat pradedant Genevos konfe
renciją, kur susirinkę užsienio 
reikalų ministeriai svarstys nu
siginklavimo klausimą, šioje 
konferencijoje dalyvaus Jungti
nių Amerikos Valstybių, Brita
nijos ir Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministeriai.

Prieš užimant naują postą, 
ambasadorius paims atostogų 
ir grįš laikinai į savo postą 
Maskvoje. Jis būsiąs pakeistas 
vėliau, suradus tinkamą diplo
matą. Ambasadoriaus Kroli ir 
Chruščevo santykiai buvę šilti 
ir draugiški, užtat ambasado
riaus atsistatydinimas neįvyk
dytas staiga ir griežtai, bet po 
keleto pasiaiškinimų ir perspė
jimų jis vis tik laikinai dar to
se pareigose pasiliks.

Vakarų Vokietijos vyriausy-
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karų Vokietijai. H. Kroli siū
lymai nedaug skiriasi nuo N. 
Chruščevo reikalavimų. Kroli 
siūlo: pasirašyti taikos sutartį 
su Sovietų Sąjunga 
kietijom atskirai, 
Neissės upių sienos 
mas ir atsisakymas
ritorijų, esančių už šios sienos.

abiem Vo- 
Oderio ir 
pripažini- 

rytinių te- Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas. Grand Ra
pids, Mich., lietuvių kolonijoj Vasario 16 d. minėjimas įvyko va
sario 25 d. Po minėjimo Raubų namuose buvo vaišės miesto 
pareigūnams pagerbti, kuriose be amerikiečių atstovų dalyvavo 
ir LB bei Alto veikėjų. Nuotraukoj matyti (iš k. į d.) Kęstutis 
Stepšys, vietos Alto pirm., B. Barto, Grand Rapids miesto ko- 
misionierius, Janina Puodžiūnienė, LB apyl. pirm., Grand Rapids 
miesto meras S. Davis ir L.B. CV pirm. J. Jasaitis.

(Nuotr. E. VVallace)

Susirinko užsienio reikalo
ministeriai j Genevu

Ambaadoriaus Kroli atstaty- j 
dinimu Vakarų Vokietija norė
jo parodyti savo solidarumą 
Vakarų sąjungininkams. Be to, 
Kroli neautoritetingi pasiūlymai 
Chruščevui yra nepriimtini Va-

Gen. Carter paskirtas 
žvalgybos direktoriaus 

pagalbininku
WASHINGTONAS — Prezi

dentas Kennedy kovo 9 dieną 
paskyrė maj. gen. Marshall S. 
Carter, karjeros armijos karį, 
turinti patirtį tarptautiniuose 
reikaluose, JAV centro žvalgy-

GENEVA, Šveicarija — Jung 
tinių Amerikos Valstybių, Bri
tanijos ir Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministeriai Gene
voje vakar vakare pietavo ir 
ieškojo būdų paruošti kelią 18 
valstybių atstovų nusiginklavi
mo konferencijai, kuri numaty
ta atidaryti šį trečiadienį. Pran 
cūzija šioje konferencijoje ne
dalyvauja, nes nenori pagelbėti 
Kremliaus agitacijai prieš lais
vąjį pasaulį.

Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministeris Gromyko
Maskvos užvakar atvyko į 
nevą.

IS

Ge-

Trumpai iš visur
—Popiežius Jonas XXIII va 

kar Vatikane priėmė audienci

—Alžirijoje prancūzų kariuo
menė užaliarmuota prieš slap
tosios armijos organizacijos 
vyrus.

—Rusai išmetė metalinius ga 
balus, kad trukdytų radarus, 
kontroliuojančius vakariečių lėk 
tuvų susisiekimą Berlyno oro 
koridoriais.

Amerika kasdien sudegina
25 milijonus doleriu

Deginami sudėvėti ir suplėšyti banknotai

WASHINGTONAS — Jungti 
nių Amerikos Valstybių iždo de
partamento graviravimo ir spau 
sdinimo pinigų biuro antrame 
požeminiame aukšte yra dide
lis cementinių sienų kambarys 
su trimis milžiniškomis krosni
mis. Ten dirbąs Robert Smith 
kasdien sudegina 25 milijonus 
dolerių popierinių pinigų. Už 
tai jis atlyginimo gauna tiktai 
$$1.75 per valandą.

Senų, sudėvėtų, raukšlėtų, 
suplėšytų pinigų deginimas yra 
pavestas graviravimo įstaigai, 
kurią sudaro JAV kongreso 
paskirtas keturių vyrų komite
tas. Jiems skirta atsakomybė 
patikrinti, kad kiekvienas su
dėvėtas Federalio Rezervo ban
ko išleistas su žalia iždo ant- 
spauda popierinis $5 pinigas 
ir stambesni tikrai virstų dū
mais ir pelenais 120 pėdų aukš
tumo pečiuose.

Mažesni kai $5 popieriniai 
banknotai yra sunaikinami vie
name iš dvylikos Federalio Re
zervo banke. Prieš juos sudegi
nant, visi pinigai yra subado
mi ir pusiau supiaustomi.

Pinigų naikinimo komitetui 
irgi pavesta sudeginti centrinės 
žvalgybos agentūros (ČIA) duo 
menis ir kitus slaptus dokumen 
tus, netikrus pinigus ir Jung-

bos įstaigos direktoriaus pagal- nto žmon4 Ja'
i bininku. Carter pakeičia Char- 
i les P. Cabell, aviacijos genero
lą, centro žvalgybos įstaigoje.

Carter, 52 metų, 1931 metais 
baigė West Point karinę aka
demiją. Dabar jis vadovauja 
armijos aviacijos gynybos cent
rui ir aviacijos gynybos mokyk
lai Fort Bliss, Tex.

I

cąueline Kennedy. šv. Tėvas 
Mrs. Kennedy padovanojo mal
daknygę, jos dukrelei Karolinai 
— žaislą, o vyrui — savo vie
nos kalbos originalą.

bo-

Venecueloje areštuoti 
52 kairieji

CARACAS, Venecuela — Vy
riausybė pranešė apie suėmimą 
52 „kraštutinių kairiųjų” parti
zanų, veikiančius krašte. Gink
lų, amunicijos ir propagandinės 
medžiagos taipgi paimta.

tinių Amerikos Valstybių 
nūs. Viena diena teko sudegin
ti 280 mil. dol. JAV bonų.

Kartais naktimis prie tų pe
čių prileidžiami federalinės val
džios narkotikų sekimo parei
gūnai, kurie mažais kiekiais su
degina pagrobtus iš pardavėjų 
ar kontrabandininkų narkotikus. 
Deginami narkotikai duoda 
smarvę, nuo kurios galima ap- 
svaigti. Deginami pinigai irgi 
dvokia nuo rašalo, kuriuo spaus 
dinami.

Iki 1943 metų sudėvėti pini
gai buvo naikinami rūgšties 
pilnose statinėse. Prie pinigų 
naikinimo darbo reikia pripras
ti. Vienas naujas darbininkas, 
įbloškęs į pečių 2 mil. dol., smar 
kiai apsirgo. Tik vieną kartą 
bandyta pavogti senų pinigų. 
Tai įvyko 1919 m. Patikėtinis 
po ilgesnio laiko buvo išsine
šęs $66,000 dešimkėmis ir dvi- 
dešimkėmis. Slaptosios tarny
bos policija jį sučiupo, kai pra
dėjo tuos pinigus keisti.

Prancūzai, alžiriečiai 
artėja prie pilno 

susitarimo

KALENDORILS

Kovo 12 d.: šv. Grigalius 
Did., Jorūnė.

Kovo 13 d.: šv. Kristina, Liu- 
tavaris, Jundilė.

ORAS

Dingo du žvejų 
laivai Atlante

POINT PLEASANT, N. J.— 
Du komerciniai .žvejų laivai, ve
žę 10 asmenų, dingo Atlante 
audros metu.

Dingę laivai yra 74 pėdų Ka- 
rin I su šešiais įgulos nariais ir 
52 pėdų Sonia su keturiais vy
rais, įskaitant tėvą ir jo du 
sūnus.

—Mrs. Kennedy, JAV prezi
dento žmona, šiandien atskren
da į New Delhi, Indijos sostinę, j

—Čekoslovakija prisijungė I 
prie Sovietų Sąjungos agitaci
jos, kad atbaidytų Austriją nuo 
dalyvavimo Europos Bendroje 
rinkoje.

—Britanija šiais metais, pa
gal naują sutartį įsigabens 
3,270,000 svarų ($9,056,000) 
vertės prekių iš Sovietų Sąjun
gos.

—Jungtinės Amerikos Vals
tybės ir Britanija šį pavasarį 

tarp-
»

J

IS

užsienio reikalų ministerių pai 
sitarimus. Abu matysis su Va
karų Vokietijos užsienio reika
lų ministerių Schroederiu.

Prieš pradedant nusiginkla
vimo konferenciją, Rytai ir Va
karai jaudinančiai perspėjo, jog 
atėjęs laikas sustabdyti atomi
nių ginklų lenktyniavimą.

Iš tų „šiaudų” nebus grūdų. 
Jei Vakarai priimtų Kremliaus 
nusiginklavimo sąlygas (kad ne 
būtų tarptautinės kontrolės), 
gal tada Chruščevas ir malo
nės pasirašyti sutartį (bet ką 
jo parašas reiškia). Chrušče
vas nori priversti Vakarus nu
siginkluoti, o pats iki dantų ap
siginkluoti atominėmis bombo
mis.

Kongas atšaukė iš misi
jos pirkti JAV 

bombonešių
LEOPOLDVILLE, Kongas— 

Simon Bohulu, aukštas gyny
bos ministerijos pareigūnas, at- Paleis pirmąjį
šauktas Centro Kongo vyriau
sybės iš misijos pirkti keturis 
bombonešius kongiečių aviaci
jai. Tai užvakar atskleidė pati
kimi šaltiniai.

Bohulu, lydimas baltojo pata
rėjo, yra sustojęs Briuselyje 
pakeliui į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kur jis turėjęs pirk
ti keturis B-26 bombonešius 
privačiam šaltiniui.

Bohulu misijos tikslas buvęs 
slepiamas nuo Jungtinių Tautų 
ir Jungtinių Amerikos Valsty
bių pareigūnų Leopoldvillėje. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
šaltiniai supratę, jog gynybos 
pareigūnas nori pirkti trans
portinių lėktuvų.

JAV duos Čilei 470 
mil. doleriy

SANTIAGO, Čilė — Jungti
nės Amerikos Valstybės parū
pins 470 milijonų dolerių Čilės 
išvystymo planus per sekančius 
penkerius metus.

Jungtinis pareiškimas pas
kelbtas baigus trijų dienų pa
sitarimus tarp Čilės vyriausy
bės ir specialios Jungtinių Tau
tų ekonominės misijos, sako, 
kad abi vyriausybės mano pra
sidėsianti nauja Čilės ekonomi
nė ir socialinė išvystymo era.

KATALIKŲ KOLEGIJA 
JAPONIJOJE

Osakos mieste, Japonijoje, į- 
steigti nauja kolegija “Eichi” 
jau gavo vyriausybės pripažin
tas teises. Kolegijoje bus išei
nama teologijos, filosofijos ir 
pedagogikos programa.

tautinį satelitą.

Kennedy parinko 
Smathers

Valstybės sekretorius Rusk 
Washingtono atskrido į Ge- 

nevą vakar anksti rytą, norė
damas pagelbėti „sudaryti tin
kamą politinę atmosferą” nusi
ginklavimo konferencijon. Gi 
Britanijos užsienio reikalų sek
retorius lordas Home iš Londo
no vakar po pietų atskrido į

SOVIETAI ŠOVĖ RAKETA IVENERA-
.JI NENUĖJO REIKIAMA KRYPTIMI

JAV savo didžiuliu radijo, radaro ir kitų įtaisų tinklu suseke
visas smulkmenas Sovietų tolimųjų erdvių šūvių

EVIAN, Prancūzija — Pran- 
cūzų-alžiriečių taikos pasitari
mai užvakar pasistūmė link pil
nos sutarties ir pareigūnai en
tuziastiškai kalba, kad karinės 
paliaubos Alžirijoje būsiančios 
paskelbtos rytoje.

Abiem delegacijom susirin
kus į jų septintąjį posėdį vieš
butyje du Parc, vienas prancū
zų pareigūnas pareiškė, jog 
„dar ne viskas išspręsta, bet 
mes stumiamės prie išsprendi- J,

Viena kita diena gali dar už
trukti kol bus paskelbta kari-

► i

WASHINGTONAS — Rem
damasis JAV ekspertų informa
cijomis, žurnalas “U. S. News 
& World Report” kovo 12 d. 
laidoje skelbia, kad Sovietų Są
junga, šalia savo stambių lai
mėjimų tolimosiose erdvėse, tu
ri ir skaudžių nepasisekimų, ku-

MIAMI PEACH — Preziden
tas Kennedy užvakar sukėlė ne
pasitenkinimą tarp Floridos de
mokratų partijos vadų, kai jis 
parėmė savo draugą šen. Geor
ge Smathers nominavimui ir j 
perrinkimui trečiam terminui riuos ji stengiasi nuslėpti, 
dar prieš valstybės pirminius | 
(primary) rinkimus, kurie bus 
gegužės 8 dieną.

Kai kurie demokratai pareiš
kė nepasitenkinimą dėl prezi
dento Kennedy tokio žygio.

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien mo.' 
— apie 30 laipsn.; rytoj tru- , 
pūtį šilčiau.

Saulė teka 6:10, leidžiasi 5:52.. nių paliaubų sutartis.

—Visi 95 keleivių ir įgulos 
narių lavonai surasti American 
Airlines sprausminio griuvė
siuose. Lėktuvas nukrito netoli 
Idlewild aerodromo kovo 1 die
ną. 67 nelaimės aukos atpažin
tos, kitos nepilnai.

Laikraštis sumini šiuos So
vietų sunkius nepasisekimus:

1. 1960 metais, kada Chruš
čevas taip keistai smarkavo 
Jungtinėse Tautose, Sovietai pa 
leido savo kosmonautą į dides
nį kaip 200 mylių aukštį, ir ji
sai ten žuvo.

2. Penkių mėnesių laikotarpy 
1960-1961 m. Sovietai keturis 
keturis kartus bandė pasiųsti 
raketas į Marsą ir Venerą, ir 
visi tie bandymai nepasisekė.

I 3. Tuo pačiu laikotarpiu tū

žinąs kitų sovietinių šūvių į 
tolimąsias erdves visiškai nepa
sisekė, ir tai nepasisekimų pro
centas lygaus didumo, kaip ir 
amerikiečių, o gal net ir dides
nis.

4. Paskutinių dvejų metų lai
kotarpyje kai kurios raudonųjų 
raketos, šautos Pacifike, nenu
krito net arti taikinio. Kai ku
rios raketos sudegė čia pat ant 
iššovimo platformos.

5. Net ir Gagarino skridimas 
1961 m. bal. 12 d. buvo paslėp
tas nuo publikos akių ir dauge
lis JAV specialistų iš viso abe
joja, ar Gagarinas tikrai skri
do; gal jis tik naudojasi gar
be, kuri priklausytų į erdves 
paleistam manekenui ar kitam, 
erdvėse žuvusiam, kosmonau
tui.

Liberalai kantroliuja 
Filipinų parlamentų
MANILA — Filipinų prezi

dento Diosdado Macapagal’s li
beralų partija praėjusį penkta
dienį parlamente laimėjo kont
rolę, sukritus nacionalistų par
tijos daugumai. Comelio Villa- 
real išrinktas parlamento pir
mininku nusodinus nacionalistą 
Daniel Romualdez.

Nors yra 72 nacionalistai ir 
tik 30 liberalų 104 vietų par
lamente, bet Villareal surinko 
53 balsus, palikdamas Romual
dez 37. Viena vieta yra vakuo
janti ir vieną vietą turi nepri
klausomas. Vienuolika naciona
listų išėjo be balsavimo ir vie
nas susilaikė.

Kai kurie nacionalistai par
lamentarai, kurie prisijungė 
prie liberalų, nepatenkinti ko
mitetu, kurį paskyrė Romual
dez. Kiti sako, jog reikėję už
tikrinti paramą Macapagal’s įs
tatymų programai.

norintiems išsiduoti, kiek sėk
mingai išvystytas sekimas ga
limų atakų iš Sovietų pusės.

JAV stropiai seka Sovietų 
šūvius į erdves

JAV vyriausybė turi pilnas 
informacijas apie Sovietų ne
pasisekimus, tačiau to neskel
bia. Washingtonas neužginčijo 
jokių sovietinių pasigyrimų. 
Tos linijos laikosi todėl, kad ne 
norima išduoti, kaip sėkmingas 
yra amerikiečių sekimas. Vie
nas dalykas galima pasakyti: 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
savo didžiuliu radijo, radaro ir 
kitų įtaisų tinklu susekė visas 
detales Sovietų tolimųjų erdvių 
šūvių. Amerikiečiai turi net 100 
gerai įrengtų stočių, kurios se
ka Sovietų erdvių satelitų pa
leidimą, tačiau JAV įstaigos ne 
nori Sovietams pasakyti, kiek 
jos apie tai žino. Tokia paslap
tis naudinga amerikiečiams, ne- '

Žuvęs Sovietų astronautas, 
nesėkmingi šūviai i Marsą 

ir Venerą

Patys sovietai nepasisekimų 
neskelbia, bet kai kurie nesun
kiai atsekami. Pvz. 1960 m. 
rūgs. 25 d. Sovietai jau buvo 
išsiuntę savo laivus į vandeny
nus užimti pozicijas kapsulės 
išgriebimui. Chruševas laikraš
tininkams irgi buvo pasakęs, 
kad viskas paruošti, astronau
tui paleisti į erdves. Tai buvo 
rūgs. 25 d. Sovietų žmogus, 
kaip tvirtina “News & World 
Report” buvo paleistas, pasiekė 
100 mylių aukštį, neįėjo į orbi
tą, kapsulė nukrito ir astronau
tas žuvo.

Chruščevas užtęsė savo bu
vimą New Yorke iki vidurio 
spalio mėn. Buvo dar vykdomi 
trys įspūdingi Sovietų bandy
mai: vienas su žmogumi, bet ta 
raketa visai niekad nepakilo. 
Du kiti bandymai — pasiųsti 
raketas į Marsą. Ir tai nepasi
sekė. 1961 m. visario 4 d. So
vietai šovė raketą į Venerą, bet 
ji nenuėjo reikiama kryptimi; 
vasario 12 d. antras šūvis į Ve
nerą pakilo, bet su ta raketa 
prarastas ryšis.

Žvalgybiniai U-2 amerikiečių 
lėktuvai, pakartotinai fotogra
favę Rusiją, susekė daugiau to
kių Sovietų nepasisekimų su 
raketomis. Amerikiečiai konsta
tavo 1960 m. įvykusius du So
vietų nepasisekimu leidžiant į 
didelį tolį raketas Pacifike.
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2 DRAUGAS, pimaiienis, 1962 m. kovo mėn. 12 d. 1droji uždarbių suma, kurią nau
dojau apskaičiuojant pensiją, bus 
daug mažesnė ir todėl šitoji ap
skaičiuota pensija nebūtų tiksli.

J. šoliūnas

— Yra šviesių dienų, kaip va 
saros vidudienį upelio dugnas 
ir vaikystės metai.

—AI. Baronas.

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

DAR DĖL NUO NACIŲ NU- 
KENTĖJUSIEMS PRAŠYMŲ 

PRATĘSTO TERMINO

J. T. Aukšt. Komisariato 
bėgėlių reikalams nuo nacių nu- 
kentėjusiems atlyginti biuras 
savo paskutiniame biuletenyje 
praneša, kad aplikacijoms pa
duoti pratęstas terminas baigia 
si 1962 m. kovo 31 d.

pa-
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$7.00 
$6.00

$4.00 
$3.50

$1.75 
$1.50

Iki šiol iš fondo nukentėju
slėms jau išmokėta §48.875.

Iki 1961 m. gruodžio mėnesio 
pabaigos teigiamai išspręsta 
778 prašymai §134,500 sumai.

Reikalingų aplikacijų galima 
gauti iš krašto Aukštojo Komi- 
sionieriaus įstaigos, kuri yra 
Jungtinių Tautų rūmuose (U. 
N. H. C. R. Room 3268, Unit- 
ed Natios, N. Y.).

Termino pratęsimą padarė 
U. N. Aukšt. Komisionieri-'us 
įstaiga, o žinią perdavė JAV 
krašto Aukšt. Komis. Pabėgė
lių reikalams biuras, apie tai 
buvo Drauge kovo 5 d. nr. pa
skelbta. Balfo centre suinte
resuoti gali jauti aplikacijų ir
informacijų (105 Grand Str., tus buvau prašęs giminių gyve- 
Booklyn 11, N. Y.).

tegali užrašyti tik vieną dovaną 
labdaros organizacijai.

Ki. Kur yra asmens nuolatinė 
gyvenamoji vieta (domicile)?

Ats. Kiekvienas asmuo turi 
nedaugiau kaip vieną nuolatinę 
gyvenamą vietą (domicilę). Jos 
pakeitimas įvyksta, kai asmuo
persikelia į kitą gyvenamą vie- Į 
tą (rezidenciją).

Kl. Kur yra ištekėjusios 
moters nuolat, gyv. vieta (do
micile) ?

Ats. Moteris, kai ji išteka, 
netenka turėtos nuolt. gyv. vie
tos (uomicele) ir jos nuolat, 
gyv. vieta priklauso nuo vyro.

Kl. Kur yra mažamečio nuo
lat. gyv. vieta (domicile)?

Ats. Tėvo nuolatinė gyvena
moji vieta yra laikoma ir ma
žamečio nuolat, gyv. vieta.

Pr. šul.

i

Per 1961 metus JAV pagamino 6,635,300 auto mašinų (47.1% pa
saulinės produkcijos), Vokietija — 2,147,000: Didž. Britanija — 
1,420,000; Prancūzija — 1,232,000. (CP)

pajamų mokesčių tarnyba (the 
internal revenue service). Tai pa 
reiškė Chicagos distrikto direk
torius Harold R. Ali. Pr. Š.

Socialinio draudimo reikalais

JOS klausute —
MES ATSAKOMI

to pensija būtų sulaikoma ir tol 
vėl nemokėtų, kol grįžę čia išgy
ventumėte bent vieną menesį lai
ko. Mano patarimas būtų, kad iš
gyventumėte, arba išdirbtumėte 

i čia bent dešimt metų, o po to ga- 
į lite išvažiuoti ir pensija būtų 
įmokama visados. — J. Šoliūnas

KI. — Prašau apskaičiuoti ma
no senelės pensijos didumą. Kiek 
ji gautų pensijos dabar ir kiek 
sulaukus 65 metus? Yra gimusi 
1899. IX. 5. Uždirbo: (seka len
telė). — J. B.

Ats. J. B. —Man neaišku, kada 
tas jūsų laikas yra “dabar”. Mat 
socialinio draudimo pensiją gali-

v

Gimimo metrikų reikalais
/

Ki. Kokiu keliu gaunami met
ilai iš Lietuvos? — Prieš me-

Lenkų atstovai kalbėjo
si Washintone su kongreso 
nariais, jog būtų atlyginta nu- 
kentėjusiems nuo nacių iš vo
kiečių k'ro metu nacionalizuoto 
turto JAV-bėse. kurio vertė 
buvo 100 mil. dol., o dabar pa
kilo iki 600 mil. dol. Kaip žino
ma yra 
įstatymo 
anksčiau 
priimtas.

Teis. Č. 
cija sako,

---------------------- ----------------- ------- ’t

įnešti Į kongresą keli 
projektai. Vėliau ar 
tas įstatymas bus

Kl. 1) Ar užteks man pilnai pen
sijai gauti iš išdirbtų metų skai
čiaus ir uždarbio: a) 1950 m. 
$1,135.02; b) 1951 m. $1,530.50; 
c) 1952 m. $1,440.55: d) 1953 m. 
$2,805.01; e) 1954 m. $3.287.90; Į 
f) 1955 m. $3,641.89; g) 1956 m. I 
$3,022.81; h) 1957 m. $2.087.56 ir ’ 
i) 1958 m. $785.48. Iš viso per 8 
metus be pertraukos esu uždirbusi ma Pradėti imti kada tik norima, 
$19.696.72.

2) Jeigu trūktų, 
reikalinga būtų laiko 
dar turėčiau uždirbti, kad, sulau
kus 62 m. amžiaus, galėčiau gauti 
pilną pensiją?

3) Daugiau uždirbant, pagal i 
I šiuos pateiktus uždarbių duome
nis, kiek aš dabar galėčiau gauti 
pensijos, sulaukusi 62 m. amžiaus ? 
Esu gimusi 1903 m. Dėl silpnos 
sveikatos 1958 m. sustojau dirbti

j ir toliau nebegalėsiu. Už tai tams
toms būsiu labai dėkinga. M. L.

Ate. M. L. — 1) Man nevisai 
aišku, ką jūs galvojate sakydama 

i “pilnai pensijai”. Mat mano su- 
. pratimu pilna pensija yra maksi- 

malinė suma, kuri šiuo metu gali 
būti net 127 dol. Tačiau, spren-

tai kiek dar 
dirbti ir kiek

pateikęs šią informa- 
kad dabar svarbu, 

jog nukentėjusieji paduotų pa
reiškimus iki 1962 m. kovo 31 
dienos.

M
Vai.

P. ŠILEIKIS. 0. P
Orthopedas. Protezistas 

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

9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 w. 63rd St., Chicago 29, Dl.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

. 5430 So. Kedzie Avė.
! Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kaskied, Išskyrus trečiad. Ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Kasdien 10—12 vai. ir 7—9Val.-

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078

V.

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

• 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.

*

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

O -oi D.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

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

Telefonas: GKovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. paga’ 
susitarimą. išskyrus trečiadienius

DR. J. RIMDZUS
CHI ROPRACTOR 

Headaches, Arthritis, Rhėumatlsm.
Spine & Nerve, Ailments

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

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

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.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spee. ORTHOPEDINŠŠ I.IGOS 
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. REpublie 7-2290.4
Tel.: REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8-30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

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

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

■?! ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730

Dr.W.Ross Dr. LSeibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Ąve., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th SC, Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi- 
gan Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą
Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jet 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso teL REliance 5-4410

vak.

I
I

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai.

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

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

t

jei darbininkas yra bent 62 metų 
amžiaus. Nėra būtina pensiją pra- 

\ dėti imti nuo 63-jų, 64-rių metų 
i amžiaus- O jei pradedama imti 
prieš 65-jį gimtadienį, tai pensi
ja yra sumažinama atsižvelgiant 
nuo „mėnesių skaičiaus likusio iki 
65 iir; amžiaus.

Galiu tiek pasakyti. Jūsų sene
lės pensija, jai sulaukus 65 m. 
amžiaus, būtų apie 101 dol. per 
mėnesį. O jei ji imtų nuo 62-jo 
gimtadienio, tai 

į per mėnesį.
Kl. — Kai jau 

gas” atsakote į 
pensijos reikalu klausimus, tai ir 

j aš drįstu kreiptis ir labai prašau 
apskaičiuoti, kokio dydžio aš ga
lėčiau gauti mėnesinę pensiją su
laukęs 62—63—64 ir 65 metus, jei 
aš toliau teuždirbčiau į metus po 
$4,000-

Aš esu gimęs 1900 m. kovo 22 
d., Lietuvoje. Į Ameriką atvažia
vau 1954 m. liepos 14 d. ir jau 
dabar esu Amerikos pilietis- Dar
bą pradėjau dirbti 1954 m. rugp.;------- I

Rez. HE 6-1670
DR. K. G. BALU KAS

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

nanžių Lietuvoje, kad man at
siųstų gimimo metrikus. Jiems 
neišdavė, pas. kė, kad jie (parei
gūnai) prisius man asmeniškai. 
Bet iki šio laiko nesulaukiau.

J. M.
Ats. -J. M. Mums žinomi keli 

atvejai, kai gimimo metrikai 
iš Lietuvos atsiunčiami prašy-: 
tojui. Tuo reikalu kreipkitės į 
Pabaltijo Adv.-Teis. Lygos lie
tuvių skyrių, 4436 S. Washte- 
naw Avė., Chicago 32, Dl. Jie džiaut iš jūsų išdirbto laiko bei 

• turėtųjų uždarbių, jūs esate pa
kankamai ilgai išdirbusi ir turite 
teisę’ į mėnesinę pensiją.

2) Pagal pateiktuosius uždarbių 
duomenis, jūsų sumažinta pensija, 
sulaukus 62 m. amžiaus, būtų apie 
62.40 dol. per mėnesį.

3. Jeigu lauktumėte iki 65 m. 
amžiaus, tai nesumažinta pensija 
tada būtų apie 78 dol.

Kl. — Kada aš galiu paduoti 
prašymą pensijai gauti? Aš pensi
ją noriu gauti kai būsiu 62 m. Aš 
gimusi 1900 m. spalio 5 d. Atva- 

Gal niekur žiavau į Ameriką 1954 rugpj. 22 
tik vietoje d. ir tuoj pradėjau dirbti. Dirbau 

be pertraukos. Kai gausiu pensi
ją, tai noriu išvažiuoti į Torontą, 

Gauta iš banko Kanadą. Ar siųstumėt man pen
siją į Torontą? Aš dar nesu pi
lietė, kalbos nemoku ir negaliu 
gauti pilietybės. — M. S-

Ate. M. S. — Kadangi jūsų visų 
uždarbių, kiek kasmet uždirbote, 
neturiu, todėl negaliu apskaičiuoti, 

x kokio didumo būtų socialinio 
draudimo pensija jums sulaukus 
62 m. amžiaus.

Dėl išvažiavimo į Kanadą yra 
kiek liūdniau. Kadangi esate ne- 
pilietė, todėl jei norite gauti so
cialinio draudimo pensiją gyven
damos Kanadoje, tai čia, Ameri
koje, reikia išdirbti, arba išgy
venti bent dešimt metų. Jeigu į

jums tarpininkaus metrikus iš 
Lietuvos gauti.

Pajamų mokesčių reikalais
Kl. Šiais metais už padėtus 

banke pinigus gavau 300 dol. 
TESTAMENTO REIKALAIS nuošimčių. Mes esame du žmo

nės. Pildant pajamų mokesčių 
KL Ar testamentu užrašyt; pareiškimą ar aš galiu atskai- 

dovana korporacijai yra teisė- tyti po 50 dol.? Ir jei galiu, 
ta? tai kur reikia pažymėti, kad

Ats. Bendrai negali būti kor- atskaitau 100 dol. 
poracijai dovanos, nebent korp. nereikia atžymėti,
yra autorizuota pagal čarterį ar 300 dol. parašyti 200 dol. J. B. 
įstatymą priimti dovaną.

Kl. Ar yra įstatymu nusta
tyta dovanos riba šalpos ar 
panašiai draugijai?

Ats. Įsatymai nustato dova
nos ribas. Nė vienas asmuo 
(tik vyras, žmona, vaikas ar 
tėvai išskiriant) negali gauti 
daugiau negu pusę palikimo, 
(po apmokėjimo teisėtų skolų), 
Taigi galima užrašyti dovaną 
bet kuriai labdaros, literatūros, 
mokslo, religijos, misionierių 
draugijai, korporacijai, bet do
vana (devise arba beųuest) šios 
rūšies yra teisėta, kuri nevirši
ja pusę viso turto. Testatorius

Ats. J B
300 dol. sumą už indėlius rei
kia įrašyti į savo pajamas ir 
už tuos dividendus reikės mo
kėti pajamų mokesčius.

KI. Kas yra atsakingas už 
pajamų mokesčių blanko užpil
dymą: ar pajamų mokesčių mo 
kėtojas, ar blanko pildyto jas?

M. M.
Ats. M. M. Kiekvienas fede- 

ralinių pajamų mokesčių mokė- 
toj s yra atsakingas už faktus Kanadą išvažiuotumėte ir ten ap- 
ir skaičius, įtrauktus į blanką, sigyventumėte čia neišgyvenę bent 
kuri lis nasirašo Tai vra tieca dešimt metų, tai socialinio drau-

* J ‘ ’ dimo pensiją galėtumėte gauti tik
nors blanką paruošti padėtų už pirmuosius šešis mėnesius. Po

būtų apie 80.80

laikrašty “Drau- 
visų prašomus

15 d. metalų apdirbimo kampa
nijose. (Seka uždarbių lentelė).

VI. M.

3148 West «3rd Street 
: PRospect 8-1717

Ofisas:
Tel.

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.

Dr.
C H

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

REpublie 7-7868
S. BIEŽIS

I R U R G A S

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos ir Damen
Vai. kasdien nuo 6—8 vai 

__ šešt. 2—4 vai.
Trečiad. Ir Kitu laiku pagal

Ofiso telef. LAfayette 3-8048 
Rez. VVAlbrook 5-3048

Avė. 
vak.

sutarti-

J
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.

Ats. VI. M. — Jau kitiems skai
tytojams atsakydamas esu minė
jęs, kad bet koks apskaičiavimas 
pensijos — kokio didumo ji ga
lėtų būti tolimesnėje ateityje — 
nėra nei tikslu, nei perdaug pras
minga. Užtat ir į jūsų klausimą 
atsakymas remiasi daugiau nu
matymu — spėjimu.

Prileidžiant, kad jūs uždirbsite 
ateityje kasmet bent po 4.000 dol.! 
iki tol, kol sukaks jums 65 metai 

, amžiaus, tai pagal pateiktuosius 
duomenis jūsų pensija, jums su
laukus 65 m. amžiaus, būtų apie 
108 dol. per mėnesį.

Teoretiškai jums galiu pasakyti 
kiek jūs gautumėte sulaukę 62 
m. (apie 82.40 dol.), 63 m. (93.60 
dol.) ir 64 m. (100.80 dol.), ta
čiau šitos sumažintos pensijos ga
lima gauti jums tik teorijoje. Ko
dėl? Kadangi jūs minėjote, jog 
jūs uždirbote po 4,000 dol. pep 
metus ir dirbsite iki 65 m. am
žiaus. Jeigu kasmet uždirbsite po ! 
4,000 dol., tai jūs sumažintos su- Į 
mos negalėsite gauti, nes perdaug 
uždirbsite. O jei. sulaukę 62 m. 
amžiaus, nedirbsite, tai jūsų ben-

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

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

Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9
Antr. 1-6, trsč., š.ašt pagal sutartj, 
sekm. uždaryta.

I

pirm., antr., ketvir. 6—9 vai 
Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestem Avenue 

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

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

Res. tel. WAlbrool 5-3765
D.

I

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. FTI 5-3225
DR. S. ir M. DDDRYS

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 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

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

DR. A. MACIŪNAS
r.

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

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

CHIRURGAS
2858 VVest 63 r d Street 

pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p.
v.

Vai.: 
antrad. ir penktad. 5-8 v.

D.

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGASBENDRA PRAKTIKA JR MOTTBr

LIGOS
Ofisas tr 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 
y. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kita 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195 1
DR. V. P, TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą.
DS1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 Iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

LIGOS
5-2670 
Jei ne-
3-0001.

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%%

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motery ligos 

2454 VVest 71st Rtreet 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

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

‘įVejCtaritantata nžztarvta

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S.. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562

Telefonas — GRovehill 6-2833
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERC 
LIGOS

. -alandoa: nuo 1-4 ir 6-S vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

 Trečiadieniais uždaryta.

j Skambint 2 iki 9 vai. popiet kaadie- 
I ną. Išskyrus trečiadieni.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
TAmnt.Ni nrllma oaval •iisltsrima

DR. JULIA MONSYAVIČIUS
GYDYTOJACHIRURGa 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. III 

Telef. offiso; PUllman 5-6766
Namu: BEvcrly 8-3946

PriBm. vai.: kasdien 6-9 ▼. ▼., šešt. 
1-4 v. p. p. treč»adlenl — uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. fr sekm. " 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 8-6446, rez. HE 4-31M
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 VV. Marąuette Road

Vai. nuo 2 Iki 4 v. ▼. Ir 7 iki 8 v. v 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Ofiso tel. HE 4-7007.
Nimv-rez. tel. PRospect 8-0081

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

tel.
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOKIA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 West 63 Street

• Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 VV. 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.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofLso CA 8-0257. rei. PR 6-ms* 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto Iki 3 ▼. p,p„ «-7vv.

i

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:30 Iki
4:30; antr. Ir penkt nuo 5 iki 8;
šešt. nuo 1 Iki 4 vai. Kitu laiku tik
■ludt&riM. •

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
Perskaitę "Draugą", duoki- GTOYTOJAS ® chirurgas 

...... . , .... Staigiai susirgus arba susižeidus
te n kitiems pasiskaityti. (Emergency), šaukite telefonu - 

| 434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien. ’
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Prigimties silpnumas

Į ŽMOGAUS KILNUMĄ
Branduolinio apsiginklavimo pavojai

JAV paskelbus branduolinių ginklų bandymus 
Sovietai neteikia vilčių tartis

DRAUGAS, pimadienis, 1962 m. kovo mėn. 12 d.

f

Žmogus yra protingas kūri
nys. Filosofai jį vadina pro
tinguoju gyvūnu. Protingumas 
skiria žmogų nuo kitų žemes
niųjų kūrinių. Taigi, kaip žmo
gui yra esminga būti protin
gu, taip jam yra labai natū
ralu gyventi pagal proto dės
nius, atseit, veikti taip, kaip 
dorovės dėsniai reikalauja.

Betgi iš patirties matome, 
kad daugumas žmonių, toli 
gražu, negyvena pagal proto 
ir dorybės reikalavimus. Daž
niausia žmogaus veikimas yra 
apspręstas aistrų bei netvar
kingų įgeidžių. Todėl reikia 
daryti išvadą, kad žmogiško
je prigimtyje yra kokia tai 
liga, jei toji prigimtis nevei
kia pagal tai, kas jai yra taip 
sava ir esminga. Kai mes ma
tome, kad arklys nepabė
ga, kad žuvis nepaplaukia 
ar paukštis nepaskrenda, ži
nome, kad juose yra koks nors 
trūkumas, kliudąs veikti pa
gal tai, kas jų prigimčiai yra 
įgimta. Panašiai galime dary
ti išvadą ir apie žmogų. Žmo
giškoje prigimtyje yra kokia 
tai negalė, kuri trukdo veik
ti taip, kaip labiausiai yra jai 
savo ir esminga.

*
Iš patirties žinome, jog 

įgimtieji veiksmai yra lengvi 
ir malonūs: akis savaime 
linksta į šviesą, ausis yra gar
sams gaudyti ir t. t. Juslinei 
prigimčiai yra malonu matyti 
šviesą, girdėti garsų darnumą, 
pajusti maisto skonį. Atrodo, 
reiktų laukti, kad ir gyventi 
pagal proto dėsnius bei veik
ti pagal dorovės nuostatus 
žmogiškajai prigimčiai bus 
jauku ir malonu. Betgi kas
dieniniame gyvenime regime, 
kad dorybė žmogui atsieina la
bai sunkiai, o yda yra lengva 
ir patraukli. Taigi ir vėl gali
me daryti išvadą, kad žmogiš
koje prigimtyje yra didelė ne
galė, jeigu jos veiksmuose vy
rauja tokia netvarka.

Teoriškai žmonės sutinka, 
kad dvasinės gėrybės yra 
aukštesnės už medžiagines, 
bet praktiškai gyvenime vyks
ta kitaip: medžiaginės verty
bės statomos aukščiau už dva
sines.

Žmogus yra sukurtas iš 
dviejų pradų: dvasinio ir me
džiaginio. Kūnu žmogus yra 
panašus į gyvulius, dvasia — 
į dangaus angelus. Kūnas sa
ko, kad žmogus yra mirtingas, 
o dvasia, — kad žmogui skir
ta gyventi niekad neužbaigia
mą gyvenimą.

Tie du prigimties pradai, 
dvasia ir kūnas, turi sau pri
taikytas gėrybes. Sielos gėris 
yra nepalyginamai aukštesnis 
už kūno gėrį. Bet gyvenime 
matome, kad daugumas žmo
nių siekia tik kūno gėrybių, 
nesirūpindami dvasiniais tur
tais. Matydami tokią netvar
ką mūsų valioje, kuri taip 
veržliai yra palinkusi į juslines 
gėrybes ir bodisi dvasinių da
lykų, turime daryti išvadą, 
kad mūsų valia yra sužalota, 
kad pradžioje žmogus negalė

jo būti toks, kokį mes šian
dieną matome.

*
Pagal vertybių aukštumą ir 

kilnumą siela turėtų kūną 
tvarkyti, jam vadovauti, o kū
nas iš savo pusės turėtų sie
lai visiškai paklusti. Juk ir 
kūnas yra gyvas ne tuo, kad 
jis yra medžiaga, bet dėl to, 
kad jis turi gyvybės turinį — 
sielą. Iš tikrųjų gi kūnas prieš
tarauja dvasiai, šv. Povilas 
sako: “Matau savo sąnariuo
se kitą įstatymą, pasiprieši
nantį mano proto įstatymui 
ir darantį mane belaisvį nuo
dėmės įstatymo, kurs yra ma
no sąnariuose” (Rom. 7,223).

Nesuprantamas taip pat yra 
žmogaus abejingumas savo 
galutinio tikslo atžvilgiu. Gy
vuliai, pvz., labai rūpestingai 
siekia savosios prigimties iš
saugojimo. Bet žmogus, turė
damas proto šviesą, kurios pa
galba gali prisiartinti prie sa
vojo Kūrėjo, savajai prigim
čiai skirtojo aukščiausiojo 
tikslo — pažinti Dievą, Jam 
tarnauti ir Jį mylėti — nebe
siekia visomis galimomis jė
gomis. Matome, kaip tik prie
šingai, kad daugumas žmonių 
aukščausiajam tikslui yra la
bai abejingi. Protas daugeliu 
atvejų žmogaus gyvenime pa
sidaro visokių ydų išradėjas.

Kartais žmogus darosi pa
vojingesnis už plėšrųjį gyvu
lį. Gyvulys apsiginklavęs yra 
tik labai ribota jėga, o žmo
gus, gyvulinės prigimties stu
miamas, turi dvasinę proto 
jėgą. Nieko nėra baisesnio už 
blogybę, kuri eina greta su 
genijaus dvasine šviesa.

*
Iš apreiškimo žinome, kad 

žmogiškąją prigimtį katastro
fa pasiekė su pirmąja nuodė
me, kai pirmieji tėvai atsisa
kė paklusti savajam Kūrėjui.

Per vieną žmogų įėjo į pa
saulį nuodėmė, o per nuodė
mę visus mus pasiekė mirtis. 
Šis žmogiškosios prigimties 
paslapčių atskleidimas yra tik 
labai mažas šviesos spindulė
lis, numestas į giliąją tamsą, 
kurioje mes laikinai gyvena
me.

Dievas, būdamas visagalis 
ir visažinąs, viską pramatė: ir 
pirmąją nuodėmę, ir visus 
žmogaus vargus, visas jo kan
čias. Jo nutarimuose buvo pa
likta vieta nuodėmės veikimui. 
Tų visų dieviškųjų paslapčių, 
kurios rišasi su mūsų prigim
timi bei jos išganymu, neišri- 
š’me šiame pasaulyje.

Žmogiškosios prigimties ap
svarstymų kelyje ryškėja iš
vada, kad šis mūsų gyveni
mas yra mums duotas Kūrė
jo uždavinys suderinti dvily
pį ir prieštaraujantį prigim
ties veikimą taip, kad dvasia 
nepražūtų. Todėl šio pasaulio 
praeinamumas sakyte sako, 
kad visas mūsų gyvenamas 
yra tik bandymas ir pasiruo
šimas. O gyvenimo bandyme 
žmogiškosios buities pilnąją 
prasmę atskleidžia tikėjimo 
šviesa, kurioje iš regimų pra
laimėjimų, vargų, atgailos dar
bų rodomas dvasinio žmogaus 
didysis laimėjimas. V. Rim.

GEDIMINAS GALVA

Gynimo departamento sekre- gumą ir išlaikyti taiką pašau- raketas iššovus į erdves ir tik 
torius nesenai pakartotinais at
vejais užtikrino, kad JAV pir
mauja apsiginklavimo srityje. 
Tuopat metu kariniai ir politi
niai sluoksniai ėmė daryti žy
gius, kad JAV prezidentas at
naujintų branduolinių ginklų 
bandymus. Šį klausimą svars
tant, pasiekė žinia, kad Sovie
tai norėtų tartis dėl branduoli
nių ginklų bandymų suvaržymo. 
Washingtonui padarius pakar
totinus žygius derybas pradėti, 
rado užtrenktas duris. Maskva 
pasišovė į politinius posūkius, 
siūlydama sukviesti pirmūnų pa
sitarimus. JAV, patyrusios anks 
tesniųjų pasitarimų kartėlį, šį 
kartą parodė didesnį atsargu
mą beprasmiai šnekėtis. Pirmą 
kartą JAV griežtai atmetė So
vietų pasiūlymą tęsti neužbai
giamas kalbas. '

Kovo 2 d. JAV prezidentas 
paskelbė, kad balandžio antro
je pusėje būsią pradėti bran
duolinių ginklų bandymai. “Iki kuriose srityse jau prilygsta 
Sovietai laikysis šio meto poli
tikos, kiekvienas šio krašto pre 
zidentas, atsakingas už gyven
tojų saugumą ir laisvę, padary
tų tą patį sprendimą. Jei So
vietai nepasirašys sutarties dėl 
branduolinių ginklų bandymų, 
balandžio mėn. antroje pusėje, 
branduolinės sprogmenos bus 
sprogdinamos”.

Atgarsiai iš Maskvos
Praėjus kelioms valandoms 

nuo pareiškimo, Sovietų radijas 
ir spauda JAV prezidento siū
lymą pavadino Sovietų išprie
vartavimu. “Jis žino, kad Sovie
tai panašios sutarties nepasi
rašys”. Tuo metu vyko susira
šinėjimas tarp Maskvos ir Wash 
ingtono dėl nusiginklavimo pa
sitarimų. Anglosaksų susitari
mas dėl laikysenos Genevoje ne 
visiems vakariečiams buvo pri
imtinas. Prancūzai liko nuošaly 
je ir vargu veikliai dalyvaus 
nusiginklavimo pasitarimuose. 
Washingtonas, Londono palydo
je, turės visą naštą pakelti.

N. Chruščevas aštriais žo
džiais pasmerkia JAV nusista
tymą atnaujinti branduolinių 
ginklų bandymus ir įspėja, kad 
šis veiksmas palaidos Genevos 
pasitarimus nusiginkluoti. Lyg 
patyčiai, pamėgdžiodamas JAV 
prezidento žodžius, jis įspėja: 
“Sovietai yra verčiami pradėti 
naujų ginklų bandymus, kurių 
tikslas sustiprinti krašto sau-

lyje”.
I

Gynybos departamento 
pareiškimas

Po prezidento kalbos Gyny
bos dept. pareigūnai paskelbė 

savo pareiškimus. Sekr. R. 
McNamara manymu, JAV esan 
čios atsakingos už savo tautą 
ir laisvojo pasaulio saugumą. So 
vietų varžybos branduolinio ap
siginklavimo srityje jau suda
ro pavojų. Ginklai turį būti nuo 
lat tobulinami. Sovietai atliko 
ilgiausiai užtrukusius branduoli
nius bandymus, padarę net 40 
sprogdinimų. Esminis naujų ban 
dymų tikslas tobulinti branduo
linių ginklų naikinamąjį veiks
mingumą ir kuo tiksliausiai juos 
panaudoti. Tikslas galįs būti pa 
siektas, tik darant nuolatinius 
branduolinių ginklų bandymus 
po atviru dangumi.

i joms pasiekus atmosferą, atpa- 
i laiduoti branduolines sprogme- 
nas.

Ypatingos svarbos ir skubūs 
bandymai vidutinio nuotolio ra
ketų ir priešraketinių ginklų, 
nes jie senokai daryti. Sausu
mos kariuomenės 6 rūšių bran- 

! dualiniai ginklai taip pat patik- 
rintini.

Katalikų pasauly

Sovietine Achilo kulnis -

žemės ūkis

Chruščevas moko ūkininkauti

♦

D. BRITANIJOS KATALIKAI
Didžiojoje Britanijoje šiuo 

metu katalikų yra 3.660.000. 
Didžiausias katalikų procentas 
yra Liverpulio mieste. Metų bė
gyje katalikų priaugo 111,000. 
Westministerio diecezijoje, Lon
done, katalikų yra 446,000.
MOKO VAIKUS PER RADIJU

Sierra Tarahumara apylinkė
se, Meksikoje, 2,000 vaikų mo
kosi per radiją. Specialiomis 
jiems pamokomis pasirūpino 
katalikų radijo siųstuvas. Vai
kai susirenka grupėmis ir mo
kosi vyresnio asmens priežiūro
je.

RAUDONIEJI KALINS 
17 METŲ

Jėzuitas misionierius Juozas 
Ting Jou-jen, 63 m. amžiaus, 
areštuotas nuo 1955 m., Kinijos 
komunistų nuteistas 17 metų ka 

i Įėjimo. Jis buvo areštuotas su 
13 kitų jėzuitų, 7 kinų kuni
gais, vyskupu Kung Pin-mei ir 
300 katalikų.

PIETINĖSE VALSTYBĖSE 
KATALIKŲ PADIDĖJO 

TRISKART

Pietinėse šios šalies valstybė
se: abiejose Karolinose, Georgi- 
joje ir Floridoje prieš 10 metų 
buvo apie 200,000 katalikų: da
bar jų skaičius paaugo iki 

1638,000.

Po XXII suvažiavimo pats 
Chruščevas važinėjo iš vieno 
Sov. S-gos krašto į kitą, rūpin
damasis pataisyti katastrofišką 
padėtį, už kurią Kremliaus vir
šūnėse, atrodo, jam tenka nešti 
asmeninę atsakomybę. Sausio 
vidury įvykusiame “žemės ūkio 
darbuotojų pasitarime” dalyva
vo ne tik Gudijos, bet ir Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Ukrainos 
partinės ir vyriausybinės dele
gacijos, vadovaujamos pirmųjų 
kp sekretorių ir “premjerų”.

Chruščevas prieš Ok. Lietuvos 
ūkį

Savo kilometrinėje kalboje 
Chruščevas labai piktai ir pa
šaipiai puolė Lietuvos žemės 
ūkio specialistus.

“Noriu perskaityti ištrauką iš 
Lietuvos Žemdirbystės institu
to mokslininkų grupės kolekty- 

. vinio pareiškimo. Pareiškime pa- 
I sirašė: instituto direktorius

I

I

Tik Sovietai žino stambiųjų 
50 megatonų ir didesnių bran
duolinių sprogmenų bandymų 
išdavas. Kai kurie mokslininkai, 
pvz. fizikos prof. Hans Bethe, 
tvirtina, kad stambieji ginklai 
yra bereikšmiai, nes užtenka mą 
žesmųjų miestus nušluoti. Ar 
šis tvirtinimas pagrįstas?

Šiais bandymais siekiama 
siginklavimo persvaros. Jie

ap- 
ne- 

. ša žmonijai nepaprastą pavojų, 
nes ji nežino valandos, kurią

Sekretorius nurodo, kad So- bus lemta jai tapti apgailėtina 
vietų branduoliniai ginklai kai auka.

JAV. Mes turime pagrindo da
limi tikėti ir marš. Malinovskio 
nesenam pareiškimui, kuriuo 
tas pats tvirtinama. JAV pasta
rieji branduolinių ginklų ban
dymai daryti 1958 m. To laiko 
jų pajėgumas ir panaudojimo 
būdai toli atsilikę nuo šio meto.

I

PREMJERAS REMIA 
MISIJŲ VEIKLĄ

Vakarų Nigerijos premjeras 
S. L. Akintola kreipėsi į misi- 
jonierius, prašydamas, kad jie 
sustiprintų savo veikimą, sklei
džiant krikščionybę ir siekiant 
atnaujinti pasaulį. Jis pareiš
kė — laisvė be Dievo yra cha
osas, ir valdžia, praradusi mei
lę, yra anarchija. Jis taipgi pas

Bandymų apimtis

Tolimosios Atlas ir Titan ra-
i ketos su branduoliniais ginklais 
Į nė karto nebuvo iššautos. Moks tebėjo, kad krikščionybė yra pa
ilininkai užtikrino ,kad tikriau- šaulio tautų vienybės pagrin- 
! sias būdas sunaikinti taikinį, das.

I

I

kitų gyvulių organizmas yra 
prisitaikęs maitintis žole. Mūsų 
naminių gyvulių protėviai, am
žiams bėgant, vystėsi, misdami 
ne grūdais ir ne šiaudais, ne 
kukurūzais ir ne runkeliais, bet 
vien tik žole, o vėliau dar ir 
šiaudais.

Tai mokslininkai rašo. Norė
liau juos paklausti: kur Jūs 
tempiate kolūkius ir tar. ūkius. 
Gal būt, jūs, drg. Sniečkau, 
kaip Lietuvos kp ck pirmasis 
sekretorius, patarsite moksli
ninkams apsilankyti kolūkiuose 
bei fermose ir sužinoti, ar kar
vės balsuos už žalieninę siste- 
mą.

“Kaip ne gėda vadintis moks
lininkais, kritikuoti pirmūnų 
praktiką ir patarinėti kolūkiams 
bei tar. ūkiams grįžti iš esmės 

■ prie pirmykščio gyvulių augini
mo būdo.”

“Šių mokslininkų pareiškime 
toliau sakoma: Mes būkštauja-

drg. Vasinauskas, instituto dir. me, kad TSKP XXH suv-me pa 
sakytos aštrios kalbos nederlin
gų žalienų adresu neiškreiptų 
mūsų ž. ū. vadovų iš teisingo 
kelio. Teisingas kelias — ne ma 
žiau kaip 50% visų žemės naud 
menų skirti žalienoms. Tai mū
sų specializacijos kelias, kuriuo 
eiti mus verčia pati gamta... 
Mes manome, kad respublikoje 
esantis žalienų plotas turi būti 
paliktas ir kad žalienose gauna
mų pašarų lyginamasis svoris 
bendrame pašarų balanse turi 
nuolat didėti”.

“Įklimpo kai kurie mokslinin
kai žalienų pelkėje, reikia juos 
iš ten ištraukti.” (Cit. Tiesa L 

i 16.).

pavad. drg. Černiauskas, sėjo
mainų skyriaus vedėjas drg. 
Šabanavičius ir kai kurie moks
liniai bendradarbiai. Pareiški
mas parašytas 1961 m. lapkri
čio mėnesį, tai yra po to, kai 
visiškai pasireiškė žalieninės sis 
temos bankrotas, kai ši siste
ma buvo griežtai kritikuojama 
(XXII suv-me — m. p.)”.

“Štai kas sakoma šiame pa
reiškime: Kodėl pieno ūkyje žo
lės vaidina ir turi vaidinti pir
maujantį vaidmenį? Pirmiausia 
todėl, kad galvijų ir daugelio

Kenijos konstitucinė konferencija — Trys afrikiečių genties vadai Kenijos konstitucinėje konferen
cijoje Londone. Iš kairės j dešinę: Muša Amalembra, J. L. M. Ole Kenchellah ir J. K. Ole Tipis.

Miglos iš nesuprantančių žzūkio
Po Minsko konferenc i j o s 

Sniečkus, Popovas, Šumauskas 
važinėjo po Lietuvą ir tas pa
čias miglas pūtė “tarprajoni
niuose pasitarimuose”, kuriuose 
masiškai turėjo dalyvauti “že
mės ūkio pirmūnai, specialistai, 
mokslininkai, kolūkių, tar. ūkių, 
partinių, tarybinių ir kj orga
nizacijų vadovai”. Čia vienbal
siai buvo smerkiama žalieninė 
sistema ir visi saikdinami plėsti 
kaupiamąsias kultūras maždaug 
tokia chruščevinės hierarchijos 
tvarka: grūdai, kukurūzai, cuk
riniai runkeliai, pašarinės pu
pos, lubinai, seredėlė, bulvės, li
nai.

(Nukelta j 4 psl.)
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JUOZAS KRALIKAUSKAS

TITNAGO UGNIS
PREMIJUOTAS ROMANAS
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Tada Paraus šaukia moteris. Jos, kaip pelės, pakartoja netikėdama ir susirūpinusi. — Šito neži- 
visur sulindusios ir išsislapsčiusios. Lyg nė vienos 
nebūtų visoje pilyje. Ei, Kriavo motės! Lįskite šen iš 
landynių ir urkštynių! Nebijokite, sakau jums tikrai! 
Paimkite sužeistuosius pašiūrėsna. Ale tik žiūrėkite, 
kad nė vienos neužgirsčiau kakarinę paleidžiant! Gy
va žeme ir duona apriškite jų žaizdas!

Galop Paraus dešiniesiems liepia gesinti, kas 
buvo padegta vos tik pro vartus įpuolus.

Sučiuptą patį rikį Visimantą atsiveda visi trys: 
Paraus, Kuolas ir Gaudižadas. Ant plačių, tašytų, len
tų grindinio sueina purvinomis pušnimis, lyg minkš
tomis letenomis. Kiekvienas su liepsnojančiu deglu 
kairėje rankoje.

Ko prireikė čia jums, ką? — paklausia išblyš
kusi Maldenė su priekaištu balse. Mėlynu žvilgsniu Ir kam gi žėri dabar smėlį į akis? 
žiūri tiesiai Gaudižado veidan. Bet ji lyg jo visai ne
pažintų, tik lyg pirmąkart tokį matytų.

Gaudižadas ko jau ko, bet šito užgirsti ir pama
tyti nesitikėjo. Argi ji ta pati Ku - kū ? Anoji ežero 
mergaitė? Vai ne! Ši jau nebe anoji mergionė. Čia 
jau rikienė. Viešpatni...

Paraus jai ramiai paaiškina: esame neprašyti 1
svečiai, tai teisybė. Bet ne mums čia prireikė. Mes O baltosios šaknys!...

(Tęsinys)
Vieni jau guli nusmilkę ir pastyrę. Kiti sužeisti 

raičiojasi, sopulingai dejuoja, vaitoja dėl aštraus 
skausmo. Jau vienas po kito meta ginklus išgąstyje. 
Klaupiasi, maldauja, kad nenukirstų, neužmuštų. Sau 
rankas ant galvos užlauždami meldžia, kad neužba
dytų. Išgąstis ir siaubas visų aiškiausiai parodo, ko
kia be galo brangi gyvastis.

Paskui vilniškiai nugalėtus Kriavo vyrus suvari- 
nėja į vieną kiemo kampą. Spartina rūsčiai užrėkda
mi, įspirdami, niūkterėdami kumščiu ar geležimi, čia 
jie turi kniūboti, klūpoti ar sėdėti.

Dabar Paraus liepia visus suvarytuosius per
skirti. Kurie iki kraujo sužeisti, — rėplioja į kairę, vykdome viešpaties Mindaugo pavedimą. 
Kurie sveiki ar tik kokį guzą tegavę, — į dešinę. r _ _ _

Tada Paraus pakviečia: jei kuris gyvasis turi drėgnos, kaip ir būdavo, 
širdyje piktą kerštą ar pagiežą, tegu išeina priekin — 
tokiam bus tuoj nukirsta galva.

Bet priekin išeiti neatsiranda nė vieno.
Tai ir gerai. Ale žiūrėkite, vyrai! Kovotojo žodis

— tai ir tebūnie taurus žodis. Už pyktį ar nepaklus- brėžia Paraus. — Už tai, kad pikto dėliai nuvyko į 
numą — nekalbam gi apie priešinimąsi ranką pake- Kernavę. Ten anuos kiršino prieš dėdę, iki susitarė 
liant — tuoj būtum gražiai nuramintas po sausa užmušti Mindaugą.

' šakele.

nau. Ir netikiu.
Gal ir nežinai. Bet jeigu netiki, tai jį paklausk! 

— Paraus krusteli galvą į kumpanosį plikagalvį rikį, 
stovintį dideliame susigraužime.

O pilkieji akmenys! — Maldenė jau prie pirmų
jų ašarų. Susitarė užmušti? — ji atsisuka į Visiman- 
tą, lyg tikėdamasi, kad šis paneigs.

Bet Visimantas tyli. Ir akys jo nei prisipažįsta, 
užsigina.
Taigi kaip? — staiga sušunka Maldenė.
Jie pasiutę, ar ką. Tai, sakau, grynas melas.
Raupuotas Kuolas piktai nusišiepia: — Kraujas 

verda girdint!
Kriavo viešpatie! — maloniai šypso Paraus. —

nei

Ir tada Paraus gražiai, lyg pasaką jis sektų, ri
kiui Visimantui paaiškina. Ne jų ši valia — Mindau
gas, juos čia išsiųsdamas, taip įsakė. Visimantas ga
lįs pasirinkti vieną iš dviejų: arba jis pats nusiduria, 
arba jis bus į maišą įgrūstas su kate ir paskandintas 
Kriavos upėje...

Maldenė užsidengia akis: — O pilkieji akmenys!

" . Taip pat ne jų esanti ir ši valia: Viešpatis Min-
Ko gi jam čia reikia? — jos akys vis taip pat daugas taip įsakė. Jeigu Visimantas pats nusidurs, 

i jis už savo paskutinę drąsą galės būti palaidotas kaip 
Galvos. rikis; jam galės būti ir aukštas pilkapis supiltas. Bet
Galvos? Nagi, ar jis savo jau pametė? — jos bal- jeigu reikės maiše skandinti, kūnas pasiliksiąs ten, 

sas pilnas kartėlio, o didelės akys dar padidėja.
Kriavo viešpaties Vi - si - manto galvos, — pa-

Maldenė pabala. Kiršino? Susitarė užmušti? —j

kur bus nuskandintas.
Bijokite dievonių, žmonės! — dreba pritrenktas 

rikis. — Ar aš jam ką pikta padariau? Paleiskite. 
Atsilyginsiu, kiek norėsite.

Eiki Trimpop! — iškošia Kuolas.
JBua daugiau!

1
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SOVIETIONIO ACHILO KULNIS
(Atkelta iš 3 psl.)

Įdomu, jog Sniečkus taip pik
tai nekritikavo Žemdirbystės in
stituto. Matyt, ir jam aišku, 
jog chruščevinė reforma yra ne 
sąmonė. Tik lūpomis smerkė ir 
LTSR ž. ū. ministeris V. Vaza- 
linskas. Pagaliau Tiesoje II. 8., 
pasirodė savikritinis instituto 
direktoriaus P. Vasinausko 
straipsnis, kuriame be ypatingų 
“atgailojimų” specialistas nusi
lenkė partijos diktatui.

“Kyla klausimas, sako jis, 
kodėl mūsų respublikos žemdir
biai ir mes, tos srities specialis
tai, buvome pernelyg susivilioję 
daugiametėmis žolėmis. Tai iš
dava to agronomijos mokslo, ku 
ris buvo paremtas V. Viljamso 
teorija apie žalieninę žemdirbys
tės sistemą ir dar senesnėmis 
teorijomis. Partijos XXII suv- 
me žalieninė žemdirbystės sis
tema buvo pasmerkta. Žalieni- 
nės sistemos kritika zoniniuose
pasitarimuose, drg. N. Chrušče- i staigų ir beatodairišką sukolek- 
vo pasakytos kalbos, ypač Bal- ityvinimą. (KLI)

i

Pajamų namas. Gražiai užlaikytas, 
keli blokai nuo mūsų rašt. $14.500.

Mūras. 2 butai ir biznis. $200 nuo
mos. Duos be derybų už $11.800.

l>u butų niūras. 2 po 6 kamb. Ge
ležine konstrukcija. Alyvos šildymas. 
Mūro garažas. $29.000.

■ $130 Buomos ir sau butas. Arti
Jaunimo Centro, švarus kaip stik
las namas. $17.200.

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

J $26.400. 
Arti bažnyčios, mokyk. 2 

Naujas šild. Garažas. $27,000. 
Naujas 7 metų mūras. Moderni 

kyti savo darbą tiek mokslinė- Statyba 2x414 butai. Karpetai. Jreng- 

je, tiek ir ūkinėje srityje” (Tie 
sa, II. 8.Į;

tarusijos ž. ū. darbuotojų pasi
tarime, padėjo mums kritiškai 
peržiūrėti savo pozicijas, šia 
prasme mums labai daug padė
jo ir respublikinės partinės or
ganizacijos griežta ir principinė 
kritika”.

“Dubar mums tenka pertvar-

MARQUETTE PARKO CENTRE
30 P-

mūro namas. 
$3.600 nuomos.

Modernus mūras, 
sklypas. Garažas.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
4

real estate B E A L ESTATE

$12.900 už 4 kamb. mūrini 55 ir 
Mozart. lotas 30x125.

$18.500 visai naujas. 3 mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$20.500 mūrinis 5 kamb., garažas, 
naujas šild.. geri plasteriai, 154 blo
ko nuo Maria High.

$7.900 už 4 kamb. medinį Gage 
lotas 25x125.

837.800 mūrinis 2x5 su 3 mieg., 
metų. 71 ir California.

$38,500 visai naujas 
butai ir patalpa. 59 ir

810.000 įmokčti. 4 
virš $400 j mėn tt 5

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

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

$15.500 medinis. 2 po 4, Brighton 
2 blokai nuo mokyklos.

$13,500 mūrinis. 3 butai Bridge
porte — 33 ir Emerald.

$26.500 mūrinis 2x5, platus lotas, 
garažas, Gage p.

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

$24.800 mūrinis. 6 kamb. apačioj, 
" “ ir

3

Gerbiamasis, J<-i Tamsta galvoji šį 
pavasarį savo namą, biznį ar kitokią 
nuosavybę parduoti, tuoj pat užre- 
sristruok ją šioj įstaigoj. Turime la
bai daug' rimtu pirkėju, visose mies
to dalyse ir Tamstos nuosavybę ga
lime parduoti per 30 d. ir greičiau.

ŠIMKUS
REAL ĮSTATE. NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood Ave. 

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046
PILDOME INCOME TAS

P-.
ekstra lotas šalia.

California. 
butai. Aušros

ir 3 viršuj. 63-čia 
$14.500 mūrinis

i Vartų parapijoj.
2 $18.500 mūrinis 2x4

bl. nuo mokyklos.
$17,900 mūrinis 6 

tas. garažas, naujas 
$10,900 medinis 4 

zo sild.. arti mūsų. _
$41.500 naujas mūrinis 2 po 6, 40 

p. lotas, atsk. šild. gazu. pastogė.
$30,800 mūrinis 1 % a.. 10 metų, 

gerai išlaikytas, M. parke.

PILDOME p7AIRIŲ RŪŠIŲ INCOME TAKSUS

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

10

• Mažai įmokėti — 4 kamb.. 
lotas. Gazu šildymas. $12.709.

5 butai ir biznis. 
Atskiri šildvmai. 
$14.800.

Prie pat parko.
9 kamb. 5o p 
$25,900.

Arti 67-os ir Pulaski. 6 metų. 5’4 
kamb. niūras. Naujas mūro garažas. 
Geležinė tvora. Alum, langai. 30 p. 
lotas. $20.950.

Lotas bizniui ir liutui. Vieta dide
lėj biznio gatvėj. Marąuette Parke. 
$6.000.

1 Gabi moteris turės rūbų valyklų 
; ir puiku būta geram name. Brighton 
. Parke. $14,800.

Brighton Parke. Labai geras 2x4 
1 kamb. namas. Naujas gazu šildymas. 
Rūsys, garažas. $19.200.

Brighton Parke. 2 geri namai. 5 
'butai, taverna įrengta. $360 nuomos. 
1 $28,500.
f Ties mūsų ofisu, keli blokai j ry
tus. 2 t. . .___,
$17,500. Duoda $4.800 nuomos į 
tus. Reikia įmokėti $4.500.

PILDOME INCOME TAX

$2
butai.

mūrinis. 
Mozart. 
m. marinis, 
nuomų

4. garažas.

Brighton p., 2

kamb., SO p. lo- 
šild.
kamb.. rūsys, ga-

tas rūsys. $38.700.
Tikram biznieriui prie parko like

rių prekyba — taverna. 2 aukštų, 
3 metų. 30x65 p. mūras. Didelis liuk
sus butas, modernūs biznio įrengi
mai. Reikia matyti, derėsim atvi-

. rai. ------- ------ >
Ar žinai kur bargenas? 8 butu mū

ras. Visi butai erdvūs, šviesus. $8,500
■ UUUIIIVS

Apartamentinis. Gelsvų plytų, apie 
$7.000 nuomos. Parduos už J62.S00.

Taverna. 2 butai, tuščias lotas ša-

Tačiau ir šioje savikritikoje 
buvo kritiškų užuominų: “Ne
užtenka popieriuje suprojektuo- nuomos $66,600.

■u IT ** 17 v lTvvrtnniAntini*

ti pažangią pasėlių struktūrą”
(Norint pereiti prie žymiai in- lia^Geras mūras* bizniui su įrengi- 
!, ' mais. $35.900.

geri pajamų namai. Kainuoja
■ - - - - - • nle.

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

3 apt. 5. 4. ir 3 kamb. Atskiri šil
dymai. $36.000.

2 apt. € ir 5 kamb. šildymas aly
va. $21,500.

INCOME TAX
A. KATILIUS R. E.

2456 W. 69th St, RE 7-8399

I

p..

i
I

I

tensyvesnės ūkio sistemos, žmo s 
nėms reikia negailėti atlyginti”, i 

Kad dalis Lietuvos komunis- 
jtai palaiko savo specialistų nuo 
monę, galima spręsti iš naujai 

į pasirodžiusios M. Gregorausko 
knygos “Tarybų Lietuvos žemės 
ūkis”. Autorius ten tiesiog kri- 

’tikuoja Lietuvos žemės ūkio

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

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

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre-

Nauj. mūr. 2x5^ (3 m.)—$36.500 MARQIET*I'E PARKE

as- 2sari TTurassss: • MEnx£sMed. 2x5. gar., did. lotas—$18,900 !- OS‘
Didelis pasirink, gerų ir pigių namų.

BUDRECKAS

TĖVYNĖS ŽVAIGŽDUTE
Atrodo, kad vaikams kas antra

dienį paskirtas ketvirtadalis dien
raščio “Draugas” puslapio jau nu
stojo būti bandymu, bet pasidarė 
nuolatiniu skyrių. Nors gal šiek 
tiek ir pavėluotai vykdomas šis 
sumanymas, bet yra vilčių susi
laukti iš jo dar geru vaisių dėka 
mokytojų organizacijos su J. Pla- 
ču priešaky.

Jei Drauge randame įvairių sky
rių, kaip antai vyčių, ateitininkų, 
moterų, mokyklos ir taip toliau, 
tai atrodo, kad ir vaikų skyrius 
yra būtinai reikalingas. Juk visa 
lietuviška veikla yra susirūpinusi 
ateitimi, o vaikai ir yra toji atei
tis, kuri kelia nemaža rūpesčių 
dėl nutautėjimo, tad ir reikia nuo 
vaikų ir su jais pradėti.

Štai dabar ir vaikai didžiausia
me lietuvių dienrašty Drauge turi 
savo kampelį, kur jie gali patys 
ne tik skaityti, bet ir jame ra
šyti bei savo nuotraukas ir pa
veikslėlius matyti. O jeigu kas. iš 
šeimos, mokyklos ar redakcijos 
narių padeda sutvarkyti jų kūri
nius, kad gražiau skambėtų, tai 
nesvarbu. Tas tik moko vaikus 
kaip reikia rašyti. Vaikai didžiuo-

, apie visokias iškilmes, įvykius, 
kur jie minimi, kaip dalyviai. Tuo 
būdu jie susigyvens su savo kam
peliu, jie įsitraukia būti jo nuola
tiniais dalyviais, ir kas žino, ar 
iš jų ateity neatsiras dideli plunks
nos talentai.

Puikus 2-jų ankštų. 12 
butų apartmentinis. Pirmas toks pir
kinys į vakarus nuo Western.

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

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

6 metų, 3 mieg. medinis.
Gera

; —pamauti. .,aujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto- 

I ge. $16,900.
1 Mūrinis bungalotv, 6 kamb., 30 p. 
sklypas. Arti Marąuette Parko. Tik 

. $17,900.
13 butų mūrinis, tvirtas. $15.000 

metinių pajamų. Mažas įmokejimas 
; 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

Pilnas 
vieta.NAUJAI ATRE3IONTUOTAS

5 kamb. mūr. bungalow prie Mar
ąuette Pk. $19.500.

LABAI PIGUS!
Gage Pk. 2 būti) po 3 kamb. me

dinis namas ant 30 pėdų sklypo. 
$10,600.

S600 MĖS. PAJAMŲT
7 butų mūr. 4 mažinu garažas. 

Alum, langai. $45.000.
ANT 40 PKDŲ SKLYPO

5 kamb. mūr. rezidencija Marąuet
te Pk. 2 auto garažas. Alum, langai. 

; Gazu šilum. $19,000.
87,000 — VISA KAINA

Maisto ir alkoholinių gėrimų 
t krautuvė, daranti virš $3,000 savaiti- 
I nes apyvartos, Gage Pk.

GERAI SUTVARKYTAS
2 butų — 5 ir 4 kamb. med. na- 

I mas Brighton Pk. Alyvos šildymas. 
$20,000.

PILDOME INCOME TAKSAS

P. LEONAS
REAL ESTATE

rūsys. 30 p. sklypas.
$14,200.

3 moderniški batai (2 
kamb. ir 4 kamb.), ir 
tuvė; tinka bet kokiam_______ ____
ti judraus Western ir 71-os gatvių 
kampo. Namas apie 20 metų. Labai 
pigus.

šviesus 3-jų mieg. kamb. bunga- 
low. A;ti Marąuette Parko mokyk, 
lų. Viskas moderniška. Gražiai tt- 
dekoruota. Nebrangus.

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

KE 6-1517 arba PR 8-1595

T

Badas plaka raudonąją " progos-opportlnities 

Kiniją ' PARDUODAMA MAISTO KRAU-
TCONC" Randnnaia TU\ E. Biznis išdirbtas per dau- HONG KONG. — Raudonąją U7 Wpst u2th piace

Kiniją plaka maisto badas, už- 
tat dažnai įvyksta traukinių a- 
piplėšimai. Laikini banditai, kar 
tais 1,000 vyrų, užpuola maistą 
traukiniuose Šanhajaus apylin
kėje. Maistą jie pasilieka; ne
valgomieji daiktai eina į juodą kamb. butas. Apšildomas, 
ją rinką.

IŠNUOMOJAMAS VEIKIANTIS 
TAVERNOS BIZNIS. 3113 South 
Halsted St. Tel. 326-9165.

I

I

Atrodo, kad vaikai tikrai su
prato ir pajuto, kad šitas kampe
lis yra išimtinai jų pasaulis, kur 
jie vieni yra bendradarbiai. Pa
čios redakcijos kreipimasis į skai
tytojus nė kiek nemažina vaikų 
jausmo, kad tai yra jų laikraštė
lis ir jie yra šio kampelio šeimi
ninkai.

I

♦

Malonu buvo skaityti vieno vai
ko pareiškimą, kad jis yra rimtai 
nusprendęs tapti laikraštininku. 
Gaila, kad jis nepadėjo savo var
do po nuotraukos. (Vasario 13, 
1962). Širdingai linkėtina jam pa
sisekimo šiame sumanyme, kad 
jis ateity džiugintų savo talen
tinga plunksna kampelio skaity
tojus ir savo tėvelius.

Vaikų paskatinimui labiau ben
dradarbiauti gal būtų gerai, kad 
ir “Tėvynės žvaigždutė” surastų 
mecenatus, panašiai kaip “Eglutė” 
rado kun. dr. Prunskio asmeny, 
kurie padėtų ruošti rašymo kon
kursus naujiems talentams ug
dyti. Tik, deja, apie tokius mece
natus. išskyrus dr. Prunskį, nete- 

. . 1 ko girdėti. O juk vaikams konkur-
jasi savo kūryba. Jie mėgsta pa- ! saj nereikalauja stambių sumų, 
skatinimą, mėg.-ta matyti savo ga]jma visai mažomis išsiversti, 
vardą po straipsneliu, na ir savo : 
fotografiją. Jie mėgsta skaityti i N. ButkienėN-

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT PRIE MARQUETTE PARKO

6 butu mūr., po 5 kamb. 60 p:

kamb. 
krau-

po 5 
graži 
bizniui. Ar- e

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
_____________ X ___

MAROUETTE PARKE
Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu

tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $26.000,

73-čia ir Richmond. ' Mūrinė 6 
kamb. rezidencija. 12-os metų. 45 p. 
sklypas. 2 maš. garažas. Namas lais
vas pirkėjui Gali užimti dabar. 
$19,900.

Palikimas. Brighton Parke du me
diniai namai. Vienas 6 kamb., ant
ras 4 kamb. ir biznis $14,000.

VAINA REALTY
6540 S. VVESTERN AVE.

REpublic 7-9515 arta RE 7-4638

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus 1

Marąuette Parke išnuom- 3-jų sklypas. Mūr. garažas. Marąuette
! Parko apyl. $61,500.

6 kamb. mūr. 1^2 vonios. Gazu 
' šildymas- Garažas. Arti 65-os ir 
Fairfield. S16.900.

Auksinė proga nusipirkti per 
daug metų išdirbtą biznį — nau
jagimių ir vaikų rūbų krautuvė. 
Pagrindinė biznio gatvė Marąuette 
Parko rajone. Pelnas, metinės pa
jamos S20.000. Biznis $6,000 su 
krautuvės įrengimais. Inventorius 
S už $.

Rūbų valykla ir gražus butas
su namu. Patalpos galima panau- į 
doti kitam bizniui. Lengvos sąly- ■ 
gos šeimai, 
rint 
apie S5.000 esant namuose. Brigh
ton Parke. Tik $14.800.

PILDOME INCOME TAKSUS 
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
Į

GRovehili 6-7019 į

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

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. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginia 7-7747

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

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

K

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MUSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

-I 
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Gražių vizitiniy korteiiy 
biznieriui-profesionalui 

reikia

MOVI NG

DRAUGAS

F. KASPARAS
Vietoje ar toli — patyrusių 

sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina I

DRAUGAS
4545 West 63 rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

-

T ER R A
3237 W. 63rd St., Chicago 29. HL 

Tel. 434-4660.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras. gintaras, aukso Ir kitokios 
brangenybės, etc.. etc. Kainos nu- 
pigintos, pasirinkimas — didelis.

S?*

Skambinkit LUdlow 5-9500
llllllllllllllllllllllllllliilllllllllllliilllillllll KRISTAUS 

GYVENIMAS
knyga 965 psl., parašyta 

PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

2735 Wesf 71 st Street
Tel. WAlbroob S-6015

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

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

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

Perskaitę "Draugą", duoki

te jj kitiems pasirkaityti.

ypatingai žmonai no- i 
padidinti metines pajamas

CONTRACTOR S

STANKUS
CONSTRUCTION C0.

I

J. BACEVIČIUS

BE LL-VAR PAS
REAL ESTATE

„ I
General Insurance, Notary Public

6455 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. PRospect 8-2233

V

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

7403 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago 36, Illinois

1. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovnspouts, Stogai. Dum- 
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš lauke 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos Darbas garantuotas. At
dara dienų ir naktį bei sekmadie. 
niais.

LA 1-6047, RO 2-87 78

*

I
i
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VACYS MOTOR SAL 
6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III 

Telef. VVAIbrook 5-5121

Kas tik turi gėrę skonį 
Viską perka pas Lieponį!

. -
Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 

pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO
DR 3-3683

į 24 VAL. TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DORA, HE 4-5880

Iš italų kalbos išvertė
KUN. P. DAUKNYS, MIC.

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais 

viršeliais
Į

Tai yra pirmas toks platus moks- 
| linis veikalas apie Kristaus gyve
nimą lietuvių kalboje. Ši knyga 

yra išversta į 23 kalbas.
Knygos kaina $7.00

Pirkite JAV Apsaugos 

Bonus!

Amerikoje ir Kanadoje pagrindi 
nis platintojas yra 

“DRAUGAS” 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

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. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas i. LIEPOMS

Pirnvid. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South VVestern Ave. krautuve

IIIIIIIHIIIIIIIIIIillllHIEIIIĮ||||l!1!ll!i;illl!II!
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas Co.
BUILDERS

2523 V/est 69th Street
Tel. PRospect 8-3792 

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifHiiiiiiiiiiiiii

$36.000
Naujas, 2-jų aukštų mūr. 2 butai 

po 5 54 kamb.. 3 mieg. šildymas 
karštu vandeniu — gazu. 2 vienetai

A. Morkus Real Estate
INCOME TAX SERVICE 

2405 W. 51st SL WA 5-5030

DĖMESIO I KERELIS BROS.
CONSTRUCTION C0.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M E DICIN08ir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JŪSU PAGEIDAVIMĄ

RE PUBUC 7-8949 
2301 W. 69th St, Chicago

2501 Mest 69 Street
HE 4-7482 436 - 5153

šildymas"
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

; 7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehili 6-7875

Į 
:llillllHli!llll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinHlin 

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIC. S KAD E. ST 8-9273 
HEATING CONTRACTORS 
įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) Iki 8 metų lšsl- 
mokSJimaa

CICERO HEATING AND 
Sh fccigr MlVrAL

$431 S. Kedzie Avenue 
Chicago 23. niinoki

TeL 277-1442 Res. OL. 6-6411.

REZIDENCINIAI 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programą 

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IŠ STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kickivcną sekni:i«lien| nuo 
1:30 Iki 2:00 vaL p. p. 

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lithuanian Catholic llour.
Radio Station WLOA, Braddock. 

Pennsylvania.
i>iiinii!iiiiiiiimiiiiiiiiit>iiiiiiii!nmHiiM>

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.

VISOS PROGRAMOS Iš WOPA 
1190 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maph w<Kxl Ave., 

Chicago 29, IU.

a

aj.ii DUlLa/Llvo, u

y Statome įvairius pastatus.
; j bas atliekamas labai sųžir 
' ^vartojant geriausias medi 

r.

K| ----
Perskaitę "Draugą", duoki-, Remkit dieM- “Draugę” 

te jį kitiems pasiskaityti. ------------------------------------------

•c:
LAPKUS BUILDERS, INC. W 

ĮM . Dar- 1 
labai sąžiningai, B 

------------- goriausias medžiagas. , < 
Turime dar koletą sklypų Chicagoj.

6110 SOUTH PUIASKI RD. f
RE 7-6030 arba LU I-OIOO H

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S. VVestern Ave., 
Chicago 9, m.
Tel. VI 7-3447

“NIDA” BUILDERS
STATOME NAUJUS NAMUS 

VASARVIETES. GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMIS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 Cl. 7-2094 Chicago. III.

V.ŠIMKUS]
Statybos ir Remonto Darbai
2618 VEST 7 Ist STREET 

l^Tel.: PR 8-4268 ir TE »-S581^

4

Apsimoka skelbtis “DRAUGE1 
nes ils plačiausiai skaitomas lieto
vių dienraštis. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos.
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* MUSŲ KOLONIJOSE
Gardner, Mass.

Užgavėnių vakaras
Kovo 3 d. naujoje parapijoje 

(ne lietuvių) So. Gardner su
rengė lietuvišką Užgavėnių va
karienę, kurion atsilankė apie 
200 žmonių. Šeimininkai buvo 
Bronė ir Alekas Juškai, rengė
jai Kraskauskai.

Paminėjo šv. Kazimierą
Kovo 4 d. vyčių 10 kp. pami

nėjo šv. Kazimiero šventę. Iš
klausė šv. mišias Šv. Pranciš
kaus bažnyčioje Athole ir tu
rėjo bendrus pusryčius Cedar 
Lodge restorane, kur kalbėjo 
kun. Jutt. Abu laikraščiai gra
žiai aprašė šias iškilmes.

Aukso jubiliejus
Semenavičiai atšventė 50 m- 

vedybinio gyvenimo sukaktį šei 
mos ratelyje. Visi linki dar daug 
gražių dienų.

Serga
■T Yra nemaža sergančių. Serga 

Kukauskai, Višniauskienė, 
deckas, Macionis, Ruopis, 
gienė, Jakubėnienė ir kt.

Mirtys

DRAUGAS, pimadienis, 1962 m. kovo mėn. 12 d. 5

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

o

>

I

Vatikano kalėjimas yra įtai-

16-tąUžbaigai komp. Aleksandras 
Aleksis pasakė gyvą, įdomią kai

procentus sudarė negrai ir jų 
_ _____ ,--j. Šiuo metu 770 ka

talikų kunigų JAV-se darbuoja
si tik su negrais, aptarnaudami 
507 negrų misijų vietas.

Ra-
Gri-

Kilo iš Tel- 
parap.. Sku-

Pertraukos metu Novickienė, 
(Anitos Kams motina) koncer
to dalyvius, taip pat ir klausy
tojus pavaišino skaniais užkan
džiais.

Po 3 dol. aukojo K. šeškūnas, O. 
Jančarienė, Medelis, J. Kudirka. 
Likusieji aukojo mažiau.

Kudirka, V. Urbonas, K. Kučians-
1 kas ir nežinoma aukotoja. A. Mi- 
| ceika paaukojo 5 50 dol. Po 5 dol.
| aukojo dr. June-Juškelis, J. Gru- •

PREZ. KENNEDY ilių ir 600 pasauliečių. Negrų ka 
.APIE RELIGIJOS SVARBĄ talikų JAV-se yra 664,230. Pra- 
Vienuose pusryčiuose Wash- eitais 1961 metais visų atsiver-

Baltimore, Md

| Weisenhof,

kojo Br. Malinauskas. Viso suau- i svarbus dalykas. Jis pasigerėjo 
JAV astronauto Glenn religin
gumu ir pažymėjo, kad tikėji-

į 3942 W. lllth St., PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN AVĖ.

NSURED

*

TRY» MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONRD KOPLYČIOS

I H

MAŠINOM! VIETA

REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

9 v. r.

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

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLIHINKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

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

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

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

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

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

Illinois.
vakare, sulaukęs 

metų.
Bernard. ir John

čiu metu ir diriguoti ir akompa- ' ^zinskas> Pr- Jaras, N. česna, J. 1 ingtone prez. Kennedy savo kai- tus^ i katalikybę amerikiečių 9 
nuot, chorui. | i yra " ""

Įlojo Er Mal?_____•- — ____  !w»4m<i zlolirlrno Jis DUVO 1Z.UUS.
Anita Karns pasirodė solo kotą 219 doL ”

su gražia daina, pirma paaiškin I Be to šv. Alfonso parapijos 
da..ra auditorijai dainos turinį *•, | ,„as yra ..mūsų paveldėjimo da-

- _ -. - .. rinkliava, klebono prel. L. Mende-1 lis”. Toliau prezidentas pacita-
, buvo skiriama vo Abraomą Lincolną, kuris pa- 

jsakė: “Aš tikiu, kad yra Die-

prasmę ir jos grožį. Kompozi- j rį -...............
torių — Pociaus, Aleksio ir ki- i lio patvarkymu, 
tą dainos buvo tiksliai ir rūpės- Alto naudai. Čia surinkta ir pa- 
tmo?u išpildytos. Didesnio susi ■ iškilmingo minėjimo metu, prieš vas. Aš matau artėjančią audrą 

ir tikiu, kad Dievas turi savo 
.___________ J N. Zelandijos ranką joje’ JeigU Jis turi dai*
atvykęs dr. A. Butkus, raginda- vietą man, manau, kad aš 
mas visus nuoširdžiai aukoti svar- pats esu pasiruošęs”.

i nėjimo dalyviai neliko abejingi ir dentas kalbėjo į kongreso atsto- 
suaukojo 423. 86 dol. Stambiausi 
aukotojai buvo dr. J. Valuntis, ! 
paaukojęs 53 dol., A. Klimienė ir 
dr. S. Ankudas po 20 dol. Po 10 
dol. aukojo V. Lazauskas, Arma- 
nai, Gintalai, R. Dūda, St. Talat- 
Kelpša, J. Šilgalis, J. Gailevičius. 
Po 5 dol-: V. Noreika, J. Rač
kauskai, V. Tamašauskai, O. Ado
maitienė, St. Balčiūnas, Lažaitis, 
K. Dūlys, V. Petruševičius, A. 
Sajauskas, V. Vaškys, Br. Zeikus,, VATIKANO KALĖJIMAS 
C. Stuikys, A. ir G. Radžiai, K. 
Kudla, J. Kukarskas, Gailevičius,
J. Kirstukas. Burbulis, V. Dūlys, sytas gražiame sode. Paskutinis 

kalinys, kuris jame buvo užda
rytas, išleistas 1946 metais ir 
nuo to laiko niekas nebuvo įka
lintas. Tada penkiems mėne
siams buvo įkalintas vienas su
gautas vagis, kilimu iš Neapo
lio. Jam tąip patiko patogus, 

■ tyrame ore kalėjimas, kad, pa
sibaigus bausmės metui, jis dar 

j prašėsi paliekamas.

domėjimo klausytojų sulaukė pradedant rinkliavą Lietuvos lais- i 
“Kad aš galėčiau” — Mikulskio vinimo rekalams, nuoširdžią kalbą 
žodžiai, muzika Možalskio — pasakė neseniai iš r 
solistės giliai išgyventa, puikiai ; - .......... “
interpretuota ir auditorijoą triuk blausiam mūsų visokeriopo veiki- 
šmingomis ovacijomis palydė- mo tikslui — Lietuvos laisvei- Mi-Į 
ta.

Toks “neeilinis” pasiruošimas 
“eiliniam” koncertui, pasirodo, 
buvo kaip ir generalinė repeti
cija, prieš išvykstant chorui 
koncertuoti į S. Petersburgą 
kovo 10 d.

■ vų žmonas. Jis pasakė, kad ši 
generacija turi pareigų “visiems 
tiems, kurie tik turi troškimą 
gyventi laisvės gyvenimu ir trok 
šta tokio gyvenimo, kuris leistų 
jiems su jų kaimynais ir su 
Dievu eiti savo pasirinktu ke
liu”.

A. Svotelis, A. Česonis, J. Bradū- 
nas, VI. Armalis, K. Misiūnas, 

A /"n C’’--... j— i_r

Pugevičius, G. Leonienė, M. Bo-' 
gutai, A. Butkus, K. Kanauka.

K. B. Kraučūnas, linksminda- A. Varkus, C- Surdokas, kun. K. 
mas publiką, padainavo jo pa
ties sukurtus kupletus, vyku- 4 dol. paaukojo E. Majauskienė. 
šiai pajuokdamas lietuvių - ame 
rikiečių maišytą kalbą. Bruno 
Nekrašas padainavo solo liau
dies dainų.

Kovo 1 d. mirė Victoria Na- 
wotny-Dubažinskaitė, sulaukusi 
74 m. Gimus Troškūnuose. Čia 
išgyveno 50 metų. Paliko 2 bro
lius, 5 sūnus ir daug anūkų, j 
Gražiai palaidota Šv. Jono ka- bą, dainininkės ir dirigentės A-- 
puošė.

Kovo 5 d. pasimirė Povilas 
Majauskas, sulaukęs 78 m. Gi
męs Kupreliškio mieste, Biržų 
apskr. Gardneryje išgyveno 48 
metus. Paliko duktė Bronė Gri
gas, sūnus Stasys, augintinė 
Ona Prunskytė ir 3 anūkai. Pa
laidotas Šv. Jono kapuose.

Garniškis

Pittsburgh, Pa.
Aukos Lietuvos laisvinimui

nitos Karns garbei, išreikšda
mas padėką ir ragindamas pri
sidėti prie choro, nes kol cho- 
las dainuoja tai ir klubiečiams 
linksmiau, o kol lietuviai dainuo 
ja, tai gyvuoja. j

Vasario 16-tos minėjime, Lie 
tuvių Piliečių svetainėje, vasa
rio 18 d.,. Lietuvos laisvinimui | 
aukojo po 25 dol.: Lietuvių ti
kės klubas (Country Club), ku
nigas A. Sušinskas, Šv. Izido
riaus parapija, Braddock, Pa. 
Po 20 dol. — kun. W. Kara- 
veckas, inžinieriai Br. Galinis, ; 
Brutėnis Veitas ir Romas Vel
tas. Lietuvių Piliečių klubas 15 
dol. ir davė svetainę nemoka
mai.

Po 10 dol.; Lietuvių Mokslo 
dr-ja, L. Vyčių 19 kp., W. ir 
f A. Kolyčiąi, P. Jurgaitis, D. 

Kalėda, SrL.A. 40 kp., kun. J. 
Skripkus, S. Bakanas, S.L.A. 3 
apskr., J. Skemundris, L. Bend 
ruomenės apylinkė, Dom. Pet
raitis, kun. P. Plantes.

Po 5 dol.: S. Aleliūnas, 
Vainorius, A. Rozgis, Taorų 
ma, S. Starta, D. Žąsinas, 
Žaliaduonis, J. Gedris, J. Dė
dinas, Chas. Spirgis, Mrs. Vai
tekūnas, J. Drosutis V. J. Krauž 
lys, Mr.& Mrs. W. Pikunai, J. 
& L. Senuliai, B. Marčulaitis, 
Jos. Kizik, Mr. & Mrs. Genaitis, 
J. Jusys, Vera Količius, A. Nor 
kus, A. Marčulaitis, Mrs. Lcsu- 
tis, Wm. Mozūraitis, M r. & 
Mrs. Bimba, Lietuvių R. K. Fe
deracija, B. Žokas. Mr. & Mrs. 
Špakauskas $6. Po 3 dol. L. 
Bugdinas ir A. Onaitis.

Kiti aukojo po mažiau. Ne-! 
aukojusieji prašomi paaukoti.: 

Koresp.

Kiekvieną šeštadienį ir sek
madienį vyksta įvairūs paren- 
g:mai, mitingai, banketai. Su
sirenka daugiausiai svečių ato- 
stogminkų, kurie gali ten pat 
gerai pavakarieniauti, barą ap
lankyti. kortomis palošti ir pa
šoka. J. P.

GAUSIAI SUDĖTA AUKŲ

Papildant J. Vilkupio kores
pondenciją (“Draugas” 1962. II. 
22) apie vasario 16 d- iškilmes 
Baltknoreje pastebėtina, kad ban
keto metu kongresmanui E. Gar- 
matz paaukojus 100 dol. tautinių 
šokių grupei spontaniškai susida
rė didokas svečių būrelis, kuris 
prisidėjo prie kongr. Garmatz au
kos. Stambiausias aukotojas čia 
buvo kun. A. Dranginis, paklojęs 
20 dol. Po 10 dol. aukojo dr. J.

«

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniai? nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Parduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis i Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. gaunamas

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

‘Draugas’

Miami, Florida
Įspūdingas koncertas

Įvykęs koncertas Lietuvių klu 
be kovo 1 <|. buvo įspūdingas. 
Kad ir nedidelis choras, tačiau 
dirigentės Anitos Karnavičienės 
rūpestingai paruoštas, gražiai 
išpildė eilę dainų. Tarp jų buvo 

jĮ spaudos baliaus valsas. Reikėjo 
nepaprasto sugebėjimo tuo pa-

Cicero per Vasario 
surinktos aukos

$100 dr. P. Kisielius. Po $25 — 
prel. I. Albavičius ir dr. F. Kau
nas. $20 — A. Kindurys. $15 — 
K. Račiūnas. Po $10 — J- Jalmo- 
kas, B. ir I. Kazlauskai, A. ir B. 
Klioriai, V. Kuprys, J. Mackus, 
M. Memėnaitė, J. Norkus, kun- 
P. Patlaba, A. ir J. Šulaičiai, J. 
Underys, A. Vasiliauskas, P. Za- 
ilskas ir K. Žukauskas.

Po $5 — V. Ališauskas, K. Au- 
gėnas, V. Aukštikalnis, B. ir G. 
Babrauskai, E. Bačinskas, J. Ba
lutis, S. Baniulis, V. Bobinaitė, X. 
Ciceriškis, p. Diržienė, V. Donis, 
p. Gaigalienė, A. Gailius, K. Gim
žausko šeima, Č. Grincevičius, J. 
Juškaitis, A. Kizlaitis, J. ir G. 
Končiai, p. Krickutė, V. ir V. La- 
vinskai, p. Lepertienė, p. Liniaus- 
kas, A. Markauskas, A- Martino- 
nis, V. Mičiulis, K. Motušis, J. ir 
S. Pautieniai, E. Račiūnienė, dr. 
B. Ročkus, A. Rugys, D. Sabalis, 
S. Smaižys, V. ir L. Sodeikai, J. 
Švedas, J. Vasaičio šeima, kun. 
A. Vilkaitis, A. Zailskas, p. Ze- 
remba ir du asmenys, kurių pa
rašai neišskaitomi. Kiti aukojo 
po mažiau. Viso suaukota $660-75, 
neskaitant paramos knygos “Pa
lik ašaras Maskvoje” fondui.

KATALIKŲ MOKYKLOSE 
97,887 NEGRAI MOKSLEIVIAI

Net 97,887 negrai moksleiviai 
1961 m. lankė katalikų mokyk
las JAV-se. JAV-se katalikai tu
ri 349 negrams skirtas mokyk
las, kuriose dirba 2,000 vienuo-

A. -f- A
Felix Bartąsias

Gyv. 4516 S. Hermitage c 
Mirė kovo 10 d.. 1962

12:o7 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, 
šių apskr.. Lokės 
drenių kaimo. Amerikoj išgyve
no 49 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
draugai bei pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi Bru
no Martinkus ir šeima.

Priklausė prie Dariaus-Girėno 
American Legion Post No. 271.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj. 4605 S. Her
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., kovo 13 d Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į šv. Kryžiaus par. bažny
čią. kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines ir draugus dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Draugai ir pažįstami.
Laid. direkt. John F. Eudei- 

YArds 7-1741.

•J* F. EUDEIKIS
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 U 3-9852
aMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Remkit dien. “Draugę”,
!------------------------------------------------------------------------------------1

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Naujas aukštas divUmdafl 
mokėti ant investavimo sąskaitą Vm 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO ifUOMMOIUS NUO 1 D-

Dividendai mokami sausio ir Hepoo mta. 1 d.
.... PIRMAD. ir KETV........................9 v. r. iki 8 P- P-VALANDOS: ANTRAD. ir PENKT...................... 9 v. r. iki 5 p. p.

šEš'rAD......... 9 v. r. iki 12 ▼. d. Trečiad uždaryta.

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugąv

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi

v

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 53th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. -f- A
JONAS SHEPUTIS

Gyveno 5339 VVest 25th Place. Cicero,
Mirė kovo 9 d., 1962 m., 9:30 valandą

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 59
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: 

ir jo žmona Mary Lou. duktė Helen Zubor ir jos vyras VValter, 
pasiliko brolis ir sesuo), ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 
3 anūkai: Mark, Juliana ir John, sesuo t’rsula Žautis. (Lietuvoje

Priklausė prie Lietuvių Keistučio Pašalpos Klubo.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marqu< tte Funeral Home koply

čioje, 2533 West "Įst Street. Laidotuvės jvyks antradienį, kovo 
13 dienų. Iš koplyčios 11.30 vai. ryto bus atlydėtas į St. Adrian 
parapijos bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už. velio
nies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnus, duktė ir visi kiti gimines.
Laidotuvių direktoriai: I’etkus ir Sūnus, Tel. GR 6-2345.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JOHN MIKALAUSKAS
Gyveno 5934 South Richmond Street, Chicago, Illinois.
Mirė kovo 9 d.. 1962 m.. 7:15 vai. vakare, sulaukęs 68 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio. Krakanavos para

pijos. Amerikoje išgyveno 46 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lucy; posūnis l>n Pailga, 

marti Violet; podukrė Genevicvc Kazanauska*, žentas I’eter; 2 anū
kai — Robert. Alan ir Richard Kazanauskas, ir daug kitų giminiu, 
draugų ir paž,štamų.

Priklausė Lietuvių Keistučio Pašalpos Klubui.
Kūnas paašrvotas l.-iękaw icz koplyčioj -, 2414 \V-st <.9lh Street. 

Ltidotuvčs įvyks antradienį, kovo 13 di -na. Iš kmlu i->s vai.
ryto bus atlydėtas į švenčiausios Paneles Gimimo parapijos bazinei.!, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos uz velionies siela. 1'6 pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: giniiri'S. draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Žmona, jaisūnis, marti, podukrė, žentas, antikai 
ir visi kiti giminės.

laidotuvių Direktorius Steponas Lackaivicz, Tel. REpublic 7-1213

2424
2314

STEPONAS C. LACKAWICZ
W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
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X Moterų s-gos 46-tos kp. na 
rėš vėl ruošiasi aplankyti Šv. 
Šeimos vilą, Orland Park, UI., 
Verbų sekmadienį, bal. 15 d., 2 
vai. p. p. Aplankymui vadovaus 
Ona Ivinskaitė, ilgametė veikė
ja, besirūpinanti gerais darbais.

X Lietuvių Genocido Paro
dos komitetui, 4122 Drummond 
st., East Chicago, Ind., A. Mar
kevičius paaukojo 5 dol.

X D-rė L. Griniūtė - Glem- 
žienė išvyko atostogų į Arizoną 
ir ofisan sugrįš balandžio 2 d., 
pirmadienį.

X Vincento ir Antaninos Ci
viliškų duktė Loreta susižieda
vo su Jonu Polezos vasario 21 
d. Vestuvės bus rudenį. Loretos 
tėveliai yra geri šv. Mykolo pa
rapijos parapiečiai ir choristai. 
Vincentas yra geras solistas, 
dažnai giedąs bažnyčioj ir pa
rengimuose. Kazimieras Luko- 
šaitis, Loretos senelis, džiaugia
si sulaukęs pirmos anūkės su- 
žiedotuvių ir dabar laukia ves
tuvių.

1111? 1

X Janina Lieponienė, uoli vi
suomenininke, sėkmingai vado
vauja ateitininkams janučiams. 
Vasario 16-tosios proga ji pa
siuntė auką Giedros paskirtai 
premijai už romaną apie lietu
vę moterį. Ji yra lietuvio pre
kybininko Justo Lieponio žmo
na.

Kazimieras ir Pranutė Iva
nauskai, atšventė Kazimiero 
vardadienį ir Pranutės 60-tą 
gimtadienį. Ta proga buvo pa
sveikinti ir apdovanoti visų ar
timųjų.

Vedė Lietuvoj 1923 m. Sidab- 
ravos miestelio bažnyčioj. Atvy
ko į Ameriką tais pačiais me
tais, į Waterbury, Conn. Iš čia 
persikėlė į Chicagą, 18-toj ko
lonijoj turėjo maisto krautuvę ir 
daug dirbo Dievo Apvaizdos pa
rapijoj. Kazimieras buvo para
pijos komitete, šv. Kazimiero ka 
pinių direktorium, Labdarių di- 
rekt., daug dirbo Lietuvos Fon
dui. Pranutė daug metų buvo 
Šv. Kazimiero, Tėvų Marijonų 
rėmėjų, Šv. Pranciškaus treti
ninkų ir Balfo pirmininke. Dar
bavos Raudonajame Kryžiuje. 
Buvo ilgametė Draugo kores
pondentė. Priklauso Moterų s- 
gai, R. K. susivienijimui. Iva
nauskai yra Draugo skaitytojai 
nuo atvažiavimo į Ameriką, pri
klauso daugeliui draugijų. Išau
gino dukrą ir sūnų, kurie abu 
vedę ir turi gražias šeimas. Iva
nauskai mėgo keliauti. Aplankė 
daug gražių vietų, buvo nuvy
kę ir į Lietuvą, kur buvo nu
vežę ir savo vaikus.

Sūnus tarnauja laivyne kari
ninku ir atostogų metu apvežio
jo visą Ameriką.

Pradėjus važiuoti tremtiniams 
Ivanauskai atkvietė kelias šei
mas ir brolį su šeima — Jurgį 
Janušaitį, turintį krautuvę, 2515 
W. 69 St. Ivanauskas daug kam 
padėjo tapti Amerikos piliečiu. 
Lietuvon yra pasiuntęs daug 
siuntinių.

Dabar Ivanauskai gyvena ne
toli bažnyčios, kukliam namely, 
6643 S. Fairfield, patenkinti, 
kad gali Dievui padėkoti už vi
sas gyvenime gautas malones.

U. M.

Mergaitė ir papūga

t

CHICAGOS ŽINIOS
RYTOJ PASKUTINĖ DIENA 

REGISTRUOTIS
Kas dar neužsiregistravo bal

suoti ir rytoj tai neatliks savo 
vietovės balsavimo vietoje, ne
bus atlikęs savo pilietinės pa
reigos ir negalės balsuoti ba
landžio 10 d. pirminiuose balsa
vimuose. Kas pakeitė pavardę 
ištekant ar iš vienos vietos per
sikraustė kiton, turėtų apie tai 
pranešti balsavimo biurui.
TREČDALIS BAIGĖ AUKŠ

TESNĘ MOKYKLĄ
Prekybos departamentas iš 

Washingtono jau pradeda teikti 
duomenis iš vykusio gyventojų 
surašymo. Tiktai 35.2 procento 
Chicagos suaugusių yra baigę 
keturių metų aukštesniąją mo
kyklą. Pusė suaugusiųjų yra 
baigę 2 metų aukšt. mokyklą.
KIEK UŽDIRBA CHICAGOJ?

Prekybos departamentas iš 
Washingtono praneša, jog pusė 
Chicagos gyventojų uždirba ma 
žiau $6,738 metams. Vienas iš 
penkių chicagiečių uždirba $10-,. 
000 ar daugiau; gi vienas iš aš- 
tuonių $3,000 ar mažiau.

SURADO VIENARANKIUS 
BANDITUS

Kai suskambino “vagių aliar
mas” Midwest Tool and Supply 
kompanijoje, 545 W. Lake gt., 
atsiskubino policija. Sargas at
rakino duris ir įleido policinin
kus, kurie nerado vagių, bet ra
do du vienarankius banditus i

I
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IŠARTI

į “slot mašinos” — atseit “gemb- 
liavimo” įrengimus. Savininkas 
Irving Salamon, padėjęs $200 
užstatą, buvo paleistas iki teis
mo dienos.

TIKĖJIMO PLATINIMUI 
KOLEKTA

i rodos sužadino susidomėjimą
i Lietuva visoje Italijoje ir iš
šaukė net specialias pamaldas 

dalyvauti sukaktuvinėse iškilmė 
se. Buvo sudaryta delegacija iš 
PLB Italijos valdybos pirm, 
kun. Vinco Mincevičiaus, Tary
bos vicepirm. prof. Zenono Ivin
skio ir ponios Paulinos Talan- 
skaitės - Ivinskienės. Valstybės 
sekretoriatas atsiuntė pakvieti- sitete Romoje visiems studen- 
įmus ir paskyrė delegacijai spe- tams buvo perskaitytas viešai 
cialią tribūną šv. Petro bazili- straipsnis pasirodęs dienraštyje 
koje.

Sausio 5 d. PLB Italijos Kra
što valdybos pirmininkas gavo 
per arkivyskupą Samorė popie
žiaus sidabro medalį, nukaltą jo 
80 metų sukakties proga. Ži
nant, kad šis medalis buvo su
teiktas tik valstybinių delegaci
jų vadovams, reikia šį gestą su
prasti kaip ypatingą šv. Tėvo 
prielankumo ženklą lietuviams.

IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Menininkų paroda. Didžiau 
šia kliūtis mūsų mėgėjams dai
lininkams iškilti yra tai, kad 
nėra progų jų kūrybinius dar
bus platesnei visuomenei viešai 
parodyti. Atsižvelgiant į šią 
problemą, Studentų Skautų są
jungos New Yorko skyrius ryž-i 
tąsi ir šiais metais ruošti jau
nųjų dailininkų meno parodą.

Paroda įvyks balandžio 14 ir 
15 dienomis. Šiemet paroda bus 
praplėsta, įjungta ir fotografi
jos menas. Kūriniai bus premi
juojami. Su autorių - dailininkų 
sutikimu visuomenė, parodos 
lankytojai, galės mėgiamus pa
veikslus įsigyti.

Visi mėgėjai dailininkai ir fo
tografai yra krviečiami parodoje 
dalyvauti. Dėl smulkesnių infor 
macijų prašoma iki kovo 31 d.

Ravenna, Faenza, Terni, Tren- 
to, Bari, Trieste, Pordenone, 
Bologna, Fossato di Vico, Fos- 
sano miestuose ir kitur. Ypač 
nemažai meldžiamasi už Lietu
vą Italijos seminarijose. Romos 
seminarijoje ir Laterano univer

“11 Quotidiano” kovo 1 d. apie 
arkivysk. Matulionį.

URUGVAJUJ
— Pav Romaną kongresas 

įvyks Urugvajuje, Montevideo, 
mieste, liepos 25-30 d. Bus na
grinėjama tema “Universiteto 
atsakingumas visuomenei”. De
legatai svarstys un-to vaidmenį 
kaip socialinę tautos sąžinę.

t

Sekmadienį Chicagos bažny- j ~, , ; susisiekti su Algiu Rimu, 1651čiose buvo skaitytas kard. Al- 
bert Meyer laiškas apie įvyk
siančią kitą sekmadienį ypatin
gą kolėktą Tikėjimo Platinimo 
dr-jos tikslams. Kardinolas ra
gina tikinčiuosius remti šią ga
vėnios misijų kolektą.

NEGRŲ KUNIGAI AMERI
KOJE

Dieviškojo žodžio vienuolijos

Putnam Av., Brooklyn 27, New 
York, tel. EV 6-6188.

— Kun. L. Gižinsko jubiliejus 
kovo 4 d. praėjo labai saulėtoj 
nuotaikoj. Jo “tarptautinė” pa
rapija, kurioje yra net libanie
čių ir syrų, nustebino savo prie
lankumu. Padėkos šv. mišių me 
tu presbiterija buvo užtvindyta 
gėlių puokštėmis. Gražiai papuo

(Techny, III.) žiniomis, Ameri- šton parapijos salėn atsilankė 
koje darbuojasi 124 negrai ka- arti 300 žmonių, asmeniškai pa- 

: talikai kunigai. Apie tai paskelb sveikinti jubiliatą kun. Gižins- 
ta tos vienuolijos mėnesiniame ką, švenčiantį 45 m. kunigystės 
leidiny “Divine Word Messen- 
ger”.

PAVASARIO ŽENKLAI
Roland Eisenbeis, Cook ap

skrities miškų rajono prižiūrė- 
'tojas, yra radęs pavasario ženk 
lų. Jau auga, pro sniegą prasi
veržę, ir žaliuoja “šeškų kopū
stai”. Tie augalai išduoda šeš
kinį kvapsnį.

IR SENESNI DIRBA
Prekybos departamentas iš

Washingtono praneša, jog vie- jo 80 metų sukakties proga, P- 
nas iš trijų Chicagos gyventojų, LB Italijos Krašto valdyba bu- 

j turinčių per 65 metus, dar tebe- vo pareiškusi Vatikano valsty- 
i tęsia darbą. bės sekretoriatui pageidavimą

I 
—...

i

sukaktį. Svečių tarpe buvo 9 
kunigai, 4 daktarai, vietos val
džios pareigūnai ir kiti. Net iš 
gydytojų tarpo buvo pareikšta 
ypatingo džiaugsmo lietuviais 
kunigais. Kun. L. Gižauskas yra 
Farmington, W. Va., vietos pa
rapijos klebonas.

— Lietuva įvairiose parodose. 
Daug pasisekimo ir atgarsio 
susilaukusi “Persekiojamos Baž 
nyčios” paroda Ravennoje pra
ėjusį pavasarį, kurioje Lietuvos 
skyrius su savo virš 200 fotog
rafijų ir dokumentų, patraukė 
visų dėmesį. Ji pakartota spa
lio — lapkričio mėnesiais Faen
za mieste. Susidomėjimas buvo 
labai didelis ir rengėjai susilau
kė eilės prašymų perkelti ją į 
kitus miestus. Dėl to Ravennos 
katalikiškosios jaunimo organi
zacijos ėmėsi iniciatyvos su
ruošti pastovią kilnojamą paro
dą. Talkininkaujant Elta-Press, 
į Lietuvos skyrių buvo parink
ta 58 įspūdingiausių fotografi
jų, liudijančių sovietų darbus 
Lietuvoje. Ji bus vežiojama po 
visą Centrinę Italiją.

ITALIJOJ
— Šv. Tėvo prielankumas lie

tuviams. Popiežiaus Jono XXIII- ]

• Kita paroda buvo suruošta 
Gregorianum universitete Ro
moje. Joje irgi buvo pavaizduo
tos Lietuvos kančios.

Elta-Press informacijos ir pa

KAS KĄ IR KUR
Lietuvos 'generalinio kon

sulo dr. P. Daužvardžio pager
bimui rengti komitetas nori pa
kartotinai atkreipti organizaci
jų ir visuomenės dėmesį, jog 
jau yra likę tik ribotas pak
vietimų — bilietų skaičius. No
rintieji pagerbimo akte atsto
vauti savąsias organizacijas ar 
savo dalyvavimu asmeniškai 
pagerbti visų aukštai vertina
mą Lietuvos gen. konsulą, tu
rėtų su vietų užsisakymu ne
bedelsti.

Bilietus gauti ar užsisakyti 
galima pas dr. S. Biežį, S. Se
mėnienę, S. Andrijonienę, K. 
Drungą, J. Bertašių, E. Miku- 
žiūtę, G. Musteikienę, prof. B. 
Vitkų. Visų išvardintų telefo
nai ar adresai nesunkiai randa
mi telefonų knygoje. Taipgi bi
lietus galima gauti Margučio 
įstaigoje.

♦

110%, 20%,. 30% pigiau mokėsiteį
■ už apdraudę, nuo ugnies ir auto-į 
Itnobilio pas

F R A N K Z APO LIS
3208% VVest 951 h Street 

'Jhicago 42, Illinois
|Tel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.

TV-RA0I3AI -3UOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 

ANTENOS- BATERIDOS - LEMPUTES 
EL. VIRT. PRIETAISAI - LAIKRODŽIAI 

Viskam žemiausios kainos ir garantija 

3321 S. Halsted St - CLiffside 4-5665]

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol4- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.

2ū47 vy: .67.P1.™ ^80t63lietuvybė šeimoje ir mokykloje mistinėse mokyklose mokinių pa gos apygardos Švietimo 
ruošimu, tegul neužmiršta at- sija ruošia visų Chicagc 

nuojamas, mokyklose lietuvybei silankyti į jų ruošiamus .
skirtas minutes ir valandas, jau riomis progomis pasirodymus, drą pasirodymą. Programą, ku- 
niems vaikučiams stengiamasi'Kada mokiniai matys publiką ri bus įvairi ir įdomi, išpildys 
visomis priemonėmis ir sugebė- Ja^s besidominčią, tai juos pa- kiekvienos mokyklos mokiniai

Neginčytina, kad lietuvybės 
pagrindas glūdi priešmokykli
niame amžiuje. Daugiausia tė
vai turi kreipti dėmesį vaikui visomis priemonėmis ir sugebė- 
nuo 3-6 metų amžiaus. Apgailė- jimais, įdedant daug dvasios,

i komi- 
at- sija ruošia visų Chicagos litua- 

įvai- nistikos mokyklų mokinių ben-
L

X Dr. E. Žilinskas, kaip skel Į nį 
bia Chicagos didieji dienraš
čiai, pasitraukė iš Centrai Stiek d 
ney sveikatos centro, 4949 S. tina> kad lig2 šiandien d^ mes 
Long st., kadangi jam ir dar neturime> reikiamos literatūros,

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė 

Tel. FRontier 6-1882

iŠ

I

24 tarnautojams nebuvo išmo
kėtos algos už vasario mėn. pa
skutines savaites. Centro vir
šininkas dr. Smith aiškinasi, 
kad jis čekius išrašęs, bet mie
sto tarnybos raštininkas jų ne
patvirtino. Sveikatos centras 
priklauso miestui. Dr. Žilinskas 
gaudavo 700 dol. mėnesiui.

X Marcelis Kondrotienė, po 
operacijos, kurią darė dr. Tuma 
sonis, sėkmingai sveiksta Sv. 
Antano ligoninėje, kamb. 218. 
Marcelis ir Jonas Kondrotai tu
ri siuvyklą ir valyklą, 2347 
West Maro.uette Road. Visi lin
ki M. Kondrotienei sveikatos.

jimais, įdedant daug dvasios, 
perduoti tėvynės meilę, kad jie 
pamiltų jos žodį, kalbą, pamėg
tų lietuvių pamokas, jaustųsi ir 
džiaugtųsi esą lietuviais.

Mažas pavyzdėlis. Viena lie
tuvių šeima, iš toliau atsikėlu
si į lietuvių parapiją, kad jų 
dukrelė galėtų lituanistikos pa
mokas lankyti. Pavyzdinga, iš
auklėta ši jaunutė mergaitė, 
gražiai lietuviškai kalba, skaito, 
rašo ir apie Lietuvą pasakoja.

tinkamų priešmokyklinių moky 
kių — vaikų darželių, kas būtų 
didelė parama šeimoms. Mūsų 
Bendruomenės atstovai turėtų 
ko skubiausiai, bendromis jėgo
mis su pajėgiais tautiečiais ir 
tėvais, tokias vaikučiams patai 
pas ar namus parūpinti.

Atsiminkime, kad iki dabar 
dar vis turėjome, daugumoje, 

I jaunimą 
nente, kur, kad ir vargo sąlygo- bet įr gio krašto mokykloj, pir
se, bet šeimoje kalbėta lietuviš- mojj mokinė. 
kai, tai ir mokyklose darbas 
buvo geresnis; be to ir mokslo 
programa dar, vargais negalais, 
buvo galima pritaikyti. Bet šian 
dien jei vaikas ateina į mokyk
lą su žodingumu dešimties lie
tuviškų žodžių ir iš pasikalbėji
mo su vaiku paaiškėja, kad jis 
su tėveliais ir kitais šeimos na
riais namuose lietuviškai nekal
ba; tėvai nesi jausdami atsakin
gi šiam taip opiam lietuvybės 
reikalui, o mokykla neturėda- go ir kančių takeliai, 
ma to darnaus su šeima bend-; akyse sidabro ašaroms, dreban 
radarbiavimo, nes visuomet pa- čiomis lūpomis paklausė, ar lan 
jėgs išmokyti ir išauklėti pilnu- * ko lituanistikos pamokas, kaip 
tėlį lietuvį. i mokosi ir elgiasi, jos anūkėliai.

Ar ne tiksliau būtų užrašas: Paskutiniais žodžiais baigė: 
“Čia kalbama lietuviškai” prie “Kol gyva būsiu, jie man lietu- 
namų, kur gyvena, kai kurios, viškai melsis, kalbės, skaitys ir 
lietuvių šeimos, o ne prie pa- apie Lietuvą dainuos”. Kad visi 
talpų lituanistinių mokyklų,1 tokie tėvai būtų, mokyklose ir 
kaip, kad buvo vieno garbaus darbas būt našesnis ir šiandien 
lietuvio parašyta mūsų spau- nereiktų tiek dėl lietuvybės sie- 
doje. Šis išsireiškimas mokyto- lotis. 
jams yra labai skaudus, nes per 

dalinta 525,000 šv. Komunijų, tas trumpas, bet niekuo neįkai- lietuviai,

gimusį kitame konti- jį yra ne tik, kad lituanistinėj,

skatins, į lietuviškus ratelius 
burtis, dar daugiau darbuotis, 
o mes turėsime atžalyną naujų 
meninių jėgų.

A. L. Bendruomenės Chica-

atskirai.
Kviečiami visi lietuviai at- 

: vykti į šį vakarą, kuris bus ko- 
i vo 24 d. šeštadienį, 6 v. v. Jau- 
i nimo ' Centre. M. Pėtefaitienė

T ELE V I Z U A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. liž patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuves darbą — $10.00 ir dalya

Pigios paveiksIinSs lempos.
.1. MIGLINAS

2548 «9th St. n a PR 0-1063

GABUS JAUNUOLIS

X Kazimieras Daunoras, gyv. 
Custer, Mich., buvo sunkiai su
žeistas. Dabar jau sveiksta. Ka
zimieras ir Elena Daunorai yra 
gerų darbų rėmėjai, ilgamečiai 
Draugo skaitytojai ir rėmėjai.

X Dr. Vladas Šimaitis jau 10 
metų kai padeda lietuviams už
pildyti Income Tax pareiškimus, 
2737

Pasikalbėjus su 
tėveliais, štai ką atsakė: ‘Gy
venome toli nuo lietuvių, na
muose kalbėjome ir kalbame 

■ tik lietuviškai”. Garbė tokiems 
tėvams — minės tėvynė, gerbs 
vaikai.

Daug Lietuvai yra davusi lie 
tuvė motina, ar ir ne dabar mū 
sų močiutės sengalvėlės yra lie
tuvybės mokyklėlės. Štai teko 
sutikti baltaplaukė lietuvė se
nutė, kurios veidelį puošė var- 

sužibus

W. 43 St., tel. CL 4-2390.
(Sk.)

X
4259
kingai ir greitai užpildo IN
COME TAX visiems. Tel. CL 
4-7450. sekmad. YA 7-2046.

(Sk.)
DAUG PAMALDŽIŲ 

LANKYTOJŲ
Fatimos šventovėje, Portuga

lijoje, per 1961 metus buvo iš-

Dipl. Teis. Mečys Šimkus, 
S. Maplewood, labai tvar-

Kita vertus tėveliai ir kiti 
kurie rūpinasi litua-

Juozas Algimantas Kazlas, 
gimęs 1945 m. Švedijoj, dr. Petro 
ir Zinaidos Kazlų sūnus, gražiai 
reiškiasi moksle. 1961 m. rude
nį išlaikė National Merit Scho- 
larship egzaminą aukštu pažy
miu ir tapo semifinalistu. Se- 
mifinalistais buvo paskirta ma
žiau nei vienas procentas visų 
antrinių Amerikos mokyklų šen 
jorų. Semifinalistu sąrašas bu
vo išsiuntinėtas visiems 
kos universitetams ir 
joms. To pasėkoje nuo 
rudens jisai gauna iš 
universitetų ir kolegijų viliojan- Brooks, Ky., 
čius pasiūlymus studijuoti.

Ameri- 
kolegi- 
pernai 
įvairių

1961 metais buvo pakviestas 
į katalikų jaunuomenės konven
ciją Buffalo, N. Y., kur buvo 
vienas iš 15 kalbėtojų tarp 20,-! 
000 delegatų.

Š. m. vasario 8 d. gavo Certi- 
ficate of Merit pripaž’stančiu jį 
National Merit Scholarship fi
nalistu. Finalistais tapo tik apie 
% procento visų Amerikos ant
rinių mokyklų 1962 metų sen
joru. Savo mokykloje jis pasie
kė “valedictorian”, t. y. aukš
čiausią pažymių vidurkį moksle 
per 4 aukšt. mok. metus iš vi
sų senjorų. Per išleidžiamąsias

i
iškilmes toks mokinys gauna 
aukso medalį.

j
Algimantas šalia studijų skam 

ibina pianinu ir entuziastingai 
•mėgsta visokį sportą. Priklauso 
mokyklos CYO krepšinio ko
mandai ir yra mokyklos 
teniso meisteris. Jis yra 
likų mokykloj, Bennet 
School, Marion, Indiana, 
ras.

stalo 
kata- 
High 

senjo-
*R.

I

— Dr. E. F. Horinė paaukojo 
1,000 akrų farmą skautams 

, kurioje jie galės
žaisti ir stovyklauti.

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždą
Ketvirt. nuo 9 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. „ 9 iki 1

ALtfERT J. AUKERS, Prezidentas

Už santaupas, įneštas mėnesio 
15 d., nuošimčiai mokami nuo 

to mėnesio 1-mos dienos.

and loan association
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