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PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEIMO ŽODIS 
NAUJŲ METŲ PROGA

P .vergtųjų Europos Tautų 
Seimas nuoširdžiai sveikina 
Jus, Pavergtieji -broliai Rytų 
Europoje, su Naujaisiais Me
tais.

Jūs praleidote dar vienerius 
metus sovietų kolonijiniame ka
lėjime. Kai kuriems Jūsų kalė
jimo celės buvo švariau išdažy
tos, bet visų Jūsų tikslas lieka 
nepasikeitęs — išsivadavimas iš 
kalėjimo.

Pagrindinis 1962-ųjų metų į- 
vykis — Kubos krizė — yra 
svarbus laimėjimas Jūsų kovo
je už laisvę. Jungtinių Ameri
kos Valstybių ryštas pavertė 
niekais sovietų mėginimą pa
veja i Kubą atominių raketų 
bazę. Daugelio vakariečių nuo
mone, Kubos įvykiai yra lem- 
t žigas šaltojo karo posūkis.

Chruščiovo pasitraukimas iš 
Kubos pakirto šaknis nuolati-

spaudimo ir pasipriešinimo dė
ka. Todėl Kadaras turėjo prisi
pažinti, kad komunistai Vengri
joje sudaro mažumą; todėl Bul 
garijoje 'Jugovas tapo nustum
tas nuo sosto. Nuolatiniai ko
munistinių vyriausybių posū
kiai ir zigzagai rodo, jog jų rū
pesčiai auga, o saugumo jaus
mas vis mažėja.

Praėjusiais metais Vakarai, 
deja, nesuteikė pakankamos pa
ramos Jūsų laisvės reikalavi
mams. -Tačiau pernai laisvaja
me pasaulyje netrūko viltingų 
ženklų. Kubos krizės metu lais
vosios valstybės parodė tvirtą 
vienybę. Europos Taryba pra
ėjusį rugsėjį paskelbė praneši
mą apie sovietų kolonijalizmą 
Rytų Europoje ir pasiūlė Eu
ropos kraštų vyriausybėms, kad 
jos reikalautų Jungtinėse Tau
tose laisvų rinkimų pavergtie
siems kraštams. Jungtinėse

smerkiančių sovietų kolonijaliz
mą. Vakarų kolonijų skaičiui 
nuolat mažėjant, Sovietinio ko- 
lonijalizmo veidas darosi vis 
ryškesnis ir neutraliosioms Af
rikos bei Azijos tautoms.

Svarbiausiąja praėjusių metų 
apraiška gal tektų laikyti nuo
latinį Vakarų Europos stiprėji
mą. Besivienijančioji Europa 
darosi nauju galybės centru pa
saulyje. Jausdama galingos Eu
ropos, Jungtinių Amerikos Vals 
tybių sąjungininkės, spaudimą 
ir nebepajėgdama pasiekti išori 
nių laimėjimų, Sovietų Sąjunga 
noromis nenoromis turės trauk
tis atgal.

Todėl žvelkime į Naujus Me
tus su nauja viltimi ir pasiti-

Raudonieji nugriovė naująją 
bažnyčią Klaipėdoje

Štai kokia yra komunistų laisvė
ROMA — George Weller, je Lietuvoje. Bet ketveriems 

“Chicago Daily News” (gruo- metams praslinkus, Sovietų Są- 
džio 29 d.) korespondentas iš jungos policija neleido bažny-
Romos, pranešė, kad Sovietų 
Sąjungai teko panaudoti tan
kus nugriauti vienintelę katali
kų bažnyčią, pastatytą Klaipė
doje komunistinio režimo metu.

Taikos Karalienės bažnyčia 
Klaipėdoje buvo nugriauta, 
areštavus sovietams abu kuni
gus.

Diktatoriui Chruščiovui pa
skelbus “kovą” stalinizmui 1956 
metais, 40,000 Klaipėdos katali
kų buvo leistos rinkliavos pa
sistatyti bažnyčią.

Vyriausybė leido dviem kuni
gams statyti bažnyčią nuošalio
je pelkių apylinkėje. Kunigai

kėjimu. Bendromis jėgomis šie- surinko $38,000 visoje pavergto-
kime ihūsų bendrojo tikslo ir _____________________________
priartinkime laisvės atstatymo
dieną — dieną, kuri yra neiš

čios konsekruoti.
Kunigas klebonas Povilonis

ir jo vikaras Burneikis buvo nu
teisti kalėti.

niam Sovietų Sąjungos propa- 
ga ridos tvirtinimui, jog sovietai Tautose vis daugėja balsų, pa- vengiama, 
esą pasiekę aiškią karinės galy.

R

i

H

ke '^63 *,a

l< W.v

neš persvarą ir pasaulinė ko
munizmo pergalė jau esanti 
čia pat. Kulbes įvykiai įrodp 

■ssauliui, jog Kremliaus valdo- 
ai labiau bijo karo, negu Va

karų valstybės — jie žino, kad 
karas reikštų Sovietų koloniji
nės imperijos suirimą iš vidaus.

Kubos įvykiai turės ypatin
gos įtakos Europai. Chruščiovo 
strategija Europoje rėmėsi va
kariečių bauginimu ir atominio • dinimą. Niekas neneigia reika 
karo baimės išnaudojimu. Ku- i lingumo Nato valstybėms apsi-

ITALIJA IR ATOMINE JĖGA
Halai bijo atominės konkurencijos

ROMA — Italija priešinasi bių prestižui ir įtakai būtų 
kai kurių Šiaurės Atlanto orga-, kenksmingas. Ypač jis būtų 
nizacijos (Nato) valstybių pa- kenksmingas Italijai, kuri ato- 
stangoms, liečiančioms atominį minių ginklų neturi ir net nesi- 
apsiginklavimą. Tas priešinimą- stengia jų gamintis. Tada Nato 
sis liečia ne patį principą, bet sąjungoje atsirastų didieji ir 
tik tos idėjos praktišką įgyven-; mažieji.

oos įvykiai suteikė šiai strate
gija! lemtingą smūgį.

Praėjusieji metai reikšmingi 
ir Maskvos bei Peipingo prisi
pažinimu, kad tarp jų dviejų 
esama gilaus skilimo. Plyšys 
tarp dviejų komunistinės dog
mos centrų išsiplėtė į Viso pa
saulio komunistų partijas. Svar 
blausioji skilimo pasėka yra so
vietų galybės susilpnėjimas — 
naujas tarpsnis palaipsniams 
sovietų imperializmo subyrėji
me.

Komunistai nenustoja gyręsi, 
jog jų sistema atnešusi medžia
ginį gerbūvį masėms. Tačiau 
praėjusiais metais Kruščiovas 
turėjo viešai prisipažinti, jog 
komunistinis imperijos ūkis vis 
giliau klimpsta pelkėn. Ką gi 
jis pažadėjo 63-iems metams ? 
□augiau komunistinių prievaiz
dų žemės ūkyje -bei pramonėje 
ir didesnes išlaidas ginklavimui
si ----priemones, kurios tepagi-
lins vargą ir skurdą.

Kur sovietų priespauda per- f 
nai nušvelnėjo Jai įvyko Jūsų i

ginkluoti pačiais moderniškiau- 
siais atominiais ginklais.

Ši Italija politika pasiliks ne
pasikeitusi, nors dabartinė vy
riausybė ir pasikeistų.

Italijoje tvirtėja konservato-
Italija tačiau esanti priešinga riai, tačiau naujoji vyriausybė

KALENDORIUS
Gruodžio 31 d.: šv. Silvestras, 

Naudutė.
Sausio 1 d.: Naujieji Metai, 

šv Mečislovas, Gilutis.
Sausio 2 d.: Švč. Jėzaus Var

do šventė, šv. Fulgencijus, Gai
lutė.

ORAS

Oro biuras praneša. Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę, apie 30 
laipsn.; rytoj — truputį šilčiau.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:29
i

visokiam padalinimui į atskiras 
grupes atominių ginklų kontro
lėje, kas įneštų nesutarimų, tau
tinių ambicijų ir kitokių ne
sklandumų. Italija pasisako už 
vadinamą kolegišką sistemą, 
kurioje visos Nato valstybės 
būtų lygiateisės ne tik atominių 
ginklų diskusijose, bet taip pat 
ekonominiame ir politiniame 
gyvenime. Italijai yra nepriim
tinas toks apsiginklavimo pla
nas, kuriuo atominiai ginklai 
ir jų kontrolė būtų atiduota tik 
keletai Nato valstybių.

Italija pritaria Jungtinių A- 
mėrikos Valstybių prezidento 
Kennedy ir Britanijos premjero 
Maemillano nutartai ginklavi
mosi programai, kuri neseniai 
buvo aptarta Nassau mieste, 
Bahamų salose. Ten buvo pasi
žadėta dar glaudžiau bendradar
biauti tarp šio krašto ir Brita
nijos, kariniai stiprinantis. Bri
tanijos atominis tpsiginklavi- 
mas turi priklausyti Nato bend
rajai gynybos sistemai.

Nors ši Italijos politika yra 
visų partijų remiama, tačiau 
pramatoma, kad jos įgyvendi
nimas nebus lengvas; jai pastos 
kelią Prancūzijos prezidento de 
Gaulle nusistatymas atominio 
apsiginklavimo siekti nepriklau
somai nuo kitų Nato valstybių. 
Jo nuomone — kai Prancūzija i 
turės pakankamai galingų ato- j 
minių ginklų, tada su ja skaity
sis draugai ir priešai.

Prancūzija šia kryptimi ir 
tvarko savo politiką. Manoma 
taipgi, jog Prancūziją gali pa
sekti ir Vakarų Vokietija. Ta
da atsirastų stiprus blokas Na
to sąjungoje, kuris kitų valsty-

atrodo būtų griežtesnė reikalau
jant Italijai lygybės Nato gyny
boje.

Stiprinasi skiečiai
JERUZALE — Pasak armi

jos pranešimo, siriečiai kasa 
prieštankinius spąstus Izraelio 
teritorijoje prie Galilėjaus eže
ro. Spąstai tai esą dalis sustipri
nimų paliktame Nukeib mieste
lyje — taipgi Izraelio teritori
joje.

Pabėgėliai į laisvę
VIENA — Per 2,200 asmenų 

atbėgo į Austriją praėjusiais 
metais, bet 950 buvo priversti 
grįžti į savo tėvynes, valdomas 
komunistų.

Daugumas pabėgėlių buvo iš

! Australijos kviečiai
į raudonąją Kiniją
MELBOURNE, Australija —

Raudonoji Kinija — Raudonoji 
Kinija pasirašė sutartį pirkti tos stadioną, 
dar 50 milijonų bušelių kviečių 
iš Australijos kviečių tarybos.

Australijai pristačius dar 50 
milionų bušelių kviečių, Peipin- 
gas bus gavęs apie 190 milijonų 
bušelių kviečių apie 355 milijo
nus dolerių vertės per paskuti
nius dvejus metus.

Australų kviečių tarybos pir
mininkas James V. Moroney pa
reiškė, jog derybos kviečių rei
kalu vykusios Hong Konge, ku
riose dalyvavo australų trijų 
vyrų komisija, kuri tik ką grį
žo iš kelionės Azijoje.

Kennedy nori matyti

laisvą Kubą
MIAMI — Prezidentas ir Mrs. 

Kennedy užvakar Miami mieste 
buvusių belaisvių kubiečių nuo
širdžiai ir iškilmingai buvo pa
sveikinti, kai jis užtikrino iš
laisvintus belaisvius, jog Jung
tinių Amerikos Valstybių yra 
noras vieną dieną matyti laisvą 
Kubą, o Mrs. Kennedy pagyrė 
juos, kaip narsiausią vyrų gru
pę pasaulyje, iš kurių jos sūnus 
galės pasimokyti drąsos.

Prezidentas ir Mrs. Kennedy 
buvo pasveikinti daugiau kaip 
40,000 asmenų, šio krašto gal
vai ir jo žmonai atvykus, pasvei
kinti išpirktus belaisvius į vie-

Britanija ragina
sustabdyti kovas
Elizabethvillėje

LONDONAS — Britanija už
vakar ragino tuojau sustabdyti 
kovas tarp Jungtinių Tautų ir 
Katangos karinių dalinių Eli
zabethvillėje.

Sir Patrick Dean, Britų at
stovas Jungtinėse Tautose, bu
vo instruktuotas užsienio reika
lų ministerio lordo Home, kad 
jis paskatintų J. T. geenralinį 
direktorių U Thant naujai pra
dėti derybas tarp Elizabethvil- 
lės ir Lėopoldvillės vadų.

Liberalas Sir Wilfrid Kent 
Hughes kritikavo prekybą su 
komunistų valdoma Kinija, nors 
Australija „tampanti turtinges
nė piniginiai, bet biednesnė
draugais.” “Anomis dienomis ocnnnn
ir kitais laikais”, — pareiškė *N<lUtie — per 250.000 

Sir Wiefrid, — “ji būtų apibū- ... .
dinta kaip prekiavimas su prie- gyv,» nauJl rajonai 
šu”-- PAVERGTA LIETUVA —

Gruodžio mėn. vidury paskelb
tas Aukšč. sovieto įsakas apie 
Kauno m. padalinimą į adminis 
tracinius rajonus. V, komiteto 
pirm. Lengvinas nurodė, kad 
1962 m. pabaigoje Kauno teri
toriją sudarė 108 kv. km., o

ga — Jungtinių Tautų kariniai ,gyventojų buvo daugiau kaip 
daliniai gruodžio 29 dieną už
ėmė visą Elizabethvillės miestą,

Jungtinių Tautų 
daliniai užėmė 

Katangos sostinę 
ELIZABETHVILLE. Katan-

ketvirtis milijono, Žaliakalnyje 
statomas naujas pramonės ra-___ ____ _ ______ ____ _ įskaitant ir Prezidento Tshom' . . .

Jugoslavijos. Apie°750 jų leista bės banką. Jis paskelbė ultima-; J°nas’ l°Poas busiąs 6 kv. 
pasilikti Austrijoje, bet dau-j tumą sunaikinti visą provinciją. km- Statoma visa eile gamyklų, 
giausiai grįžo jugoslavų. Jie Tshombe pabėgo iš Elizabeth-
buvę grąžinti namo, nes trūksta vilės, Katangos provincijos sos- 
vietų čia ir beveik nesą galimy-1 tinės, bet katangiečių vyriausy
bių išvykti į užjūrius. i bės pareigūnas paskelbė atsi-

----------------- i šaukimą : jei Jungtinės Tautos
— Žuvęs Tshombe? Pasak, nepaskelbs per 24 valandas ka- 

paskutinių pranešimų, Katan- rinių paliaubų, Tshombe įsakys 
gos prezidentas Tshombe žuvęs, išgriauti Katangą iki pamatų.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Visiems skaitytojams, bendradarbiams, rėmėjams, lie
tuvių įmonių bei organizacijų vadovams, pramonininkams 
ir prekybininkams, profesionalams ir veikėjams nuoširdžiai 
linkime sveikų, laimingų ir kūrybingų Naujų Metų!

“DRAUGO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

jų didžiausia — acetatinio (dirtb 
tino) šilko gamykla. Naujai su
daryti Lenino, Požėlos ir Pane
munės rajonų vykd. komitetai, 
parinkti darbuotojai (dar dau
giau pagausės biurokratų—E.). 
Šalia vykd. komitetų, dar nema 
tyti steigti įvairūs skyriai, kaip 
liaudies švietimo, sveikatos ap
saugos ir kt. (E.)

LAS VEGAS LOŠĖJAI

Daugeliui azartinių lošimų 
mėgėjų Las Vėgas yra vieta, 
kur jie nuvažiuoja $6,000 ver
tės automobiliu ir grįžta $30, 
000 vertės bendrojo susisiekimo 
autobusu...
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Trumpai iš visur
| — Korespondentai protestavo
Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui U Thant, jog jų pra-: 
nešimai apie kovas Katangoje 
buvo šios tarptautinės organiza
cijos „išcenzūruoti”.

— Domininkonų respublikoje 
šeštadienį numalšinta kaimie
čių revoliucija netoli Haiti pa
sienio. Revoliucijoje žuvo per , 
30 asmenų.

— Sovietų Rusijos komunistų 
partijos centro komitetas ir mi- 
nisterių taryba pasveikino vals
tybės saugumo darbuotojus ry
šium su 45 metų sukaktimi, kai 
komunistų partija Lenino inicia
tyva įsteigė čekistinius organus

engti žmonėms, varžyti jų lais
vę.

— Prezidentas Kennedy va
kar Palm Beach, Fla., vasarvie
tėje turėjo pasitarimus su aukš 
tais administracijos asmenimis 
ir biudžetui sudaryti patarėjais. 
Šiandien JAV prezidentas ma
tysis su gynybos sekretorium 
McNamara.

— Kanados ministeris pirmi- 
ninkas Diefenbakeris vakar pa
reiškė, jog Nassau konferenci
joje Jungtinės Amerikos Vals
tybės, Britanija ir. Kanada su
tarė duoti Indijai 120 milijonų 
dolerių vertės ginklų atsispirti 
prieš raudonąją Kiniją.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Didele pažanga:

automobiliai būsią
apsaugoj ami...

PAVERGTA LIETUVA — 
Po lapkričio mėn. okupuotos 
Lietuvos Aukšč. sovieto sesijos 
dejavimų buitinio aprūpinimo 

. klausimais, dabar jau sukrusta, 
į bandoma taisyti trūkumus. Prie 
1 ministerių tarybos veikiančios 
vyr. buitinio aptarnavimo val
dybos virš. V. Prekevičius in
formavo, kas vykdoma.

Įvairūs kolektyvai pradėję į 
raportuoti apie metinius planus.' 
Kai kurios valgyklos numatan
čios teikti patarnavimus vestu
vių, gimimo dienų ir pan. pro
gomis. Būsiančios parūpinamos . 
gėlės, išnuomojami vestuviniai 
rūbai, net... iškviečiamas fo
tografas į namus. Dar numato
ma ir kita pažanga: iškviesti 
auklę į namus, vaikų ar ligonių 
priežiūrai.

Automobilistams staigmena: 
jiems numatoma apmokama ap
sauga aikštelėse, o kitais me
tais būsią statomi auto campin- 
gai Vilniuje, Kaune, Palangoje, 
Druskininkuose. Nebūsią pa

miršti ir foto, filmų mėgėjai — 
kadangi jiems yra sunkumai iš
ryškinti medžiagą, tad būsią su 
daromi specialūs cechai, kurie 
apdorosią medžiagą. Cheminio 
valymo fabrikai statomi Vilniu
je, Kaune ir kt. miestuose. (E.)

Lietuvoje veisiamos ir 
rusiškos1 žuvys

PAVERGTA LIETUVA. —
Šiais metais Nemune žvejai 

sugavo nematytą dar Lietuvoje 
žuvį — sterlę, prieš trejus me
tus atvežtą iš Obės upės. Tai 
eršketinių šeimos žuvis. Spe
cialistai jau eilę metų bando 
šią žuvį veisti Lietuvos vande
nyse ir bandymai pavykę. 1963 
m. numatyta suleisti dar didelį 
kiekį sterlės ikrų arba lervų.

(E.)

UŽSAKĖ PREKINIŲ VA
GONŲ

Chicago, Rock Island & Pa
cific geležinkelis užsakė 200 
naujų prekinių vagonų už $3,- 
600,000. Vagonus pastatys Ge
neral American susisiekimo 
korporacija.



SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

50-čiai metų sukakčiai 
paminėti Darbo depart. 

ženklas

VVASHINGTONAS, D. C. — 
Darbo departamentas yra iš
spausdinęs specialų ženklą. 50- 
čiai metų paminėti, sukakčiai, 
kuii sueina 1963 metais.

ženklas atvaizduoja Ameri
kos arą, su plačiai išskėstais 
sparnais. Aras laiko skydą su 
įrašu “50 years of progress" 
(50 progreso metų). Aro spar
nų šonuose pažymėta 1913 ir

OEPART/v,,
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1963. Aro apatiniam puslanky 
yra žodžiai “The dignity of la- 
bor in free society” (laisvoje 
draugijoje darbo kilnumas” 
Tai tema sukakties laikotar
pio, prasidedančio sekančių me
tų kovo 4 d. Virš aro puslanky 
yra išspausdinta “United Sta
tes Department of Labo r”.

1963 m. visi Danbo dep-to 
spausdinami leidiniai turės tą 
ženklą. Tas pats ženklas bus iš
spausdintas departamento laiš
kų antgalviuose (stationeryj 
ir išduodamuose paskyrimo pa
žymėjimuose.

Darbo departamentas buvo 
įsteigtas 1913 m. kovo 4 d., kai 
prezidentas William Howard 
Taft pasirašė departamento 
įsteigimo bilįn,„

Pažymėtinas tame įstatyme 
nusakytas Darbo departamen
to tikslas — prižiūrėti, page
rinti ir išdirbti JAV uždarbiau
tojų darbo sąlygas ir sudaryti 
jiems galimybes pelningesnė
mis. pr. š.

Pensininkų organizavimo 
reikalai eina pirmyn

Lietuviai pensininkai pamažu 
registruojasi ir po Naujų Metų 
Chicagoj bus sušauktas suin
teresuotų asmenų pasitarimas, 
Šiame pasitarime bus nutarta 
ar steigti tą pensininkų gyvy
biniais reikalais JAV besirūpi
nančią organizaciją ar tik vieti
nio pobūdžio klubą.

Tuo tarpu visus dar neužsi
registravusius pensininkus pra
šoma skubiai registruotis adre
su: 3548 So. Emerald Avė., 
Chicago 9, III. A. č,

JOS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Ar gausiu pilietybę?
Kl. Prieš 5 metus atvykau į 

JAV su imigracijos viza. Po pu
santrų metų prekybos reika-

lais aš grįžau į savo gimtą 
kraštą ir ten išgyvenau 8 mėn. 
Po to aš grįžau į JAV-bes. Ka
da aš turėsiu teisę natūralizuo-
tis? A. S.

I
, Ats. A. S. Bendrai kalbant, 
'pilietybės prašytojas be pert
raukos JAV-bėse turi išgyventi 
nemažiau kaip 5 metus; per tą 
laikotarpy turi būti fiziškai 
JAV-bėse nemažiau dviejų su 
puse metų. Dar daugiau prašy
tojas turi būti gyvenęs pasku
tinius 6 mėn. iš tų penkių metų 
periodo steite, kuriame parašė 

j pilietybei gauti peticiją.
Jūsų pateiktais duomenimis, 

jūs atitinkate reikalavimams, 
jei iš tikrųjų jūs iš JAV išvy
kęs nebuvote užsienyje ilgiau
II mėnesių. Jums reikės per
natūralizacijos egzaminus įro
dyti kvotėjui ir teismui, kad jūs 
užsienyje gyvenote 8 mėnesius, 
tuo būdu nenutraukėte reziden
cijos šiame krašte. pr. š.

Ar ga'ima pasitikėti privatine 
darbo aprūpinimo agentūra?

Kl. Mano giminaitė norėtų 
imigruoti į JAV ir pradėti 
dirbti tarnaite, kad turėtų dau 
giau galimybių išmokti anglų 
kalbą, o vėliau ieškotų kitą 
darbą pagal savo specialybę. 
Aš žinau, kad yra tam reikalui 
agentūros, kurios apdraudžia 
sponsorius, kurie sumoka už 
atvykimą tokių asmenų, kaip 
mano giminaitė ir leidžia jai 
dalimis grąžinti iš jos algos vė
liau. Ar galėtumėte nurodyti 
tokią agentūrą, ir ar tokia ager: 
jtūra galėtų būti atsakinga, kol 
mano giminaitė gaus pilietybę?

J. Br.

Atsak. J. Br. Tiesa, yra ke
letas priv. agentūrų, kurios rū
pinasi tokia sponsorių rūšimi, 
bet jos yra prekybinio pobū
džio. Jeigu jūsų giminaitė yra 
labai jauna, būtų geriau, jei jūs 
būtumėt jos sponsorių ir jai 
asmeniškai rastumėt darbą J- 
AV-bėse. Gali atsitikti, kad jei 
jai tokia agentūra parūpins dar 
bą, tai ji atvykusi gali tokiu 
darbu būti nepatenkinta. Jei jūs 
asmeniškai parūpinsite savo gi 
minaitei darbą, tuomet jūs ga
lėsite pas jos darbdavį tarpiniu 
kauti dėl jos darbo sąlygų 
pagerinimo. pr. šul.

Ar galiu prarasti JAV 
piJbtybę, apsigyvendamas 

gimtam krašte?

KI. Aš jau esu 65 m. amž. 
Prieš 40 metų aš atvykau į 
šį kraštą, kur netrukus (buvau 
natūralizuotas ir šiame krašte 
visą laiką gyvenu. Dabar aš 
išėjau į poilsį ir noriu grįžti į 
savo gimtą kraštą gyventi, nes 
su gaunama pensija ten leng
viau išsiversčiau. Man buvo pa
aiškinta, kad jei aš apsigyven
siu savo gimtajam, krašte ir

Pažymėtini metai. Automobilių gamyba per š. m. pirmuosius 10 
t mėnesių pasiekė 5.600,000 automašinų rekordą, t. y. daugiau 1 

mil. negu 1961 m. per tą patį laiką, čia parodyti kiekvienos auto
mobilių kompanijos išdirbinių skaičiai 1961 ir 1962 metais.

!ten išbūsiu daugiau negu 3 me
tus, tai aš prarasiu JAV pilie- 
,tytaę? Ar tai tiesa? L. Št.

Ats. Netiesa. Gali būti tiesa 
] kitais atvejais. Imigracijos ir 
' Natūralizacijos įstatymas nu
mato bendrai, kad natūralizuo
tas pilietis praranda Amerikos 

'pilietybę, jei jis išgyvena tris 
metus užsienio valstybėje, kur 
jis buvo gimęs arba kur jis an
ksčiau buvo pilietis. Tačiau yra 
padaryta išimtis tuo atveju, 
jei natūralizuotas JAV pilietis 
šiame krašte išgyveno nemažiau 
25 metus ir po 60 metų amž. 
išvyktų į savo gimtą kraštą 
— neprarastų pilietybės, nors 
ten ir gyventų ilgesnį laiką. Jū
sų atveju, jūs atitinkate įsta
tymo abiem reikalavimams, jūs 
galite gyven t/ užsienyje neribo
tą laiką, neprarasdamas Ame
rikos pilietybės.

Turime pastebėti, kad nuo 
1958 mėtų veikiantis įstatymas 
taip pat leidžia natūralizuo- 
tiems piliečiams, kurie JAV iš- 

i gyveno nemažiau 15 metų po 
i jų natūralizacijos, gyventi 
užsienyje neribotą laiką, nepra- 

; randant Amerikos pilietybės,
(tik su ta sąlyga, jei jie neąpsi- 
' gyvens tame krašte, kur jie yra 
gimę. pr. šul.

TRUMPAI
— Savaitinis parnešamas už

darbis, atskaičius social. dr. ir 
federal. pajamų mokesčius (vi
durkis) buvo $85.66 darbinin
kui su 3 dependentais; be išlai
komų asmenų darbininkas ga
vo $77.99.

— Parnešami darbininku už
darbiai automobiliu pramonė
je 1961 m. padidėjo apie 4 
proc. virš 1960, kaip praneša 
JAV Darbo dep-to Statistikos 
biuras.

—- Nepaisant paskelbto dahbo 
taupymo plano bankų tarnau
tojų skaičius per paskutinius 
10 metų yra padidėjęs tris kar
tus, išskiriant žemės ūkio,

pramonės įmones kartu sudė
jus, sako JAV Darbo dep-to 
Statistikos biuras.

— JAV Darbo departamento 
Darbo statistikos biuras prane
ša, kad nuo ligos ir nelaimingų 
atsitikimų apdrauda padengia 
64 % fabrikų darbininkų ir 41 
proc. raštinių tarnautojų.

— Apie 4.4 milijonai gamy
bos įmonių darbininkų ir apie 
4 milijonai negamybos įstaigų 
tarnautojų buvo padengti dar
bo — administracijos sutartimi 
1981 metais, kaip praneša JAV 
Darbo departamento Darbo sta 
tistikos biuro studijų duome
nys.

— Pasisakė prieš 35 valandų 
darbo savaitę. Statybos firmos; 
Chicagoje įspėjo statybininkų' 
darbo unijas, kad jos nesutiks 
sumažinti darbo savaitę nuo 
40 vai. į 35 valandas. Tokį nu
tarimą padarė Building Const-' 
ruction Employers, Assn., kuri 
sako, kad valandų sumažini
mas neatsilieps į nedarbą tei
giamai.

— Produkcijos darbininkų’
išdirbančių popierį ir popieriaus i 
lentas uždarbių vidurkis 1962 į 
m. sausio mėn. buvo $2.35 per ‘ 
valandą, sako Darbo statistikos j 
biuras. • i

— Nekilnojamo turto mokes
čiai nuo 1950 iki 1961 metų 
padidėjo Chicagoj 115%, Dal
ias — 107%, New Yorke — 
103%, Detroite — 53%.

— Pagalvės mokesčio rekor
dą. turi Bostonas — $212.55 į 
metus, Nevv Yorkas — $138.76, 
San Francisco — $121.25, ma
žiausią mokestį — Seattle — 
28.15, Los Angeles — $36.57, 
gi Chicagoj — $46.36.

— Dirbančių moterų nuo 1950 i 
iki 1960 m. padidėjo 35%, gi 
vyrų tik 8%. Skaičiais padidėjo 
jo nuo 1950 m. 16% mil. mo
terų dai'bininkių iki 1980 m. 
22% mil. Iš papildomų darbi
ninkių tais pat metais, apie 4.7 
mil. buvo dirbančios našlės. Iš-

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 po plet
Antrad. ,, 9 4 „ ,,
Trečiad. uždaryta visą dieną. 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 po plet 
Penktad. „ 9 ,, 8 ,. „
Šeštad. 9 12:10 „

anticipated dividend 
on investment aceounts Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta įstaiga su dviem kie
mais automob liams 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.

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

tekėjusių moterų proporcija pa 
šoko nuo 22 iki 31% toje de
kadoje. Pagal amžių 3/5 papil
domų darbininkių buvo 45 iki 
64 m. amž. ir 1/4 nuo 35 iki 44 
m. amžiaus.

— Išvykos j Meksiką. Kad 
galėtum iš Meksikos atsivežti į 
JAV už 100 dol. prekių be mui
to, reikėjo ten išbūti 24 vai., gi 
dabar reikia išbūti 48 vai.

M P. ŠILEIKIS, G. PflBf Orthopedas. Protezistas.
Aparatai-Protezai. Med. ban-C dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) lr t.t.
Vai. 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084
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DR. J. i K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 ik, 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad Ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ. AUSŲ. NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Sireet 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ,r 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
llenj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR S-S229.
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

Rez HF 6-I67O.

DR. K. C. BALUKAS
AKUŠERIJA Hv MOTERŲ LIGOS 

6449 So. Piilaskt Rd. (Cratvford 
Medical Building). tei. LD 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Ja, ne 
atsiliepia skambinti Mi 8-0001.

l

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 6-1505

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marųnette Road

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES EIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Sv. Kryžiaus ligoninę. 

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

Telef. REpublic 7-22VO.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis lr pritaiko aklnlun. 

keičia stiklus lr rimu.

4455 S. California Avė., YA 7-7881

Ofisas: 3148 West 63rd Street 
Tel.; PRospect 8-17,7 

Rezid.: S241 West 66,b Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. lr kitu laiku paga. sutartj. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. YVAlbrook 5-3048

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal YAL.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad. 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už- uždaryta. Šeštad. 10 v. r. iki z n 
daryta. --------- -------------- ------- ---—  

Kez. PR 9-0563, Rez. PR. 9-0736

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisui: 791,8 S. VVestern Avė tei 
«« «-00»l: 392 E. ,»»th su Harver 
m., tel. EDison S-43S3; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764 

Valandos pagal susitarimą

DR ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pnlaskl Rd. Tel. LU 2-6778 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, IU. 

Telef. FU 5-2020.
Valandos paga) susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ..

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

Ofiso tel. RElianee 5-44111 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. Ir 8-8 p. m,
Penkt. tik 1—3 p. p,

Trečiad. Ir šeštad; pagal sutarti.

DR. SELMA E. SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635
Tikrina akjs lr pritaiko akinius 

, ^'•‘Mtiihg — Contact Lensea
Pirmad., ketv. 10:30 v. r. — 7 n D 
antrad., penkt. 10:30 v. r — 6 n’n- 

šešt. 10:30 v. r, — 6 p. p. 
____________Treč, uždaryta.

Ofiso telef. CLiffside 4-2890 
Rezid. telef. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną, dieną 2 __ 4 lr
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek- 
madieniaip uždaryta, priimama pa- 
gal susitatimą. šeštadieniais nuo 2 
v. Iki 6 v: V.

DR. VL. KAUPAS
VTDAUS l-IGOS 

756 VVest 35th Street 
(Kamp. 35-ta ir Halsted) 

Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p 
Treč. susitarus.

Ofiso tel. BI 7-0400 
Dienos metu tel. CA 5-5010

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1S81

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

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

Tel. RElianee 6-18JI

DR. VVALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

I Vai Pirmad.. antra., ketvirtad lr 
I penktad. nuo 1—4 p. p.. 6:80-8:80 
i vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
I uždaryta

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4933 IV. 15th Street. Cicero *
Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 val. vak., 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle S-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto Iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7lst Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. - PRospect 8-7773 
vai pirmad. Ir. r.etvirtad. 1-4 p p 
intrad lr oenktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-8867 : Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5840. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 lr 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6D60

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimu.

4063 Archer Avenne 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0878

DR, W. M. EISIH-EISINAS
AKUŠERIJA IB MOTERŲ LIGOS 

6132 SO. Kedzie A v- *s 
Valandos pagal susitarimą J e) 
atsiliepia skambinti MI 8-000>

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija lr moterų Ilgo* 
2454 West 71st Street 

(71-ob Ir Campbell Avė. kampaa) 
Vai.; kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 

šeštad. 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vldans lr valkų Ilgos 
2737 West 71st Street

VAL,: kasdien nuo 6-8 vak. vak..
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel ofiso lr rez. WA 5-2017

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

VSžio ir leukemijos chominč tera
pija. Priėmimas tik susitarus.
Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 

p. p. WA 5-3388.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LTGOS 

2650 West 63rd Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki 

6; antrad. ir penktad. nuo 4 iki S: 
Šešt. nuo 1 Iki 4 vai.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS — vidaus ligos 
2454 VVest 71»t Street 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIčlis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS T.TGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUHman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

Priem. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59t,h Street

Ofisas iki sausio 3 d. uždarytas.

Ofiso telefonas — CL 4-2421
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4307 So. Kedzie Avenue 

(Kampas Kedzie lr Archer)
VAL kasdien nuo J Iki 8 vai. vak. 

Treč. Ir sekmad. tik suzltarua

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telef.: H Ė 
4-2128 nuo 1 iki 9 p. p. šeštadieni 
nuo 9 iki i vai., kitu laiku tel. 
GIbson 8-6195.

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

| 2524 VVest 69th Street
SpecialybS: A K UŠERIJA lr MOTERĮ]

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 

Šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

3248 Sonth Kedzie Avenpe 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. lr sekm. 
tik skubiais atvejais lr susitarus. 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3169

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųnette Road
Vai. nuo 2 Iki 4 v. v. lr 7 Iki 8 v. v, 

Treč. lr šeštad. paga] sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
rel. ofiso OA 6-0257, rez. PR.A-0658 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v ryto iki S y. p.p., 6-7 v.v.

DR. STAŠYržMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidut 
(Emergency), šaukite telefonu —
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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KOKS GYVENIMAS, TOKS IR 

VAŽIAVIMAS AUTOMOBILIU
Ekonominių ir finansinių da

lykų žinovai tvirtina, kad 1962 
metai, kurie baigiasi su šia 
diena, medžiaginiu atžvilgiu 
nebuvo blogi. Tą jautė ir pa
tys žmonės. Darbai ėjo vidu
tiniškai, uždarbiai nebuvo 
menki. Netrūko maisto ir kitų 
gyvenimo reikmenų. Ne be to, 
kad kai kuriose vietovėse ne
būtų buvę skurdo ir trūkumų. 
Bet to yra ii’ pačiais geriau
siais metais.

Politinis gyvenimas buvo at
žymėtas kongresiniais rinki
mais. Jie praėjo labai gyvai. 
Pasekmės buvo tokios, kad nė 
viena partija dėl jų neturėjo 
pagrindo nusiminti, taip pat 
neturėjo pagrindo ir džiaug
tis. Kongresas pasiliko demo
kratų partijos kontrolėje, nors 
prezidentas Kennedy tikėjosi, 
kad naujame kongrese demo
kratų dauguma bus dar ryš
kesnė. Respublikonų partija 
pasitenkino laimėjusi keletą 
gubernatorių didesnėse valsty
bėse — New Yorke, Pennsyl
vanijoje, Ohio ir dar keliose. 
Labiausiai nusivylęs politikas 
1862 metais buvo respubliko
nų kandidatas į Kalifornijos 
gubernatorius, Richard Niuto
nas. Pralaimėjimas reiškė du
rų uždarymą jo politinėje kar
jeroje. O jis ambicingas ir ga
bus vyras. Chicagos lietuviai 
džiaugėsi, kad jų tautietis tei
sininkas Alfonsas F. Wells 
laimėjo rinkimus į aukštesnįjį 
teismą.

* e-

Mokslo ir erdvės tyrinėjimo 
lenktynėse su Sovietų Rusija 
Jungtinės Valstybės pasiekė 
didelių laimėjimų. Trys ast
ronautai — John Glenn, Scott 
Carpenter ir VValter Schirra 
— apskrido žemę po tris kar
tus. Telefonų ir telegramų 
kompanijos mokslininkams pa
vyko iškelti erdvėn nuostabų 
aparatą Telstarą, kurio pagal
ba momentaliai perteikiamas 
garsas ir vaizdai iš vieno kon
tinento į kitą. Tai didelis ir 
reikšmingas laimėjimas.

Katalikų Bažnyčios gyveni
me svarbiausias įvykis buvo 
sušaukimas Vatikane visuoti
nio Bažnyčios susirinkimo, 
prasidėjusio spalio 11 d. Tai 
buvo didelio, istorinio ir labai 
reikšmingo įvykio pradžia. Su
sirinkimas tęsis ir kitais me
tais.

Tarptautinėj politikoj pir
mavo Kubos, Berlyno, Kongo 
ir Alžirijos krizės. Pasaulį su
krėtė komunistinės Kinijos 
žygis — Indijos užpuolimas. 
Daug dėmesio į save atkreipė 
Vakarų Vokietijos ir Prancū
zijos rinkimai, ypač pastaro
sios, nes jie buvo susieti su 
svarbiomis prezidento de Gaul
le vidaus politikos reformomis. 
Dr. Adenaueris rinkimuose 
silpniau reiškėsi, tuo tarpu de 
Gaulle juos laimėjo didėle bal
sų dauguma. Kubos krizės rei
kalu pasižymėjo prezidentas 
Kennedy savo griežta laikyse
na, kuri privertė Chruščiovą 
trauktis atgal iš Kubos. Tai 
buvo lyg ir naujas posūkis 
JAV politikoje. Jis parodė, 
kad jau laikas pereiti ofenzy
vom

* *

Šie Maironio metai buvo ga
na ryškūs ir mūsų tautinėj, 
visuomeninėj ir kultūrinėj 
veikloj. Parodyta daug susi
rūpinimo skaudžia bolševikų 
okupuotosios Lietuvos būkle, 
gana daug dirbta jos išlaisvi
nimui. Atlikta ir keletas ryš
kesnių žygių. Pradžioje metų, 
būtent, vasario 16 d. lietuvių 
delegacija (Alto ir JAV LB 
valdybos sudaryta) buvo pri
imta prezidento John F. Ken
nedy. Tuo vizitu pas preziden
tą užsitikrinta, kad bolševikų 
smurtas, okupuojant Lietuvą, 
ir toliau JAV nebus pripažin

tas. Prezidento pasisakymas 
delegacijos akivaizdoje prieš 
sovietinį kolonializmą Rytų 
Europoje, tuo pačiu ir Lietu-, 
voje, buvo stiprus paskatini
mas pagyvinti kovą prieš so
vietinį kolonializmą. Ta kova 
vedama. Kitais metais, kaip 
pastebima, ji bus dar suinten
syvinta.

Kalbant apie Amerikos Lie
tuvių Tarybą, šie metai jai bu
vo ypatingi. Jos vadovams te
ko susidurti su svarbia dile
ma: ar savo struktūrą, kiek 
leis sąlygos, keisti ir plėsti, 
ar palikti viską kaip seniau. 
Apsispręsta teigiamai. Liepos 
pabaigoj įvykusiame Alto su
važiavime buvo pataisytas sta
tutas, padidinta centro valdy
ba, nutarta kviesti ir daugiau 
centrinių lietuvių organizacijų 
jungtis į Altą. Svarbu ir tai, 
kad yra užsimota žymiai pa
gyvinti informaciją apie Lie
tuvą anglų kalba. Šiemet iš
leistoji Alto knyga “A Visit 
to Soviet Occupied Lithuania” 
buvo svarbus įnašas į negausią 
lietuvių literatūrą anglų kalba.

Buvo veiklūs ir mūsų dip
lomatai. Stambus laimėjimas 
buvo pasiektas Kanadoje, kai 
dr. J. Žmuidzinas buvo paskir
tas Lietuvos konsulu ir kai 
Kanados vyriausybė suteikė 
jam pilnas konsulo teises. Gy
vai veikė Vlikas, LLK ir kiti.

Amerikos lietuvių katalikų 
gyvenime taip pat buvo pažy
mėtinų įvykių. Prel. Charles 
Salatka pakeltas vyskupu pa- 
gelbininku Grand Rapids, 
Mich., vyskupijoje. Tuo džiau
gėmės, nes tai yra pirmas 
amerikietis lietuvis kunigas, 
tapęs vyskupu. Džiaugėmės ir 
tuo, kad jis tuoj pasireiškė 
kaip lietuvis, aktyviai daly
vaudamas Lietuvos Vyčių sei
me ir Šv. Kazimiero seserų 
iškilmėse Chicagoje. Maspeth, 
N. Y., kur klebonauja prel. 
Jonas Balkūnas, pašventinta 
nauja, lietuviško stiliaus baž
nyčia, už kurios projektą ar
chitektas Jonas Mulokas gavo 
premiją, iš New Yorko archi
tektų sąjungos. Tą įvykį New 
Yorko dienraščiai gana pla
čiai atžymėjo. Prel. Ignas Al
bavičius ir kun. Norbertas Pa
kalnis atšventė savo kunigys
tės auksinį jubiliejų.

Mes manome, jog verta pa
žymėti faktą, kad šiais metais 
buvo gauta iš vyskupų dides
nioji koplyčia Amerikos kata
likų šventovėje, Washingtone, 
kuri yra pastatyta visų Ame
rikos katalikų aukomis, labai 
erdvi ir graži. Koplyčia gauta 
vysk. Vincento Brizgio inicia
tyva ir pastangomis. Vysku
pai leido šią koplyčią išpuošti 
lietuviškais motyvais ir ją pa
aukoti Švč. Marijos Šiluvės 
garbei. Koplyčia bus vadina
ma Šiluvos šventove. Tai bus 
gražus lietuvių paminklas 
Amerikos tautinėj katalikų 
šventovėj.

Tėvai marijonai šiemet pra
plėtė Marianapolio mokyklą, 
padidindami bendrabutį. Šv. 
Kazimiero seserys šiemet ati
darė naujai pastatytą Šv. Kry
žiaus ligoninę. Ji pastatyta ša
lia 1928 m. įkurtos tuo pačiu 
vardu ligoninės.

Suprantama, kad 1962 m. 
Amerikos lietuviai katalikai ir 
daugiau darbų yra nudirbę, 
tačiau nebūtų įnanoma juos 
visus suminėti šiuo straipsniu. 
Pagaliau mūsų dienraštis tą 
veiklą yra paskelbus įvairiomis 
progomis. Reiktų tik naujo 
pasiryžimo ir naujų jėgų atei
nančiais metais mūsų katali
kišką ir tautinę veiklą plėsti, 
spartinti ir dar gausesnių vai
sių kitų metų pabaigai su
krauti.

VAKARIEČIŲ NESUTARIMAS 
DEL APSIGINKLAVIMO

Šiaurinio Atlanto santarvė vis dar nepajėgi Europai ginti

Šių metų pabaigoje įvyko lai
kinas JAV - Sovietų santykių 
atslūgimas, bet tuo pat metu 
ryškiai matomas abiejose sto
vyklose tarpusavio nesutarimas. 
.Sovietai neranda būdo išlyginti 
nuomonių skirtumo su kinais. 
Pravda ir kinų “Liaudies dien
raštis” veda aštrią kovą. N. 
Chruščiovas pastarajame Aukš
čiausios tarybos suvažiavime I 
taikė smūgį mažajai Albanijai, j 
kad pasiekus kinus, kuriuos va
dino geriausiais draugais. Ry- j 
tinė Vokietija ima šnekėti apie 
naująją ūkio politiką ir glau
desnį bendravimą su vakarine 
Vokietija. Kinai siūlo sukviesti 
kompartijų suvažiavimą nuomo
nių skirtumams pašalinti.

Kiek blogesnė padėtis vaka
riečiuose. Jie bendrauja, taria
si, bet negali susitarti. Pasta
rasis Šiaurinio Atlanto santar
vės tarybos suvažiavimas nepa
liko ryškesnių pėdsakų. JAV gi 
nybos sekretorius Robert McNa 
mara, kuris anksčiau yra pada
ręs keistuolio pareiškimą, pvz. 
branduolinio karo metu išsky
rimą karinio ir nekarinio pobū
džio taikinių, Paryžiuje pasiju
to esąs kaltintojo vaidmenyje. 
Jis aštriai puolė, kad Europos 
valstybės vis nesugeba sutelkti 
30 divizijų ir jas apginkluoti 
įprastiniais ginklais.

Nesėkmingas suvažiavimas
JAV gynybos sekretorius rei

kalavo, kad kiekvienas kraštas 
didesnes sumas skirtų apsigink 
lavimui, kariuomenės 1 skaįčių 
padidintų, rūpintųsi geresniu ap 
ginklavimu. Šie smūgiai buvo 
taikomi ypač Anglijos gynybos 
ministeriui Thorneycroft, su ku j 
riuo turėjo nepaprastai šiurkš-! 
tų pašnekesį .Londone. Anglijos 
atstovas nurodė, kad pastara
jame biudžete karo reikalams nu 
matyta 7.5%, o sąlygos nelei
džiančios karinių išlaidų didin
ti. Jei Europos valstybės pa
sektų Sovietus, kurie skiria ka
ro reikalams 16%, pačios save 
sunaikintų. Anglija nenumatan
ti didinti kariuomenės skaičiaus 
prie Rheino ir ten telaikysian
ti 55,000 karių.

McNamara nurodė, kad Eu
ropoje nėra sąlygų plačiai bran 
duoliniams ginklams panaudo
ti. Ateityje jų skaičius būsiąs 
nežymiai padidintas, nors Eu-: 
ropos valstybių pageidavimus 
dėl branduolinių ginklų JAV j 
svarstysiančios. ,

Didgiausią nesutarimą išug
dė JAV pasipriešinimas, kad 
Europos valstybės turėtų savo 
branduonnius ginklus. Europos 
valstybių apsiginklavimą savo 
branduoliniais ginklais pavadi
no tiesiog pavojingu. Šiame su
važiavime buvo paaštrinta va
kariečių tarpusavio kova. dėl ka
rinės ir politinės vadovybės ir 
jAV monopolio branduoliniams 
ginklams panaudoti. Didelį su
sirūpinimą sukėlė Anglijos že
muose rūmuose, kai iš lėktuvų 
iššaunami Skybolt ginklai bu
vo pakeisti į Polaris raketas, 
kurios būtų panaudojamos iš 
povandeninių laivų. Jiems pas
tatyti anglai turės skirti sumas 
ir didinti mokesčius. Numanu, 
kad esminis taikinys buvo Pran 
cūzija, kuriai Washingtonas pa
siūlė pasinaudoti tomis pat są
lygomis, kurias priėmė paklup- 
dyta Anglija.

Europos pasipriešinimas

Kennedžio ir Macmiliano su
sitarimas dėl branduolinių gink
lų iššaukė ryškius nesutarimus 
tarp anglosaksų. Šie nesutari
mai gali turėti įtakos Anglijos 
vidaus politikos raidai. Prancū

| ROMULO GALLEGOS

J LAUKINĖ MOTERIS j
| Kvertė P. Gaučys |

— Nei taip stiebiaus, nei turiu dovaną girdėti, ką 
kiti galvoja. Dabar, kai balsiai galvojama, yra pa
vojus, kad kiti gali išgirsti.

— Aš nieko nepasakiau.
— Tad aš nieko nesu girdėjęs.
Tyla. “Kaip ilgai jis tylės? Neatrodo toks drovus. 

Ar reikės traukti žodžius?”
— Gerai.
— Ką?
— Nieko.
— Tad niekas — ir šypsosi.
— Ko juokies?
— Dėl nieko — ir juokiasi.
— Gua! Tad, esi pamišėlis.
— Sakoma, lygumų mėnesienos sujaukiančios 

smegenis.
— Nušnekėjai. Manieji visiškai sveiki.
— Tačiau įsimylėti Pacharotę, nieko nepagalvo

jus, tikra beprotybė. Pacharotė geras tam, kam yra 
bet kaip tavo sužadėtinis...

— Et! Ir kodėl ne? Argi aš nebuvau miško pa
daras, kai tamsta mane pakėlei? “Kas yra jo tėvas, 
tam gera ir jo motina”, kaip patarlė sako.

— Aš žinojau, kad šiąnakt tu kalbėsi vulgariais 
posakiais, bet už mylios galima matyti, kad taip tyčia 
darai. Tad, jei nori mane prigauti, sugalvok ką nors 
mandresnio.

— Taip pat ir tamsta, kodėl nesugalvojai ką nors 
gudresnio, nei tai, kad esu įsimylėjusi į Pacharotę?

GEDIMINAS GALVA
Šiuo metu, imant pasauliniu 

mastu, metinė automobilių ir 
motociklų produkcija yra 16 
milijonų vežimų; iš to skaičiaus 
vien JAV kasmet pagamina 
6.5 mil. automašinų. Pasauli
nėj statistikos duomenimis, 
kasmet žūsta automašinų kata
strofose apie 100,000 žmonių. 
Apskaičiuota, kad kiekvienam 
mirties atsitikimui tenka 35 — 
40-čiai sužeidimų, taigi 100,- 
000 mirčių lydi 3.5 milijono pa- 

, tencialių invalidų per metus,
, bet ne kiekvienas sužeidimas 
virsta invalidyste.

Iškyla klausimas kas atsakin 
gas už nelaimingus atsitikimus 
važiuojant motorizuotomis susi 
siekimo priemonėmis. Pasauli
nė Sveikatos organizacija pa
vedė anglų gydytojui dr. Leslie 
G. Norman atsakyti į šį klausi
mą, ištyrus jį moksliškai. Dr. 
Norman yra Londono medicini
nis transporto tarnybos šefas, 
tad su tuo klausimu jis buvo 
susidūręs anksčiau. Dabar jis 
ištyrė ne’aimingus atsitikimus 

i labiausiai modernizuotose šaly
se ir savo duomenis paskelbė. 
Anglų eksperto dr. L. Norma
no tyrimai ne labai skiriasi nuo 
kitų ekspertų, štai jie: motocik 
listai 10 kartų daugiau sukelia 
susisiekimo nelaimių, negu kitų 
susisiekimo priemonių vairuo
tojai. Daugiausia kaltininkais 
būna jauni — iki 25 metų — 

i vairuotojai, o atsargiausi vai- 
' ruotojai yra 50—60 metų amž.
| Iki Normano buvo manoma,
1 kad nelaimių kaltininkais daž 
l niausiai būna nervų reakcijos 
; lėtumas, o senų žmonių reakci- 
i ja yra lėtesnė negu jaunų. Dr, 
Norman pateikė kitą teoriją: 
ne tiek svarbu reakcijos greitu
mas ar lietumas, kiek ramu
mas, santūrumas ir nuolatinė 

j praktika. Tik nuolatinis bend- 
į ravimas su vairu, “susigyveni
mas” su autovežimu ir žinoji- 

Imas, kad mašina tvarkoj, gali 
apsaugoti vairuotoją ir jo kelei 
vius nuo nelaimingų atsitikimų. 

^Neužtenka būti “pasyviu vai
ruotoju”, kad saugiau važinė- 
tum.

“Žmogus taip važiuoja, kaip 
gyvena”.

i
' Dažnai katastrofų priežasti
mi būna pergreitas važiavimas. 
Toks važiavimas Anglijoj su
kelia 7 procentus nelaimingų 
atsitikimų, o Ąmerikoje — 311 

' procentą.

zijos požiūris jau iš seno gerai 
žinomas. De Gaulle pareiškė, 
kad jis nepasitikįs JAV politi
ne vadovybe, todėl dedama pas
tangų turėti savo smogiamąją 
galią. Ji skiria 1% tautos pa
jamų sukurti savo branduoli
nei jėgai. Amerikiečiai atsako:

' jei norite turėti savo branduo- 
i l.nį kumštį, eikite savo keliu, 
i kuris bus ilgas daug kaštuojan- 
‘ tis. O kam visa tai?

Prancūzai nekeičia savo nu
sistatymo, nors jie veikiami į- 
vainais būdais, imtinai Lipp- 
mano straipsniais Paryžiaus 
spaudoje. Pastarajam prancū
zas Raymond Aron atkirto: 
turėkite išminties nekelti ginčų 
ir bendrų neįžeidinėti.

Dar prieš žinomąjį Nassau su 
sitarimą anglų liberalų spauda 
(Manchester Guardian) plačiai 
aptaria pavojingąją įtampą dėl 
Kubos ir JAV užkulisio žygius. 
Gen. Norstad spalio pabaigoje 
net buvo įsakęs Europos vals
tybes būti paruoštyje ginkluo
tam susirėmimui. Ar mes gali
me būti tikri, laikraštis klausia, 
kad Washingtonas ateityje iš
vengs panašių žygių Europą 
palikęs pažeidžiamą? Štai, ko
dėl Kennedžio laimėjimas Ba
hamos saloje patenka į šešė
lius.

Gary, Ind., užsidegė pastatas prie 4 laipsnių šalčio žemiau nulio. 
Ugniagesiai, beliedami vandenį, pridarė ledo eglučių. Gaisro metu 
buvo sužeisti septyni asmenys, 6 jų ugniagesiai.

Dabar aš juokiuos. Mokinė nurodo mokytojo klaidas!
Jis žiūri į ją, o paskui klausia:
— Ar jau baigei juoktis?
— Tuo tarpu baigiau. Pasakyk ką nors kita iš 

tų išmoningų dalykų, kurie kartais tamstai ateina į 
galvą, ir pamatysi, ar man . sugrįš noras pasijuokti. 
Pavyzdžiui, pasakyk atėjęs čia prie tvoros pastovėti 
ir pagalvoti apie vieną tų draugių, kurias esi palikęs 
Karakase, bet kuri iš tikrųjų nebuvo draugė, o suža
dėtinė.

— Na, jeigu vėl pasijuoksi iš manęs...
— Nors ir nedasakei. Jau aš ir vėl juokiuos. Ar 

negirdi ?
— Juokis, juokis. Man patinka tavo juokas.
— Jeigu taip, aš vėl surimtėsiu. Aš nesu kieno 

nors beždžionė.
— Aš prisiartinsiu dar arčiau prie tavęs ir pa

klausiu: ar mane myli, Marisele?
— Tave dievinu, nesimpatingasis!
Bet tai vyko tik Mariselės vaizduotėje. Gal būt, 

iš tikrųjų būtų įvykę, jeigu Santas būtų prisiartinęs 
prie tvoros. Bet jis čia nė nepasirodė.

— Bet kas sakė reikiant jam prisipažinti? Ar 
negaliu ir taip, pati viena jį mylėti ? Ir kodėl turi būti' 
vadinamas meilės prisirišimas, kurį jam jaučiu? Pri
sirišimas? Ne, Marisele. Prisirišimą galima jausti 
daugeliui asmenų iš karto. Liaupsinimas? Bet kuriuo{ 
pagrindu visi daiktai turi turėti savo vardą ? i

Ir komplikuotam jos dvasios paprastume buvo i 
išspręsta ši sunkenybė.

Šiaip gi Mariselės meilė galėjo būti kažkas, kas 
buvo vienodam atstume tarp paprasto, kūniško noro 
ir paprasto, dvasinio liaupsinimo. Gyvenimas, palenk-! 
damas į vieną ar į kitą pusę, nustatys būsimą formą, 
bet tame pusiausvyros taške tarp tikrovės ir svajonių Į 
dar tebebuvo aistra be vardo.

XI

ĮSIVAIZDUOJAMIEJI SPRENDIMAI

Keista buvo tai, kad taip pat ir Santas Luzardas 
galvojo apie įsivaizduojamus sprendimus.

Su šaltu bešališkumu jis analizavo savo jaus
mus ir keblias būkles, nuo kurių jie priklausė. Jis iš
kėlė klausimą, atsisėsdamas už rašomojo stalo, nu
stumdamas krūvą popierių ir knygų, kuriuos nesenai 
buvo palikęs, juos sutvarkydamas, sudėdamas vienas 
ant kito ir atskirdamas tuos nuo anų, lyg reikalas 
eitų apie išskyrimą ir išnagrinėjimą tų teisės knygų 
ir ūkio atskaitomybės lapų, ir atrėmęs savo rankas 
ant vienų ir kitų, lyg būtų reikėję objektivuoti ir 
paversti konkrečiais daiktais jausmus, dėl kurių de
rėjo pagalvoti. Ir, žiūrėdamas į kairąja ranka laiko
mus lapus, tarė:

— Kad Mariselė įsimylėjo mane, tai aišku, ir at
leiskite už pasididžiavimą. Nieko nepaprasta, kad 
taip atsitiko. “Amžius, proga”... Ji daili, tikras kreo- 
liško pobūdžio grožis, simpatinga, įdomi kaip siela, 
maloni draugė ir neabejotinai naudinga vyrui, pasi
ryžusiam neribotą laiką gyventi šį vienumos ir šiurkš
tų gyvenimą tarp kumečių ir galvijų. Darbšti, drąsi 
kebliose būklėse. Bet... Bet tai neįmanoma!

Ir numojo ranka į popierius, lyg norėdamas iš
trinti tai, kas ten buvo parašyta. Paskui, atremdamas 
dešinę į knygas, galvojo toliau:

— Čia nieko nėra daugiau kaip tik natūralinė 
simpatija ir nesuinteresuotas noras išgelbėti mergai
tę, pasmerktą liūdnam likimui. Daugiausia — gal gry
nai dvasinis būtinumas moteriškos draugės. Bet, jeigu 
tai, laikui bėgant, gali sudaryti sentimentalinių kom
plikacijų, išmintinga rasti greitą išeitį.

iBm. (laukiant

. .Norman pabrėžia dėsnį “žmo 
gus taip važiuoja, kaip gyve
na”. Iš šito dėsnio gaunasi 
išvada, kad vyrai prie vairo 
pavojingesni už moteris prie to 
kio pat vairo. Iš to pat Nor
mano tyrimo išeina, kad vedę 
vyrai ir laimingai vedę sukelia 
mažiau nelaimių negu viengun
giai. Europos statistika rodo, 
kad pavojingiausi vairuotojai 
yra peršiskyrę vyrai. Maždaug 
tokie pat yra “recidivistai”, tai 
yra, tie, kurie, dr. Norman žo
džiais tariant, “pasirinko klai
dingą gyvenimo kelią”.

Svarbų vaidmenį vaidina pė- 
sč:ųjų elgimasis ir girtas va
žiavimas. Motorizuotuose kraš
tuose aukomis dažnai būna žmo 
nės iš kaimų, nepripratę prie di 
delio eismo mieste. Dar pavo
jingiau, kai pėsčiasis yra Įgir
tas. Norman pastebėjo, kad per 
vienerius metus 47 procentai 
pėsčiųjų per girtumą pateko 
po automobilio ratais. Dr. Nor 
man rašo: “Galima drąsiai sa
kyti, kad nuo 25 ligi 50 pro
centų nelaimių būtų išvengta, 
jei visi kelių naudotojai — vai
ruotojai ir pėstieji — nežiūrėtų 
į čerką prieš išvažiuojant ar iš 
einant į gatvę.

Dr. Norman automobilio vai
ruotojui leidžia išgerti 50 mi
ligramų alkoholio 100 milimet
rų kraujo, o tai atitinka 2 ne- 
dideliem stiklam alaus. Dides
nis alkoholio kiekis krauju je 
lėtina organizmo reakcijas, o 
reakcijų lėtumas, jų vėlavimas 
gali būti vairuotojui fatališkas.

Šio krašto statistika rodo, 
kad, vidutiniškai imant, sužeis
tieji užima 7 procentus lovų li
goninėse; jų gydymas kaštuo
ja per 300 mil. dol. 1 metų lai
kotarpy. 1957 m. Amerikos au
tomobilių vairuotojai ir jų ke
leiviai dėl nelaimingų atsitiki
mų neteko 1,500 mil. dol. savo 
uždarbio, o sunaikintų automo
bi1 ių vertė siekė 1 bilijoną 870 
mil. dol.

Dr. L. Norman savo platų 
raportą baigia tokiomis išvado
mis: Apeliuoja į automobilių 
gamintojus, kad jie mažiau dė
mesio kreiptų į prabangą, o 
daugiau į mašinų saugumą. Pii’ 
masis žingsnis į automašinos 
saugumą yra diržai sėdintiems 
priešakinėse automobilių sėdy
nėse, siūlo kur tik galima, įreng 
ti atskirus kelelius dviratinin- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Kasdienybes kronikos

TURTINGIAUSIAS PASAULIO 

VARGŠAS
KĘSTUTIS G AJUŽICNAS

Douglas Johnson turi neįti- Johnson savo rankose turėjo 
ketiną pasaulio turtingiausio

Malonus, 52 metų amžiaus 
negras vienu metu turėjo $240, 
000 grynų pinigų, deginančių 
rankas, bet ne sąžinę. Johnson 
rado šią sumą maiše, kuris iš
krito iš Brinks šarvuoto auto
mobilio, vežant pinigus iš ban
ko. Pinigai buvo grąžinti tei
sėtam savininkui.

Vėliausiam savo nuotyky su
$330,000 — daugiau pinigų, ne-, nenorimais turtais Johnson pra- 
gu jo viso gyvenimo uždarbis. Į turtėjo $90,000 per mechaninę 
Bet visi šie pinigai, neišleidus Į komercinio banko klaidą,, per- 
nė cento, buvo grąžinti. j kant banko čekį. Ši klaida atsi

vargšo titulą. Jis grąžina dau
giau negu uždirba.

Per paskutinius dvejus metus

rado Padėkos dieną. Kitą dieną 
čekis buvo grąžintas bankui.

Užuot laikomas teisingumo ir 
sąžiningumo simboliu, Johnson i 
savo mažiau susipratusių kai
mynų buvo apšauktas nesusi
pratėliu, nepilnapročiu ir t.t. 
Šiandien jo paprastas septynių 
kambarių namas parduodamas, 
kad surinkus užtektinai pinigų 
federaliniams mokesčiams.

Neseniai buvo sužinota, kad 
Johnson turi užmokėti pajamų 
mokesčius už $10,000, kuriuos

jis gavo kaip dovaną sugrąžinęs 
ketvirtadalį milijono dolerių. Šie 
pinigai buvo panaudoti perkant 
nuosavus namus.

Kadangi Internal Revenue 
Service davė iki sausio mėnesio 
surinkti $1,500 pajamų mokes
čiams, šis turtingiausias varg
šas su šeima galės praleisti 
Kalėdų šventes dar nuosavame 
name.

Anksčiau minėta $90,000 klai
da atsirado, kada Johnson pir
ko $36 čekį iš San Diego Na-

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 31

tional banko. Vietoj $36, jam 
buvo paduota $90,036 čekis! 
Čekis buvo perkamas užmokė
ti vieninteliam Johnson staty
bos reikmenų išvežiojimo dar
bininkui algą.

Moteris, kuri žiba kitiems, savo 
vyrą dengia šešėliu.

Shakespeare

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago 32, IH. Tel. YA 7-5980

THRU 

JAN. 19

DAUGIAU KAIP 700 DOVANŲ
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bus paskirta lankytojams. Gali dalyvauti visi suaugę ... be jokio 

įsipareigojimo. Tikatvykit! Vert. dovanų sąraše 1-ji vieta tenka

RCA NEŠIOJAMAI SPALVOTAI TV

Dovanos išstatytos mūšy vestibiiulyjGu Paskirstymas įvyks sausio mčn. 9 d. 
Laimėtojams bus pranešta.

Chicago Savings
and Loan Association

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

O V I NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, IH.

Providing a Complete Service for Our Members!

eras
TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

L M I G L I N fi S
2549 W. 69th St. II a., PK 6-1063

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IK 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS UUS, sav.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 ’/G įvest 95tli Street 
Chicago 42, Illinois 

Tel. G A 4-8654 ir GR 6-4339

Current Dividend on 
Investment Accounts

Vacation Club
College Bonus Savings
Home Mortgage Loans
Home Improvement Loans
Christmas Club
Insured Family Savings
Notary Public Service
Ali types of Insurance
Free community rooms for your organization 
meetings
Cash checks and pay all family bills with our 
special money order checks. No<ervice charge 
to members
U. S. Postai Stamp Machine Spifrice 
Sėli and redeem U. S. Boo^į 
Two large free parking lok 
Drive-ln Window 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks 
Safe Deposit Boxes

JOIN OUR

Chicago Savings and Loan Association
6245 SOUTH WESTERN AVENUE . CHICAGO 36. ILLINOIS . GRovehill 6 7575

HOURS Wodnetdoy., 
Thurtday. ..

Clotod All Day 
. 9:00 A.M.- 8:00 P.M.

Monday.. ...12:00 P.M.- 8:00 P.M. Friday............ . 9:00 A.M.- 8:00 P.M.
Tuetdoy.. ... 9:00 A.M.- 4:00 P.M. Saturday.,,. . 9.-00 A.M.>12:30 P.M.
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» MILIJONU STIPRUMAS
Taupytojų pasitikėjimas yra svarbiausia priežastis mūsų sveiko augimo.. . 
dabar sudarančio $40 milijonij turtą. Vadovaujantieji organai 39 metų lai-

4
 m (jy kotarpyje visad naudojosi saugumo politika, lai- 

Į / kydami turtą judėjimo stovyje, bot atsarginį ka-

I pitalą turėdami aukštesnį, nei kad reikalauja tai-/ 9 syklės. Nesvarbu, kokiu tikslu Jūs taupot, Jūs
jgH rasit Chicago Savings įvairiausių individualių ir 

šeimos santaupų sąskaitų. Dabar yra laikas 

pradėti.

SEIFU DĖŽUTĖS

UŽ VISAS 
INVESTUOTAS 

SĄSKAITAS

Seifų vertę geriausiai gali nusakyti tas, kurio na
mas buvo apiplėštas ar sudegė. Seifo dėžučių nuo
mavimo išlaidos yra menkos, kai Jūs palyginat laiką 
ir išlaidas, reikalingas pakeitimui kelių žuvusių do
kumentų. Nelaukit iki nelaimė ištiks Jus.... kai už 
vieną centą dienai Jūs galit įsigyti ramybę bei pa
togumą turint seifo dėžutę Chicago Savings bendro
vėje. Ateikit mūsų patogiomis darbo valandomis. 
APSAUGOKIT • Taupymo bonus • Brangenybes 
• Akcijas ir bonus • Sutartis • Draudimo doku
mentus • Morgičių popierius • Nuosavybės doku
mentus • Testamentus • Pažymėjimus.

COLLEGE BONUS SAVINGS SįS-TĄ
Kadangi būsimos pajamos baigusių aukštąjį mokslą yra taip daug dides
nės už nebaigusiųjų, kiekviena įmanoma proga turi būti duodama į aukš
tąjį mokslą linkusiam studentui atidaryti College Bonus sąskaitą. 
Pagrindinis veikimas Chicago Savings College Bonus plano yra santaupų 
tvarkaraštis tam tikram metų laikotarpiui pagal tam tikrus mėnesinius 

mokėjimus. Kaip priedas, šios sąskaitos gauna 
ekstra 1 % palūkanų šalia ir /virš palūkanų 
mokamų tuo metu. Chicago Savings santaupų 
saugumas plūs iš anksto College Bonu sąskaitų 
planavimas, yra geriausia ateities apsišvietu- 
sios Amerikos garantija.

MORGIČIŲ PASKOLOS
Mes didžiuojamės savo geru vardu išduodant morgičių pąskolas naujiems
namų savininkams pietvakarinėje dalyje, 
vės gyventojų atsispindi ir tame, kaip 
didelis skaičius morgičių yra sumokami 
anksčiau nei sueina terminas. Mes ir 
toliau dirbsime su' vietovės gyventojais, 
kad šį rajoną padarytumėm geresniu 
gyventi.

Industrinis pobūdis mūsų vieto-

EKSTRA PATARNAVIMAS TAUPYTOJAMS

CLU

4 piece 
place setting to savers

šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos. 
Šis pradinis indėlis įgalina Jus būti DINNERVVARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. šie 
LENOXWARE komplektai gau-f
na garantiją dviem metams, 
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui. .. paštu oareikalavimai
nepriimami, investment

Account*

DISTPJCT 
SAVINGS

3430 South Halsted Street / Phone 254-0104

Mieli draugai ir kaimynai:

Kai mes artinamės prie darbingų metų pabaigos ir 
peržvelgiam savo sunkumus, vargus, nuveiktus darbus 
bei nepasisekimus... vienas dalykas, kurs iškyla prieš 
akis nustelbdamas visus kitus, yra, kad besistengdami 
gerai atlikti savo pareigas, mes galėjom ko nors nepaste
bėti, gal būt' net šiek tiek paties gyvenimo. Tuo tarpu, 
kai kalėdiniai žvangučiai skambina linksmas giesmes, 
skelbdami džiaugsmą, kurį atneša šis laikotarpis, yra ma
lonu leisti sau atsikvėpti nuo kasdieninių rūpesčių ir pa
siduoti sentimentalioms mintims. Mes prisimenam dau
gelį žmonių, kuriems mes tarnavom ir peržvelgiam dauge
lį draugų, kuriuos mes įsigijom. Čia randasi tikrasis mūsų 
pasisekimo įvertinimas. Žmonės gi yra vertingesni už ma
šinas ar metodus.

Tik dėka tūkstančių gerų draugų ir kaimynų kaip 
Jūs, mes išlaikėm mūsij dabartinio sveiko augimo progre
są. Visas Chicago Savings and Loan Association persona
las jungiasi prie mano Jums ir Jūsų šeimoms geros svei
katos, laimės ir pasisekimo linkėjimų. Mes tikimės, kad 
Jūs leisit ir toliau mums prisidėti prie Jūsų ateities pa
gerinimo su paslaugomis, kurioms mes esam atsidavę — 
patarnauti Jums visuose Jūsų finansiniuose sunkumuose.

Nuoširdžiai Jūsų,

JOHN PAKEL, SR. Prezidentas.

Atostogų klubas
Namų pagerinimo paskolos 
Kalėdinis klubas 
Notaro patarnavimai 
Visų rūšių draudimai 
J. V. pašto ženklų mašinos 
Pardavimas ir išpirkimas J. 
bonų.

• Privažiuojamas langas (drive-in)
• Taupymo paštu galimybės
• Kelioniniai čekiai
• Nemokamos patalpos Jūsų rajono 

susirinkimams.
• Iškeičiami čekiai ir apmokamos 

visos šeimos sąskaitos mūsų spe
cialiais “money order” čekiais. 
Nemokamas patarnavimas na
riams.

JOSU SANTAUPŲ SAUGUMAS
INSURED

Šis ženklas yra saugumo garantija Jūsų santaupoms. .. 
iki $10,000 kiekvienai individualiai sąskaitai. Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, kaip J.A.V. 
valdžios tarpininkas, duoda Jums tą garantiją.

39 TARNYBOS BENDRUOMENEI METAI...

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl infcrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774/

' ■ ” .............. .
Kas tik turi gerą skonį, 
Vi s kg perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQU^TTE PK., 6211 S. VVestern, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 

: 2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Long Beach, Calif.

NAUJA LIETUVIŲ KLUBO 
VALDYBA

Gruodžio 15 d. Machinist 
Hali, įvyko Long Beach Lietu
vių klubo narių metinis susirin
kimas, kurį atidarė pirm. C. 
Waranius. Sekretorė P. Lucas 
perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą, kuris be pataisų bu
vo priimtas. Slaptu balsavimu 
buvo renkama kitiems metams 
klubo valdyba. Išrinktas klubo 
pirmin. V. W. Bakūnas, vice- 
pirmin. A. Wallace, sekr. D. 
Mekišius, kas. B. Morkis. Revi
zijos komis. H. Balsavich, J. 
Jankus ir P. Atko. Susirinkime 
dalyvavo svečiai Pranas ir Kat- 
ryna Sabaliauskai, neseniai at
vykę iš Lietuvos ir apsigyvenę 
Long Beach pas savo dukrą, 
kuri rūpinosi jų atvykimu. Pa
prašyti jie papasakojo kaip jie 
atvyko čia ir papasakojo kaip 
Lietuvos ūkininkai buvo oku
pantų varomi į kolchozus ir 
kad kolchozų darbininkai yra 
blogai apmokami. Kadangi Sa
baliauskai yra virš 70 m. amž. 
užsidirbti pragyvenimui negali,

Koks gyvenimas...
(Atkelta iš 3 pusi.)

kams, kad jie nesimaišytų tarp 
automobilių, kur galima, įreng
ti pėstiesiems tokius perėjimus 
per gatvių kryžkeles, kad jie 
nesusidurtų su automobiliais. 
Motociklistams turi būti už
drausta sėstis ant balnelio be 
apsauginio šalmo ant galvos. 
Dr. Norman siūlo įvesti prohi- 
bieiją visiems automobilių vai
ruotojams; Varyti propagandą, 
kad niekas, prieš sėsdamas prie 
vairo, neišgertų daugiau alko
holio, negu jo yra 2 mažuose 
alaus bokaluose.

Tačiau ir vykdant visus dr. 
Normano patarimus, tegalima 
sumažinti nelaimingų atsitiki
mų skaičių, bet negalima visai 
jų išvengti susisiekimo keliuo
se. J. Gbs.

iš narių tarpo buvo pasiūlytas 
sumanymas juos sušelpti iš klu
bo kasos ir paskirta 50 dol.

D. Mekišius

Sauk Village, III.
NAUJA BAŽNYČIA

Sauk Village miestelis, kuris 
randasi 25 mylios į pietryčius 
nuo Marųuette Parko prie Ca- 
lumet Expressway kelio, pava
dinto U. S. 1. Turi virš 5,000 
gyventojų. Jų tarpe randasi ir 
nemažai katalikų, kurių tarpe 
randasi ir keletas lietuvių. Kaip 

Į pavyzdžiui, kontraktorius Ta- 
landis, Chicagos Lietuvių Skau- 

; tų Lituanicos tunto štabo na- 
! rys J. Ulevičius, V. Abramikas 
; ir dar keletas čia gimusių lietu- 
i vių.

Šie visi katalikai prakasė nau 
jjos bažnyčios pamatus tik pa
vasarį ir su dideliu pasišventi
mu dirbo visą vasarą, rudenį, 
ir jų darbas buvo ne veltui, 

i Nors jau visą mėnesį patys pa- 
i rapiečiai dirbo dienomis ir nak- 
i timis, kad galėtų vidurnakčio 
| Kristaus Kūdikėlio užgimimą 
' švęsti naujoje bažnyčioje.

Gruodžio 24 d. plaukė maši- 
nos iš visų miestelio kampų į 

■naują parapijos šventovę, eina 
į vidų visi susikaupę ir susijau
dinę. Pačių rankomię užbaigta, 
kaip malonu. Prisirinko maldi
ninkų pilna bažnyčia. Procesija, 
po to pirmos mišios! Daugelio 
veiduose matyti ašaros. Klebo
nas kun. Paul L. Didier tarė 
sveikinimo žodį, negali iš susi
jaudinimo pakalbėti.

Šv. mišios ir iškilmės buvo 
nufilmuota.

Kas nori ramaus gyvenimo

4 %

eurrent dividend

vensit. Juozas
SEAL ESTATE SEAL ESTATE

Liet. konsulato Chicagoje 
jieškomi asmenys

GARBAČIAUSKAS Pranas, Vinco 
sūnus, g. Deksnių k., Viduklės p.

ERINGIAI Justinas ir Pranas 
KUZAUSKAS Stanislovas, Karolio 

i sūnus, iš Kauno.
LABANAUSKAS Pranas, Leonar

do sūnus iš Šilalės valsčiaus. 
ORNASTAUSKIENE - LANGIE-

NE Teklė.
Į RIMKEVIČIENES Agata ir Kons

tancija.
SAKALAUSKAS Juozapatas iš

Šiaulių, atvykęs 1912 m.
: ŠIMKUS Juozas, gimęs Šilalėj,
. apie 1892 m.
i STUIKYS Kazys, gyvenęs Wehnen 

lagery.
VESTERIENE Vosyliūtė Ona iš

Maria.mpolės, atvykusi 1908 m. 
VISTARTIENE-Šimkute Antonina,

iš Šilalės, ir jos sūnus Petras ir
Viktoras Vistartai.

I
Jieškomieji arba apie juos ži

bantieji maloniai prašomi atsiliep- 
iti į

I LIETUVOS GEN. KONSULATĄ 
| 6147 So. Artesian Ave.

Chicago 29, III.
! Telefonas — REpublic 7-8334

2 būt,} mūras. 4 Ir 3 kamb. Nau
jas gazu šildymas. Mūro garažas. 
$25.000.

Del senatvės parduoda gerą mūro 
narna, $400 nuomos ingn. Įmokėti 

I $5,000.
i Mftro namas, fi kamb. 47 p. lotas, 
j Alyva šildymas. Gera vieta. Reikia 
| geru rankų. $17,900.

Rezidencija pagal madą. 6 kamb. 
ir jaunimui puikus žaidimo kamba
rys. Daug vertingų priedų. 1G metų 
statyba. Verta $32.000

Mažas, švarus namelis. Labai gra
žioj gatvėj. Platus lotas. $12,700.

5 nuomos naujame . name. Pasto
viai duoda $500 mėli. Taksai ir iš
laidos mažos. Vieta gera. Įmokėti 
$1 5,000.

6 kamb. mūras. Arti 6<!-os ir Ca
lifornia. Moderni vonia, gazu šildy
mas. Garažas. Verta $18,500.

8 kamb. niūras. Arti 62-os ir Rich- 
mond. 1 % vonios. Įrengtas rūsys. Pi
gus už $18,800.

Trys butai. Geras namas, vieta Ir 
pajamos. Naujas šildymas. Tarkitės 
pamatyti. $17,800.

Nerėggta proga. Liuksus ranch mū
ras. Dideli G kamb., platus sklypas, 
arti parko. $35,000.

Biznis ir 0 kamb. hutas. 12 metų, 
2-jų aukštų mūras, 50 p. sklypas. 
Ąrti parko. $31,500.

5 butu mūras, prie parko. Apie 
¥500 nuomos mėn. Naujas gazu šil
dymas. Reikės parduoti už $44,400.

Arti Jaunimo Centro 2-jų butų 
: mūras, gazu šildymas. Alumin. lan- 
' gai. Mūro garažas. $18,800.

Brighton Parke. 2 butai ir biznis, 
i 2-jų aukštų apkaltas med. Reikia 
i pataisyti. Prašo $15,800.
i O butu mūras. Dideli butai, pla
tus sklypas. Geras namas, mūro ga
ražus. $46,000.

Kitur. Room’ng house. 3 aukštu 
mūras, virš 20 kamb. ir didelė ta
verna su butu. Fabrikų rajone, Virš 
$11,000 pajamų. Mažos išlaidos. Ati
duoda už $40,500.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th Street. Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534

ELECTRIC CARO SHUFFLER

AN
IDEAL
GIFT

Adjust to any Standard size playTng Corel. 
Turn switch and shuffle the caras. Heavy 
duty motor, beautiful finish of polished 
chrome. Patented item, dn elegant gift 
for executives or the woman of tĮte 
house. Card players are proud of .this 
well built Dale Electric Shuffler. Msįijey 
Back Guarantee.
Only . . . $17.95 Post Paid In U.S.

THE DORR CO.
9924 - 4th Ave. So. Minneapolis, Minn.

Remkit dien. “Drauge”

INSURED
5%

on lnvestment bonus 
♦ %% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų Investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokėsime po %% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — <:S0 p, 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.
P.

Mur. 5 apačioj ir 3 viršuj. Gara.- I Mur. naujas, 2x5%, platus lotas, 
žas 30 p. lotas. M. p. $16,900. i atskiri šildymai. Gage p. $39,800.

Mūr. 2x5. Atskiri šildymai gazu. Meti. 4 kamb., 33 p. lotas, gazo 
M. p. $21.500. ; šildymas, M. p. $10,250.

Mūr. (1 kanib. 30 p. lotas. Gara- Mūr. 3 mieg. 7 m., garažas, daug 
zas. 67 ir Artesian. Tik $16.800. priedų, M. d. Tik $20,600.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6Sth SI., HE 6-5151
Su mažu Įmokėjimu modernus 

5% kamb., 3 mieg. mūrinis. 10 me
tų. 48x125 p. sklypas. Alyva šild. 
Automob. pastatyti ••corport". Arti 
83-čios ir Kostner. Tik $16,900.

S butų mūr., 6—5—3 kamb. Mūr. 
garažas. Arti 55 ir Kedzie. $30,500.

Modernus 6 kanib. mūrinis. Va.rni- 
Muotas medis. Gazu šildymas. Alum. 
langai. Garažas. Arti 60-os ir Sacra- 
inento. $1S,900.

2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 
i garažas. Rright. Pk. skubiam par
davimui $19,900.

6 butų mūr. po 5 kamb.. 60 p. 
-klypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marouette pk. rajone. Nužemin
ta kaina, $59,900-

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai 
turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. "''k $17.900.

7 kamb. mūrinis. Nauja gazu šilu
ma. Garažas. Arti 66-os ir Maple
vvood. Tič $17.000-

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus prilaikome pagal jūsų išga
les.

Turtas $82,000,000.00

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų 

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus

nuo pirmos 
mėnesio dienos

JUSTIN MACKIEVVICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTEN MACKIEVVICH Jr., 
Presldent

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vali. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai. popiet. Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.

ST.\M)AH1)
FE DE ft AL S AVI X G S

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Vlrainia 7-1141
J

Ant dvigubo sklypo. 2 namai, mfi- 
rin. ir med. po 3 būt. Garažas, nau
ja elektra, atskir, apšild. Pajamų 
$320 mėn. Gage pk.. tik $26,000.

7 mėtų 2x5 mūr., 30 p. sklypas, 
nuom. už 2 aukštą $150 mėn. Į va
kar. nuo Gage p., tik $34,500.

7 kamb. mūi*. graži virtuvė, ply- 
tel. vonia, 2 a., garažas, 30 p. skly
pas. M. parke, tik $16.500.

Viskas nauja ir modern., 2x3%, 
dideli ir gražūs kamb. Šiidym. gazu, 
alum. langai, 2 a., garažas, platus 
sklyp. Nuomos $190 mėn., 65 ir Ke
dzie. Tik $17,900.

12 m. 5 kamb. medin, platus skly
pas, garaž. Tik $12,300.

1% a. (i ir 4 kamb. 50 p. sklypas, 
labai gražūs butai, iškelti vamzdž., 
2 a., mūr., garaž. M. parke, $33,500.

Pasirinkimas investicijai: nuo 4 
iki 30 apartmentų nūosav., ‘'rooming 
house”, moteliai su mažais {mokėji
mais.

(1 % kamb. visai naujas mūr., 2 
vonios, alum. langai. Karšto vand. 
šild. gazu. $22,450

5 kamb. niūras, nauja šiluma ga- 
'zu, plytelių vonia, spsaugotas nuo 
potvynio rūsys, 2 a. garažas, arti 
musų ištaigos. Tik $16.400.

2 butų iki 3 meig. mūras, platus 
sklypas, šildymas alyva. Tik $26.400.

5 butai ir biznis. I-a bai geroj vie
toj, M. Pke, Įmokėti tik $15,090.

Graži <1 kamb. mūro rezid., kaip 
nauja, 2 a. mūro garažas, platus 
sklypas. $21,500.

S mieg., 3 metų mūras, Brighton 
p. Tik $21,800.

2 butų mūras. Geros pajamos. 
Gage p. $18,600.

Liuksus (> kamb., 5 metų mūro 
ranch rezid., 1 % vonios, kilimai, 
puikiai įrengtas poils. rūsys, 2 a. 
mūr. garažas, platus sklypas, daug 
vert. priedų. $32,500.

Gražus butas ir taverna su visais 
Įrengimais, geras biznis. M. pk. Tik 
$24,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

Mūr. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par- 
k©

Mūr. 2 po 4, Brigaton Pke. $17,500. 
Mūr. 3 metų, 2 po 6% kamb.

Marųuette Parke.
Mūr. 5 Ir 6 kamb. Brighton Parke.

$22,600.

ŠIMAITIS
2737 AVesi 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

CICERO—BERVVYN
$12,500 — medinis. 4 ir 2 kamb. 

! Rūsys, pastogė, garaž. Gazo šiluma.
$16,500 — 3 butai: 6, 4 ir 4 ir 

i krautuves patalpa, Geras pirkinys 
| nagingam žmogui.

$3,000 — įmokėdami dar prieš
i Kalėdas galite persikelti f pirmos 
rūšies 5 kambarių namą.

ŠATAS REALTY
4936 VV. 15 St., Cicere

1 Tel: OL 6-2233; OL 2-8907

NERIS REAL
6924 S. Westem Avenue Telef. 471-0321

72-ra ir Mozart, Mūr. bungalovv, 
6 kamb., garažas, $18,700.

Prie Marųuette P-ko naujas bun- 
galow, 5% kamb. $17,300.

6 butų mūr, 2 metų Bargenas. 
$62,000.

Pajamų bungaloiv. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. $18,900.

VAINA REALTY
2617 W. 7Ist St. RE 7-9515

MeSOS ir maisto krautuvė — ant 
63-čios St., labai geras biznis.

Restoranas 10 vienetų Motei & 6 
kamb. butas ant 9 5-tos St.

25 akrai ąžuolyno, su namais, kai
na tik $7,000. įmokėti $1,000.

Naujas 3 mieg. mūr. platus skly
pas. šild. gazu. $300 įmokėti.

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Porter. Lemont, III., CL 7-6675

Salininkas apleidžia miestą, tu
ri parduoti 2-jų butų namą, 5 ir 4 
kamb. 3 mieg. Karštu vand. apšil. 
Pilnas rūsys. Apylinkėje 28-os ir 
Keeler. Abu butai išnuomoti po 
$75 mėn. $14,900; įmokėti $2,500. 
SVOBODA, 3739 West 26th St.

LA 1-7038

IŠNUOMUOJAMA FOR BENT:

Išnuom. 5 kamb. butas 2-me 
aukšte. 4625 S. Keating Ave.

Tel. 767-7287

SU MAŽU ĮMOKĖJIMU
10 metų mūr. 4 kamb. namas. 37 

pėdų sklypas. 1 % mašinos garažas. 
'T’i L- Jir, nnn

2x5% VISAI NAUJAS MŪR.
Marųuette Pk. Ąžuolo medis. Ke

ramikos plytelės. Dvi atskiros gazo- 
karšto vandens šildymo sistemos. 
Apsauga nuo potvynio. Plytelėm iš
dėtas rūsys. 4 vonioš. Galima iš
nuomoti 2 kamb. su voniom atskirai. 
Apžiūrėkite!

SAVININKAS IŠSIKELIA IŠ 
-CHICAGOS

6 metų 5% kamb. mur. namas ant 
35 pėdų sklypo. Ąžuolo medis. Gazo 
šildymas. 1 % mašinos garažas. Me
talinė tvora. Gera proga! $18,900.

9x4 — TIK $43,000
2 aukštų mūr. prie 60-os ir Da

men. Rūsys po visu namu. Mažos 
išlaidos —- nuomininkai patys apsi- 
šildo. Ekstra sklypas šalia.

KAS NORI GVVETI
Ir kartu turėti kokią nors preky

bą — štai tinkamas mūr. namas su 
patalpa krautuvei ir 6 kamb. butu! 
šildymas alyva. Dvigubas garažas. 
Šiuo metu namas duoda $200 mėn. 
pajamų. Kaina $15,000 -—- arba tin
kamas pasiūlymas.

TAVERNA, 3x3, 1x4
2 aukštų mūr. Marųuette Pk. Ap

sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
$32,000.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbroob 5-6015

PKOGOS-OPPORTUNITDES

FOR LEASE
Išnuom. Texaco Service Station. 

Geroj vietoje — 70-ta ir VVestern 
Ave, 3 įvažiavimai. Gerai einantis 
biznis. Apmokama mokymo prog
rama. Dėl daugiau informacijų 
kreiptis į Bill Roscrotv, tel. BI 2- 
3840.

Geras med. 2—4 ir 1—3 kamb. 
aukštos paj., centr. šild. gazu. Mar- 
ųuette parke. $17.800.

Ten pat 6 kamb. tvirtas bung. 
$16,200

2—4 gerai užlaikytas med. Pilnas 
beism. centr. šild. gar. $18.700.

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
parke ant 55 pėdų sklypo. Luxus 
butas — geros pajamos. $35.000. 
REAL ESTATE. NOTARY PURLIO

ŠIMKUS 
4259 So. Maplevvood Ave.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Namai, lotai, 
bizniai.

BUDRECKAS
2742 VV. 43rd St. 

LA 3-3384

Su dideliu nuostoliu savininkui tu
ri būti parduota 6 kamb. gera, mūr. 
rezidencija arti 63-os g-vės. Daug 
vertingų įrengimu. Pardavimo kaina 

i $17,500.

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

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMA 
PAGAL JŪSŲ PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7-8949 
2301 VV. 69tb St.. Chlcago

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Downspouts, Stogai, Dum
traukiai Pataisomi, Išsmalinaml ar. 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-asphaltu, f 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas—“gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kalj 
Ir "galvanized’' Dažymas Iš iauito 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudė 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau- 
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadl* 
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

Perskaitę “Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti. 

Remkite “Draugę”

Platinkite “Draugą”

Skelbkitės “Drauge”

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIM U
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje opaus 

luvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu

DRAUGAS 
4545 West 63 rd Street 

CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

STANKUS
CONSTRUCTION 00.

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospeet 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

DĖMESIO !

RADIO PROGRAMA

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

jįtE--''

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA
IS STIPRIOS TR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadienį nuo 
1 :S0 iki 2:00 vai, p. p,

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad 
resu: Lithcsanian Catholic Hour
Radio Station WLOA, Braddock,

Pennsylvania.

HEATING CONTRACTORSl
Statome šiltu oru pučiamus pe. 
čius. vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenne 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272

CONSTRUCTION C0.
_

REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR

s KITOKĮ pastatai

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 486 - 5158

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dlklniui 

GA 5-5867

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir alr conditioning Į nau
jus Ir senus namus. Stogų rinas 
(gutters), vandens šildymui boi
lerius. Turiu leidimus dirbti 
mieste ir užmiesčiuose. Darbas 
atliekamas greit Ir sąžiningai. 
Apskaičiavimai nemokamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestem, Chicago B, UI.

fiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
uiimmiimiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimiii

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I



Bendruomene vežimą tempia

V. ŽALA TOKIUS

Ne visos kalbos ir planai iš
sisklaido vėjuje. Kai kas tam
pa kūnu. Per JAV Lietuvių Ben 
druomenės centro valdybos in
formacinį posėdį gruodžio 21, 
paaiškėjo, kad bendruomeninin- 
kai dirba tris pamainas. Jie lei
džia vadovėlius šeštadieninėms 
mokykloms, finansuoja “Gim
tosios kalbos” leidimą, išlaiko 
Pasaulio Lietuvių archyvą, stei
gia naujas apylinkes, dalina pre 
mijas, leidžia “Aleksandryną”, 
ruošia vaikams literatūrą ir tel 
kia pinigus visiems šiems dar
bams finansuoti.

Iš aštuonių vadovėlių, reika
lingų pradžios mokyklai, keturi 
jau pasirodė. — Paskutinysis 
A. Šešplaukio-Tyruolio “Ten, 
kur Nemunas banguoja” — yra 
“pats įdomiausias”, anot cv pir
mininko J. Jasaičio.

Planingai vyksta ir lietuvių 
bendrinės kalbos laikraščio 
“Gimtosios kalbos” leidimas. 
Kasmet išeina keturi numeriai. 
Redaktorius L. Dambriūnas, lei 
dejas JAV LB Kultūros fondas. 
Tai tikras neužkastas lobis 
tiems, kurie savo kalba dar bent 
kiek domisi, o ypač tiems, ku
rie ją vartoja, kaip, pvz. laik
raščių bendradarbiai.
Greitkelis ir tikslioji plokštelė

Kas gi čia dabar Chicagoje 
žino, kaip lietuviškai išversti

“high fidelity”, “long playing 
record”, arba “turnpike” ? “Gim 
toji kalba” tuos terminus išver
tė paskutiniame numeryje. Šio 
reto laikraštuko kaina vienas 
doleris metams. Užsisakyti ga
lima, siunčiant pinigus “Gimto
sios kalbos” administracijai, 
2642 W. 15th St., Chicago 8, UI.

To paties Kultūros fondo lei
džiamas V. Biržiškos “Aleksand 
rynas”, kuriame surinktos visos 
mūsų ankstyvųjų rašytojų bio
grafijos, yra daugiau lituanis
tams pritaikytas. Gal dėl to, per 
tą patį Informacinės komisijos 
posėdį, įsikarščiavęs Kultūros 
fondo pirmininkas kun. S. San
ta ras pasakė:

— Kol aš būsiu pirmininkas, 
Kultūros fondas daugiau jokio 
mokslinio veikalo neleis.

Jo griežtą nusistatymą nesun 
ku suprasti, kai fondo sekreto
rius V. Micas paaiškina, kad iš 
kelių tūkstančių atspausdinto 
“Aleksandryno” I-ųjų tomų par 
duota tik keliolika egzempliorių. 
Geresnį likimą V. Butėnas, dir
bąs prie raidžių rinkimo, prana
šauja II-jam tomui. Šis apims 
geriau pažįstamus XIX amžiaus 
rašytojus, k. a. kun. A. Straz
delį, kurie daug populiaresni, 
negu toks M. Mažvydas ar Bret
kūnas.

Archyvas — $101) į mėnesį
Didžiausių išlaidų centro v-bai 

šiuo metu sudaro mėnesinė 100 
dol. nuoma už Pasaulio Lietu
vių archyvo patalpas, 2655 W. 
69-toji g-vė. Archyve yra maž
daug ketvirtis milijono vienetų 
lagerio susirinkimų protokolų, 
mokyklų dienynų, net caro lai
kų lietuviškų laikraščių, knygų 
ir vėliavų. Dėl patalpų mažumo 
medžiagos negalima tinkamai 
sutvarkyti. Archyvo knygos ir 
periodika būtų gražus pagrin
das Chicagos lietuvių bibliote
kai ir skaityklai. Bet kas jai 
duos pinigų? Kas pastatys? Ar
chyvą jau daugiau kaip 10 me
tų be užmokesnio tvarko V. Liu- 
levičius.

Jasaitis pasidžiaugė, kad per 
praėjusius metus įsisteigė dvi i 
naujos B-nės apylinkės: Denve- ■ 
ry, Kolorado valstybėj, ir Re
monte, III. Bet čia pat ir pasis
kundė, kad viena nunyko be ! 
garso. Tai Ann Arbor apylinkė 
M'chigane, į kurią siunčiami ap
linkraščiai grįžta su pašto ant
spaudu “adresatas nežinomas.” ■

i Iš savo kuklių išteklių B-nė j 
net sukrapšto tūkstantėlius pre 
mijoms. štai neseniai 1,000 dol. 
čekis buvo įteiktas rašytojai B. 
Pūkelevičiūtei už jos parašytą, 
scenos veikalą “Aukso žąsis”. 
Vaidinimo premjera jau praėjo 
su dideliu pasisekimu Chicagoj. 

Keikia trijų dalykų

Pinigai iš dangaus nekren
ta. Dalį surenka apylinkių iž-

Leroy' Johnson, pirmas negras 
Seorgia senate, daugiau kaip pu
sės šimto metų laikotarpyje, sėdi 
parengiamosios sesijos metu At
lanta mieste. Senato sesija prasi
dės sausio 7 d.

PEK NAUJUS METUS ŽUS 
480

: Nacionalė saugumo taryba, 
turinti centro raštinę Chicago
je, praneša, kad Naujųjų Me
tų šventėse visame krašte au
tomobilių nelaimėse žus iki 480 

i asmenų.
PRAŠĖ SKERDYKLŲ 

i NETERŠTI ORO
' Chicagos miesto oro teršimo1 
inspektorius James Fitzpatrick 
pasiuntė laišką Union Stock 
Yards vadovybei, prašydamas, 
kad ten kylą trąšų kalnai būtų 
panaikinti, nes nuo jų smarvė 
kartais toli užuodžiama.

) Pennsylvania geležinkelis už
sakė 52 dizelinius traukinius 
už $10,750,000. Jie bus General 
Motors korporacijos gaminami 
Chicagos priemiestyje La Gran-
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Musų gerbiamam
fi. "t" A.

ANTANUI STEIKŪNUI mirus, 
našlę Eleną Steikūnienę, dukteris Eleną Pocienę, 
Sofiją Steikūnienę, sūnų Joną Steikūną ir jų šeimas 

užjaučiame.
Antanas ir Birute Vihičšai 

čiakų šeima

.1. F. FI IUilKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7 1741-2

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

'’a

dininkai, eidami nuo durų prie 
durų ir rinkdami solidarumo mo 
kestį. Kita dalis ateina iš pa
sisekusių parengimų. Pagaliau 
yra ir stambesnių aukotojų. 
Štai neseniai Ohio gydytojų dr- 
ja “Aleksandryno” leidimui pas 
kyrė 1,000 dol. Iš Lietuvių Fon
do palūkanų tikimasi tūkstan
čio mokyklinių vadovėlių leidi
mui.

Tarp CV ateities planų yra 
tuoj po Naujųjų Metų planuo
jamas finansinis vajus. Voke
liai bus išsiuntinėti asmenims, 
iš kurių bus tikimasi mažesnės 
ar didesnės aukos

Bet didžiausi 1963 m. įvykiai,
. Jasaičio teigimu, būsią Tautinių 

šokių šventė, vykdoma Chica
gos apygardos valdybos, ir Pa
saulio LB suvažiavimas, numa
tomas New Yorke.

A. ' A.

Kleryonas šarkauskas
Mirė gruodžio 29 d.. 1 962, 

4:30 vai. p.p.. sulaukės 72 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me trys sunūs: Steve ir jo 
žmona Robertą, Anthony ir 
jo žmona l.-onis ir jų šeima, 
Alphonse ir jo žmona Kav ir 
jų šeima, trys duktėrys; Cla.ra 
Žiniai tls ir jos vaikai, Aldona 
ir jos vyras Lonis Pace ir ju 
šeima. Anella ir jos vyras 
Peter, Orender su šeima; se
serų vaikai: Alex Mitcliell ir 
Bernice Rupeika, kiti gimi
nės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį. sausio 2 d.. iš koplyčios 
9:15 va.l. ryto bus atlydėtas 
į St. Daniel the I’rophet pa
rapijos bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: sūnūs, d.idtter.vs.
anūkai. marčios ii’ svogoriai.

Laidotuvių direktorius An
tanas Phillips. Tel. YA 7-3401.

Petkus
TĖVAS IR SŪNŪS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠT® AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai
MAŽHKMVANS

80. W1 3TBRN AVB.

TBTt MODBBNUKOfl
AIB-CONDlTlONBB KOPLYCIOO

MASINOM! raw

A. f A.
ANTANUI STEIKŪNUI mirus, 

jo žmoną, dukras Sofiją, Eleną, sūnų Joną ir 

jųjų šeimas nuoširdžiai užjaučia

I. AMBRIZIS bi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktcvių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23 r d PLACE Tel. VIrginia 7-6672

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

LAfayette 3-3572

A. f A.

ALEXANDER LAURINAITIS
Gyveno 7052 So. Maplewood Avė.

Mirė gruodžio 30 d., 1962, 7:15 vai. ryte, sulaukęs 82 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: John ir marti Laurie, 
Alex ir marti Mary Jane, trys dukterys: Eva Kirschmer ir žentas 
Reno, Cathrine Prosek, Joana Trybulski ir žentas Myron, brolis 
John, aštuoni anūkai, kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo draugijai, A.L.R. Katalikų susivienijimui.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home koplyčioje, 

2533 W. 71 Street.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 2 d., iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345.

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 1

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Nemokamai dovana Jūsų namams
Sutaupykite dviejų mėn. laikotarpyje $500.00 
ar daugiau ir gausit nemokamai dovaną, savo 
namams. Viršuj parodytą dovaną bus galima 
gauti laike sausio ir vasario mėn. Jei norite, 
taupykite paštu ir mes atsiųsim Jums dova
ną. Viena dovana šeimai.

ST. ANTHONY SAVINGS
<447 S. 49th Ct • Cicero 50, tU. • PHONES: 242-4395 • 656-6330

Vai.: pirm. 9-S; antrad., ketv., penkt. 9-5; šešt. .9-7; treč. — uždaryta.
Mes mokame dividendus kas 90 dienų visoms sąskaitoms.

ON JNVESTMENT accounts

Kas domisi šeimos problemomis, būtinai turi perskaityti
JOHO GAILIAUS APYSAKĄ
GUNDYMAI

Šioje apysakoje žinomas rašytojas J. Gailius gražiu stilium 
ir vaizdinga kalba nagrinėja šeimos likimą, kai šeimos galva 
pasirenka slidų nuodėmės kelią. Moters pasiaukojimas net iki 
mirties, smaguriautojo vilionės, intrigantės mergaitės tragedija 
ir atgaila čia susipina darnioje visumoje taip, kad skaitytojas 
nuosekliai vedamas per knygos puslapius ir negali atsitraukti 
iki apysakos pabaigos. Knyga verta perskaityti visiems, kurie 
nori geriau pažinti psichologines persiskyrimų priežastis ir pa
vojus, gresiančius net ir geroms šeimoms.

GUNDYMAI kainuoja tik ........................................... $2.00
Rs /kit ir pinigus siųskit:

DRAUGAS 
4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. —* CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių
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X Jonas Jasaitis, Z. Dailidka 
ir J. įgimtomis, JAV LB cent
ro valdybos nariai, gruodžio 28 
aplankė Amerikos Lietuvių Ta
rybos centrinį (biurą, kur susi
tiko su Alto centro valdybos 
nariais — L. Šimučiu, T. Blin- 
strubu ir J. Talala. Ta proga 
pasikalbėjo aktualiais šių dvie
jų bendrinių lietuvių organiza
cijų reikalais, pasikeisdami nuo 
monėmis. Pasikalbėjimas praė- 
jč draugingoj nuotaikoj.

X “Draugo” spaustuvėje ga
lite išspausdinti įvairius lietu
viškus, o ir kitomis kalbomis 
leidinius. Čia galite išspausdin
ti programas, pakvietimus ves
tuvėms ir kitiems reikšmin
giems gyvenimo įvykiams. Kiek 
vienas spaudos darbas duotas 
“Draugo” spaustuvei yra taip 
pat ir parama dienraščiui. Kvie 
čiame visų pasinaudoti “Drau
go” patarnavimais, tačiau la
biausia kviečiame “Draugą” už 
prenumeruoti savo • pažįsta
miems, arba jį pasiūlyti užsisa
kyti tiems, kurie jo neprenume
ruoja. “Draugas” šiuo metu di
džiausias lietuvių dienraštis pa
saulyje.

X Inž. Leonas Maskaliūnas 
su šeima sausio 15 d. išskrenda 
į Bangkok, Thailand (Siamą), 
kur dirbs kaip vyriausias staty 
bos inžinierius Bourne Associa
tes International firmoje. Inž. 
Maskaliūnas inžinerijos studi
jas pradėjo Pabaltijo universi
tete, Hamburge, Vokietijoje ir 
baigė statybos inžineriją Uni- 

, versity of Illinois, 1952 m. Jis 
yra išlaikęs statybos inžinerijos 
ir profesinės inžinerijos egzami 
nūs Illinois valstybėje, kaip vy
riausias projektų inžinierius.

X Lietuvių Demokratų 9 War 
do Klubo valdybą 1963 m. su
daro J. Skeivys — pirm., 6601 
S. Artesian avė., telef. PR 8- 
6536, Al. Kumskis — vicepirm., 
A. Rainis — vicepirm., J. Piva- 
rūnas — prot/ sekret., telef. 
WA 8-3983, Al. Laurutėnas — 
fin. sekret., K. Rubinas — kas. 
Patikėtiniai dr. J. Vaičiulis, 
Vai. Rekaszi, prie Lietuvių De
mokratų Lygos delegatai — dr. 
Vaičiulis, J. Skeivys, Al. Kum
skis. Klubo susirinkimai būna 
kiekvieno mėnesio trečią antra 
dienį, 7:30 v. v. parapijos sve
tainėje, 10806 S. Wabash avė.

X Naujus Metus sutik Cice
ro LB ruošiamam sutikime pa
rapijos salėj. Kvartetas padai
nuos linksmų dainų, gros Mar- 

'.usko orkestras. Pradžia 9 v. 
/. Už 6 dol. bus pilnos vaišės. 
Kvietimų galima gauti ir prie
įėjimo. (Pr.)

X Tradicinis vakaras Chica
gos Aukštesniosios Lituanisti
kos mok. įvyksta antrą šešta
dienį po Naujų Metų, sausio 12 
d. 7 v. v. Jaunimo Centre, 5620 
S. Claremont Avė. Abiejose sa
lėse gros du orkestrai. Skaniau
sią maistą teiks Motinų klubo 
virtuvė. Geriausių gėrimų bus 
pagal svečių pageidavimą. Bus 
dovanų traukimai laimei išban
dyti. Staliukai didžiojoje salėje. 
Programą išpildys mokyklos 
mokiniai. Pelnas skiriamas mo
kyklos išlaikymui. Už įėjimą 
aukojama. Kviečiame visus at
silankyti. (Pr.)

X Bronė Dikinienė, ilgametė 
sceninės veiklos rėmėja ir ska
tintoja, talkininkauja moterų 
rūbų siuvime Dario Niccodemi 
“Gatvės vaiko”, 3 v. komedijos 
premjerai. Spektakliai įvyksta 
sausio 5 d., šeštadienį, 7:30 v. 
v. ir sekmadienį, sausio 6 d.,
4:30 vai. vak. Jaunimo Centre.

(Pr.)

X Leonui Gyliui, gyv. Seatt- 
le, Wash., padaryta operacija 
Loretos ligoninėj. Jis su žmona 
atvyko į Chicagą šventėms. 
Anksčiau Bridgeporte turėjo 
valgyklą.

X Antanina ir Jonas Valai
čiai, Cicero gyventojai, šven
tėms išvyko pas savo sūnų inž. 
Jurgį, gyv. New Yorke.

X Ateitininkų rengiamas Nau
jųjų Metų sutikimas prasidės 
šiandien 9:00 v. v. Chateau - 
Bu - she salėje, 10312 S. Cice
ro Avė. Neužsisakiusieji vietų 
prašomi pasitikrinti, ar dar yra 
bilietų, skambinant telefonu 
422-7575 ne anksčiau, kaip 7 
vai. v. (Pr.)

X Mirė Goštautas. Užva
kar Chicagoje mirė Vaclovas 
Goštautas. Laidojamas sausio 
2 d., iš Švč. P. Marijos Gimi
mo bažnyčios Šv. Kazimiero 
kapinėse. Pašarvotas Mažeiko - 
Evans koplyčioje.

CHICAGOS ŽINIOS
PAŠTAS NEVEIKS NAUJŲ 

METŲ DIENĄ
Chicagos paštas praneša, kad 

Naujųjų Metų dieną visi sky
riai bus uždaryti ir laiškai ne
bus išnešiojami į namus bei 
pramonės ir įmonių raštines.
PAKEITĖ SAUGUMO PRIE

MONES
Brink’s kompanija, 234 E. 

24 gt., kuri Chicagoje ir visoje 
šalyje verčiasi pinigų perveži
mu šarvuotais sunkvežimiais, 
pakeitė visoje šalyje saugumo 
priemones. Kūčių vakarą vie
nas kompanijos šarvuotas sunk 
vežimis buvo keturių banditų 
sulaikytas Dės Plaines priemie
styje ir iš jo pavogta apie 
$300,000.
ŽINIŲ PRANEŠĖJAS STOJA 

Į POLITIKĄ
Wesley South, Chicagos ra

dijo stoties WHFC žinių pra
nešėjas, stato savo kandidatū
rą kaip nepriklausomas demo
kratas į 29-to wardo alderma- 
nus. Jis gyvena 3936 W. Ar- 
thington.
DUOS KAVOS KELEIVIAMS 

NEMOKAMAI
Illinois Tri - State Tolhvay 

penki restoranai tuo greitkeliu 
keliaujantiems duos nemoka
mai juodos kavos išsigerti nuo 
8 v. v. gruodžio 31 d. iki 6 
vai. ryto sausio 1 d.

TIKRINA VEŽAMĄ Į 
CHICAGĄ MĖSĄ

Per paskutinius du mėnesius 
Illinois ūkio inspektoriai arešta
vo ir pinigais nubaudė kitų vals 
tybių 10 kompanijų, vežančių 
į Chicagą kiaulių ir galvijų be 
reikalingų sveikatingumo įrody
mų.

E. M. Montgomery, 23 m., Peru 
gyventojas, mirko savo kojas Los 
Angeles, Calif., nes jis jau nuke
liavo 17,000 mylių. Kelionę jis prai- 
dėjo 196! m. Limoje ir perėjp visą 
centrinę Ameriką. Sudėvėjo 10 
porų batų.

MŪSŲ VEIKĖJAI, IŠKELIAVĘ 

AMŽINYBĖN

1962 metus baigiame su nas Chicago Savings and Loan 
stambiais nuostoliais veikėjų at są-gos aukštas pareigūnas; Juo 
žvilgiu. Tikintieji okupuotoje zas E. Elias - Elijošius, buvęs 
Lietuvoje neteko kankinio arki- banko prezidentas ir veiklus po- 
vyskupo Teofilio Matulionio, litikas bei visuomenininkas. Pa- 
Amerikos lietuviai nustojo šių lydėti amžinybėn ir keli spau- 
kunigų: Aniceto Linkaus, prel. • dos darbininkai — L. Zeikus ir 
Prano Strakausko, dr. J. Matu- j Uršulė Gudienė. Teko atsisvei- 
so, Jurgio Riaulbos, Juozo Aruš kinti ir su keliais dainininkais 
kevičiaus, Jono Savulio, Modes- ibei muzikais — Marijona Janu- 
to iStepaičio, Australijos—kun. I šauskiene ir Stasiu Raku — 

Rakausku. Netekome ir kelių 
gydytojų — dr. Strikolio ir 
dr. J. Bložio.

J. Kungio.

Iš mūsų tarpo šiais metais iš
siskyrė prof. Mykolas Biržiška, 
Lietuvos Nepriklausomybės ak
to signataras. Lietuvos diplo
matai neteko dviejų savo kole
gų — dr. Kazio Graužinio, Lie
tuvos atstovo Pietų Amerikoje, 
ir Henriko Rabinavičiaus, buvu
sio Lietuvos pasiuntinybės Wa- 
shingtone sekretoriaus ir gene
ralinio konsulo New Yorke.

Karo vyrai atsisveikino su 
pulk. Kaziu Žuku, buvusiu Lie
tuvos krašto apsaugos ministe- 
riu. Visuomenės veikėjai neteko 
savo bendradarbių Jono Liudvi- 
naičio, Juozo Ginkaus, Pijaus 
Žūrio ir daugelio kitų.

Iš prekybininkų ir finansinin 
kų tarpo Chicagoje pasitraukė 
Juozas Budrikas, nuo 1929 me
tų išlaikęs ir vadovavęs liet. ra
dijo programas; J. Pakel, jau-

Tai tik keletas iš gyvųjų tar
po 1962 metais pasitraukusių. 
Jų buvo šimtai. Ne vien tik se
nesnio, bet ir jaunesnio am
žiaus mūsų, tautiečių. Vis tai 
yra ryškūs nuostoliai mūsų tau 
tai. Šie nuostatai verčia kreipti 
didesnį dėmesį į mūsų atžalyną, 
į naujų jaunų veikėjų kadro pa 
ruošimą, atsimenant dr. Vinco 
Kudirkos žodžius:

Manuel Artime, 30 m., Bay of 
Pig invazijos vadas, po savo iš
laisvinimo iš Kubos skelbia, kad 
Castro galima nuversti tik mili- 
tarine jėga. šalia vertėja ir drau
ge Elena Rodriguez, 28 m.

mus iš JAV prezidento ir po
nios* Kennedy, iš valstybės sek
retoriaus ir ponios Dean Rusk i 
bei kitų aukštųjų valstybės de
partamento pareigūnų.

CHICAGOJE

SUSIRINKIMAS IR MINĖJI
MAS CICERO MIESTE

L. Bendruomenės Cicero apy
linkės visuotinis susirinkimas 
šaukiamas 1963 m. sausio 6 d. 
4 v. p. p. Cicero parapijos sa
lėje.

L. Bendr. Cicero apylinkės 
valdyba kviečia visus Cicero ir 
artimesnių apylinkių lietuvius 
susirinkime skaitlingai daly
vauti.

Cicero L. Bend. valdyba, tal
kininkaujant Cicero A. Lit. mo 
kyklos ir tėvų komiteto, ruošia 
trumpą Maironio metų užbaigi
mo minėjimą. Po trumpo ra
šyt. B. Babrausko žodžio, ro
doma paveikslai iš Maironio 
gyvenimo ir mokinių pasirody
mas.

j Toliau dienotvarkėj valdybos 
ir revizijos komisijos praneši
mas, Cicero A. Lit. mokyklos

liiDomfl ELECTROniCS
TV-RADIUAI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 
ANTENOS - BATERI3OS- LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam Žemiausios kainos Ir garantija

3321 S?HaLsted St.-CLtFFSlPE4-5665j

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-241S 
7159 So. Maplevvood Avė.,

Otri cago 29, UI.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

iš

(,IIAIH\SkAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47 th St„ FR 6-1998 
TV, RADIJAT, HT-FI. VĖSINTUVAI 
Dabar atidara Ir sekm. TI v. Iki 4 r.■♦♦♦♦♦♦ ♦ < ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ !

. : direktoriaus pranešimas, nau-
Taip pat juos sveikino kitų jos vaidybom jr revizijos komi- 

valstybių diplomatinių misijų sįjos rinkimai ir kt. Susirinki- 
Washingtone šefai, apaštališ-1 mas į).us prie stalų ir su kavu- 

Jeigu audra ištikus verstų kasis dele£atas JAV ir kiti auk te. L. B. Cicero ap. valdyba
/stulpą vieną štieji Bažnyčios hierarchai.

Lietuvos atstovas, ir ponia 
/mo sieną Kajeckienė, senatoriaus Carl 

baimės son kvietimu, gruodžio 29 d. da 
lyvaus pietuose Statler viešbu- i 
tyje.

Sausio mėn. pradžioje J. Ra
jeckas dalyvaus JAV Civilinių 
Teisių komisijos kvietimu At- 
torney General atidaromoj lai
svės paskelbimo parodoj.

JAV prezidento kabineto na
rių kvietimu sausio 7 d. Kajec- i 
kai dalyvaus ponios Kennedy 
globojamoj J. Karališkos D.

Iš tų, kurie prilaiko jūsų na-

Namas negrius — iš
jūs neišlakstykit,

Tik vieton ano stulpo tąją 
/pačią dieną

Tuoj kitą statykit!”

IS ARTI IR TOLI
ARGENTINOJE

— Argentinos Imigrantų su
ruoštoje dienoje Buenos Aires 
mieste, tarp 40 tautų puikiai 
pasirodė lietuvių grupė, kuri 
gausiai dalyvavo pamaldose 
“EI Salvador” bažnyčioje. Mi
šias laikė Argentinos nuncijus 
mons. Monzzoni, kuris pasakė 
imigrantams tai dienai pritai
kintą pamokslą ir suteikė apa
štališką palaiminimą.

Pamaldoms pasibaigus “EI 
Salvador” universiteto salėje į- 
vyko meninė programa, kurioje 
dalyvavo 8 tautos, tarp jų ir 
lietuvių jaunimo ansamblis 
“Rambynas”, meniškai pašok
damas Kubilą, Ožiukus ir Ma
lūną. Lietuvių šokiai buvo vi-

globėjas kard. Juozapas Pizzar- 
do, kuris yra seminarijų ir uni
versitetų kongregacijos prefek-: Šekspyro trupės Amerikos prem 
tas. Kard. J. Pizzardo yra gi- Jeroj “The Hollow Crow”, sta- 
męs 1877 metais liepos 13 d. ir tomoj valstybės departamento 
šiemet sulaukė 85 m. Be to auditorijoje.
gruodžio 13 d. švenčia savo 25

kardinolo KOLUMBIJOJmetų sukaktį nuo 
garbės ir purpuro gavimo,
Šv. Tėvas Pijus XI 1937. XII.
13 pakėlė Juozapą Pizzardą kar,Saldukas Pakeltas iš Kartage- 
dinolu ir pavedė jam tvarkyti inos’ kur P^fesoriavo kunigų 
seminarijų ir universitetų kon-1 seminarijoje, į Medelyną svar- 

Steigiant lietuvių šv. bicms vyriausio ekonomo parei

— Salezietis kun. Nikodemas

jj

gregaciją
Kazimiero kolegiją Romoj, kar
dinolas visomis jėgomis rėmė ir 
padėjo lietuviams, būdamas vie 
nas iš didžiausių Lietuvos drau 
gų-

Iškilmėse lietuvių kolegijoje
sos publikos šiltai sutikti ir plo [ Romoje tos dvi kardinolo Piz- 
jimais palydėti. Į žardo sukaktys buvo gražiai at

švęstos. Po trumpų pamaldų ko 
legijos koplyčioj, kurias atlai-

— Šv. Cecilijos choras ir 
Rambyno ansamblis pasirodė 
televizijoj pašokdami tautinių 
šokių ir padainuodami lietuvių

gomK saleziečių centre.
Per kun. M. Tamošiūno ve

damą radijo valandėlę kun. Sal 
dūkas pažadėjo prisidėti prie 
lietuviškos veiklos ibei palaikyti 
ryšį su tautiečiais.

— Kolumbijoje siaučią plėši
kai paskutiniu laiku taip buvo 
įsidrąsinę, kad pradėjo žudyti I 
ūkininkus. Ūkininkai ir net in
dėnai užplukdė miestų gatves, 
bėgdami nuo teroro. Naujas pre 
zidentas Valėncia ėmėsi griež
tų priemonių, duodamas įsaky- 

namo svečių salėje įvyko trum- mą policijai kiekvieną sugautą 
pa akademija, kurios metu ko- j plėšiką nušauti. Tai padėjo. Plė

kė pats kardinolas, suteikda
mas visiems palaiminimą Švenč.

liaudies dainų.. Tai pirmas toks Sakramentu, kolegijos naujojo 
pasirodymas Argentinoje.

AUSTRALIJOJE legijos rektorius prel. Ladas . šikai aprimo. 
Tulaba pasakė gražią kalbą, iš-1

— Australijos ateitininkų 1 keldamas kardinolo nuopelnus . - 
sendraugių suvažiavimas įvyks- jįr jQ meį]ę beį palankumą lietu- 
ta gruodžio 31 d. Liet. Kat. tautai ir išreikšdamas lie- 
Centro rūmuose. Po pamaldų tuvių dėkingumą ir pagarbą, į-
iškilmingas posėdis, studentų 
ateitininkų įžodis, sveikinimai, 
uždaromasis žodis, vainiko prie 
kryžiaus padėjimas.

— Katalikų Federacijos su
važiavimas įvyko gruodžio 27 d. 
— 30 d. Liet. Katalikų Centro 
salėje Adelaidėje.

— Jubiliejinė Vilniaus sto
vykla. Paminėti garbingajai Lie 
tuvių Skautų sąjungos 45 metų 
sukakčiai, 1963 m. sausio 2—11 
d. Mt. Crawford pušyne ruošia
ma Australijos rajono stovyk
la, kurioje dalyvaus apie 150 
skautų ir skaučių iš visos Aus
tralijos. Stovyklos tikslas: skau 
tiškomis auklėjimo priemonė
mis ir būdais stiprinti mūsų jau 
nimo tarpe lietuviškąją dvasią 
ir kalbą, mokyti jaunimą lietu
viškų dainų.

ITALIJOJ
— Kardinolo Pizzardo jubilie

jus. Gruodžio 15 d. Romoje, 
Šv. Kazimiero Lietuvių kolegi
joje, įvyko didelės iškilmės, ku
riose buvo pagerbta kolegijos

teikė kolegijos dovaną labai 
gražiai meniškai pagamintą šv. 
mišių kieliką.

Lietuvos episkopato vardu 
kard. Pizzardo sveikino vysk. 
V. Brizgys, išreikšdamas didžią 
pagarbą ir dėkingumą. Po to 
trumpą, jaudinančią kalbą pa
sakė pats kardinolas, išreikšda
mas savo džiaugsmą matyti lie
tuvių tautos pastangas ugdyti 
dvasinius pašaukimus, kurie ge 
riausiai garantuoja visos tau
tos dvasinės kultūros pažangą 
ir išsilaikymą.

Kardinolo pagerbimo iškil
mėse be Visos lietuvių kolonijos 
Romoje, dalyvavo ir svečiai — 
lenkų vyskupas Gavvlina, mons. 
Stroina, Laterano universiteto 
rektoriaus atstovas, Vengrų ko
legijos rektorius ir nemažas ki-1 
tų aukštųjų Bažnyčios atsto- i 
vų.
. . — Lietuvos pasiuntinybės 
Wasliingtone žinios. Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų pro- 
ga, Lietuvos atstovas ir ponia ' 
O. Kajeckienė gavo sveikini- '

Lee Meriwether, rašytojas ir 
advokatas, sulaukė 100 m. am
žiaus ir parašė knygą “My First 
100 Years”, kuriai ieško leidėjo. 
Gimė prieš 100 m. St. Loūis mies
te.

616 Wesi Roosevelt Road, Chicago 7, III.
TELEFONAS — HARRISON 7-3737

Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiaurę 
Jefferson St., Chernin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

—

KAZĮ K FURNITURE CO.
5905 So. Kedzie Avė., PR 8-1331, Chicago 29, III.

Specialus išpardavimas matracų — BURTON 
DIXIE (Slumber on) RESTONIC Dr. Fuller, 
HOLLYWOOD lovos ir kiti moderniški baldai. 
Prieš pirkdami baldus patikrinkite kainas pir
miau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau negu 
kitur.
GAMINAME BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS

Pasirinkite stilių ir medžiagą, kuri jums patinka. Taip pat 
atnaujiname senus baldus.

JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIKAICIAI

'I

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

PERKU IK PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS
P A T R I A

8312 S. TVestern GR 6-6592 
Atdara 11-4 Ir 6-8

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS
1

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

Naujas ankštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
PIRM. ir KETV. .......................... 9 ▼. r. iki 8 ». p.
ANTRAD. ir PENKT..................... t T. r. Iki 6 p. p.
ŠEŠTAD...........» ▼. r. iki 13 ▼. d. Trečiad. uid&ryta.

VALANDOS:




