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JAV RUOŠIASI KALBĖTIS SU RAUD. KINIJA
Peipingas kaltina Formozą, jog jis nori pulti žemyną

WASHINGTONAS — Jung
tinių Amerikos Valstybių vy
riausybė, atrodo, ruošiasi pra-

Maskvos. Sakoma prezidento 
Chiang Kąi-sheko kariai iš For
mozos nori pulti Kinijos žemy

dėti diplomatines derybas su ną, nes tai dabar esanti geriau 
komunistų valdoma Kinija dėl i šia proga, nes žemyne vyrauja 
nepaprasto raudonųjų kinų ka- didžiausias nepasitenkinimas 
rinių jėgų stiprinimo priešais komunistine santvarka (vergi- 
Quemoy ir Matsu salas. ja).

Prezidentas Kennedy susirū
pinęs ne tik dėl komunistų ki
nų žemyno padėties kaslink pa
jūrio salų, bet ir nacionalistų 
valdomos Formozos 
Taipei norimų žygių.

Padėtis yra tokia:

Prezidentas Kennedy ir jo 
aukšti patarėjai jaučia, kad na
cionalistų invazija į Kinijos že
myną nepasisektų, nors ten siau

sostinės čia neramumai ir kraštą kan
kina badas.

Peipingas prabilo
TOKIO — Raudonosios Ki-1. Kinijos raudonieji stiprina

savo karines jėgas prieš nacio- nijos vyriausybė užvakar teigė, 
nalistų valdomas salas: Que- kad kinai nacionalistai ruošia- 
moy ir Matsu. i čiasi invazijai į žemyną, pagel-

2. Raudonoje Kinijoje papli- j bstint ir drąsinant Jungt. A. 
to badas ir atsiradęs šioks toks į merikos Valstybių imperializ- 
nesusipratimas tarp Peipingo ir 1 mui.

Trumpai iš visur
—Laose sudaryta koalicinė, —Tarptautinės organizacijos

vyriausybė, kuri vakar paskel
bė visame krašte karines pa
liaubas. Premjeras Phouma iš
vyko j Paryžių dalyvauti savo 
dukters sutuoktuvėse. Vakar 
rytą ministeriu kabinetas tu
rėjo pirmąjį posėdį. Ministeriu 
kabineto narių (kurių yra 19) 
įvesdinimo iškilmėse truko ke
turias valandas. Iškilmės buvo

skridimo inžinieriai užvakar po 
pietų paskelbė streiką prieš Pan 
Amercan World Ainvays ir 
Eastern Air Lines. Pan Ameri
can streikas sustabdytas fede
ralinio teisėjo.

Audra Chicagos priemiestyje 
CHICAGO — Sūkurinė audra

v . . (tornadas) užvakar smogė Oak
šventykloje Vientiane nueste, | Foregt apyIinkę> sužalodama 

182 namus ir sužeisdama 13Laose.
—Indonezų prezidentas Su

kamo vakar pareiškė, kad šių 
metų gale gali kilti karas, jei 
Olandija neatiduosianti Vakarų 
Naujosios Gvinėjos Indonezijai.

asmenų. Nuostolių padaryta 
$500,000.

Tokio universiteto 
bibliotekos

TOKIO, Japonija. Tokio uni-
Žydas vyras stebėti 
Vatikano šuva žiavimo
TEL AVIV, Izraelis - Dr. versitetas turi daugiau kaip 2,

Chaim Wardi, patarėjas Izrae
lio kulto ministerijoje, paskir-

300,000 tomų knygų, kurios yra 
didžioje bibliotekoje, devynioli-

tas vykti stebėtoju į Bažnyčios koje fakultetų ir institutų bib- 
visuotinį suvažiavimą Vatika- I liotekose ir 110 skyrių ar de- 
ne. partamentų knygynuose.

Neminint Washingtono pra
nešimų apie didelį raudonųjų 
kinų karinį stiprinimą pajūry
je priešais nacionalistų valdomą 
Formozos salą, Peipingo radi
jas pranešė:

— Kariai ir civiliai provinci
jose, kurios yra palei pietryčių 
pajūrį, o ypač jų užpakalinėse 
apylinkėse, turi sustiprinti bud
rumą ir pilnai pasiruošti, kad 
būtų sutriuškinta Chiang Kai- 
sheko gengės vyrų invazija bet 
kokiuo metu.

Komunistinės Kinijos
pajėgumas

PEIPINGAS — Komunistų 
valdoma Kinija dabar turi per 
2,000,000 apginkluotų kareivių 
armiją; 76,000 lakūnų su 2,000 
lėktuvų, pusė iš jų sprausmi- 
niai, daugiau kaip 50,000 vyrų 
laivyną.

Armija yra organizuota į 210; 
pėstininkų divizijų, 22 artileri
jos, šešių šarvuočių divizijų su 
vienetais ir paremti milicijos 
apsaugos jėgos iš kitų 1,000,- 
000 vyrų.

Raudonosios Kinijos divizija 
susideda iš 10,000 vyrų; ameri
kiečių divizija susideda iš 18,- 
000 vyrų.

Rusai erzina Ispaniją — Kadangi marokiečiai reiškia pretenzijas į teritorijas, valdomas Ispani
jos, ir kadangi Sovietų Sąjunga deda pastangas įsigalėti Viduržemio apylinkėje, iš Egipto iki 
Maroko-Alžirijos, tai kelia Ispanijoje susirūpinimą. Rusai pagreitintai siunčia ginklij į Maroką. Ispa
nija abejoja dėl marokiečių teigimų, kad rusų ginklai siunčiami j Alžiriją. (UPI)

RYŽTINGI INDĖNAI

Bolivijoje, prie Titicaca ežero,
Maryknoll tėvai turi radijo siųs 
tuvą. Vienu metu jie sužinojo 
apie komunistų kėslus sunaikin
ti tą siųstuvą. Kai apie tai pra
nešė indėnams, atsirado jų ryž
tingų vyrų, nusistačiusių viso
mis jėgomis stoti ginti. Stotis 
pasiekia 300 nutolusių kaimeliu 
kur įrengti radijo klausymo 
punktai ir taip per radiją duo- rį, kad Rusija toli nenužengs 
damos tikybos ir kitos pamo- Į savo bandymu išgauti Philadel- 
kos. I phijos gyventoją ir jį teisti kaip

ISDUOKITE NIKITA CHRU5C iOVA 
HZ MASINIUS ŽUDYMUS

Diktatorius Chruščiovas yra atsakingas, kad dabar amerikiečiai ir kiti miršta Pietų 
Vietname, pietryčių Azijoj. — Su Chruščiovu turi būti teisiami ir kai kurie jo sėbrai

PHILADELPHIA, Pa. —So- ‘karo kriminalistą’... Kodėl gi 
vietų Sąjunga pasiuntė notą negalėtų JAV ar Jungtinės Tau
JAV ambasadai Maskvoje, kad 
būtų išduotas Amerikoje gyve
nantis Antanas Liudvikas Im- 
pulevičius. Apie tai paskelbė 
Sovietų žinių aegntūra Tass.

Ryšium su tuo, Philadelphi
jos dienraštis “Philadelphia 
Daily News” birž. 20 d. veda
majame rašo: “Mes esame tik-

karo metu. Tačiau nėra abejo
nės, kad Chruščevo aukos yra 
matuojamos milijonais. Jų tar
pe yra daug amerikiečių. Chruš 
čiovas Stalino metu tarnavo 
kaip Ukrainos ir Baltijos kraš-

tos, ar net abidvi šios institu
cijos pareikalauti išduoti patį 
premjerą Nikitą Chruščiovą, 
kad jisai būtų teisiamas, kaip 
masių žudikas... Philadelphijie- Į tų skerdikas, 
tis yra rusų kaltinamas nužu- Chruščiovas buvo Rusijos 
dęs .kelis tūkstančius’ Sovietų
piliečių ir karių II Pasaulinio! (Nukelta 1 4 psl.)

Kardintas Višinskis kviečia sinodą
VARŠUVA — Į Lenkijos šuvos diecezijos sinodą, kuris

Naujausios
žinios

-—Valstybės sekretorius Dean 
Rusk vakar rytą iš Romos at
skrido į Londoną pasitarti su 
premjeru Macmillahu tarptau
tiniais klausimais. Rusk pareiš
kė, jog jo pasitarimai su Ita
lijos premjeru Fanfani buvę 
vaisingi svarbių tarptautinių 
problemų šviesoje.

—JAV 7-tas laivynas Toli
muose Rytuose budi, nes Kini
jos raudonieji stiprina savo ka
rines pozicijas prieš Quemoy ir 
Matsu salas.

—Jungtinių Amerikos Vdlsty 
bių administracija parodė „di
delį pasitenkinimą” Laoso koa
licinės vyriausybės „gimimu” ir 
ragina ko greičiausiai išimti 
Laosą iš šaltojo karo. JAV 
siūlo keturiolikos valstybių at
stovų konferenciją Genevoje, 
Šveicarijoje, vėl sukviesti liepos 
2 dieną, kad formaliai patvirti
nus Laoso kompromisinius su
sitarimus.

—Laoso koalicinė vyriausybė 
i vakar pareiškė, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių karinių da
linių buvimas kaimyniame Tha- 
ilande sudaro grėsmę laosiečių 
neutralumui.

PAVOJINGA ĮTAMPA TIES OlIEMOY IR MATSU SALOMIS
Ar tai raudonosios Kinijos planai jas pulti, ar apdrausti nuo sukilimo ir Chiang Kai - sheko invazijos? — 

kia šiuo klausimu Kennedy vyriausybės politika?
Ko-

posėdžiaus šv. Jono katedroje. 
Tarp kitko sinodas svarstys vy
riausybės suauktulėjusią agi
taciją ateizmui (bedievybei)

I skleisti, ypač tarp Lenkijos jau
nimo.

Protestantai ir katalikai
Vokietijoje vieningi

prieš ateizmą
BERLYNAS — Berlyno liu

teronų vyskupas Otto Dibelius 
sako, kad protestantai Rytų 
Vokietijoje esą vienos šeimos 

i nusiteikime su katalikais, t. y. 
jaučiasi lyg būtų tos pat šei- 

| mos nariai.
„Jokiame kitame krašte nė

ra tokių nuoširdžių santykių 
tarp Romos katalikų ir evan
gelikų bažnyčių, kaip Sovietų 
zonoje Vokietijoje.” „Mes sė
dime tame pačiame laive, ko
vojame su ta pačia komunistų 
neapykanta kiekvienam, kuris 
galvoje negu jie (komunistai).

Tai jis pasakė susirinkime 
Vienoje, Austrijos sostinėje, 
kur jis dalyvavo kaip svečias 
iš Berlyno.

WASHINGTONAS. — Išryš
kėjus, kad Kinijos komunistai 
telkia jėgas ties Quemoy ir Mat
su salomis, darosi aktualus 
klausimas, kokia būtų Kenned
žio vyriausybės linija, jeigu kinų 
komunistai tas salas imtų ata
kuoti ?

Kennedy prasitarimai rinkimų 
kampanijoj ir diskusijose su 

Nixonu

Tą klausimą aiškindamas 
“Chicagos American” rašo: Nei 
prezidentas Kennedy, nei Vals
tybės sekretorius Rusk tuo 
klausimu nėra davę oficialaus 
pareiškimo, tačiau daugelis at
simename, kad rinkiminės kam
panijos metu 1960 m. Kennedy 
buvo prasitaręs, kokia būtų jo 
politika tų salų atžvilgiu, jei- 
ju jisai būtų išrinktas prezi
dentu : tos esančios neapgina
mos, neturi strateginės vertės 
ir nėra esminės Formozos gy
nybai.

Tik kai televizijos debatuo-1 
se Nixonas ėmė spausti Ken- 
nedį šiuo klausimu, jis kiek su
švelnino savo šią pažiūrą. Ta
da pareiškė, jog JAV kariniai 
daliniai būtų pasiųsti tų salų 
ginti, jeigu paaiškėtų, kad rau
donųjų puolimas tų salų reikš
tų ataką prieš Formozą.

Gal būt tas prasitarimas bu- / lamas žemnyas, bet tai jau rių atkėlimas į šį sektorių ne- 
vo tik rinkiminės politikos ma-1 reikštų visuotinio karo pradžią, sudarytų žymaus pakeitimo.
nevras. Atrodo, kad Kennedy 
1960 m. spalio 12 d. New Yor
ke pasakytieji žodžiai tuo klau
simu labiau atstovauja jo nu
sistatymą, negu pareiškimai te
levizijos diskusijose. Tada jis 
kalbėjo:

— Kodėl gi mes turėtume 
nuolat vis laikyti tą pagundą 
prieš komunistinės Kinijos 
akis? Kam mes turime su to
mis salomis sudaryti patogias 
sąlygas daryti spaudimą į mū
sų militarines jėgas ? Tos sa
los nėra esminės gynybai For
mozos ir Pescadores salų, ku
rias ginti mūsų kraštas tvirtai 
pasižada ir busimoji vyriausy
bė tvirtai šio įsipareigojimo 
laikysis. Čia įveltas mūsų pres-

Chiang Kai - sheko jėgos
Šitokie buvo Kennedžio pa

reiškimai rinkimų metu. Atro
do, kad tai buvo planuotosios 
politikos linija. Tapęs preziden
tu, Kennedy darė įtakos į 
Chiang Kai - sheką, kad jis su- 
maižinltų šarvo karines jėgas, 
laikomas Quemoy ir Matsu sa
lose. Tai buvo daroma remian
tis pažiūra, kad salos neapgi
namos. Buvo paliktos tik sim
bolinės jėgos, kad puolimo at
veju galėtų trumpą laiką laiky
tis, numatant jas perkelti į 
Formozą.

Tačiau dabar yra žinių, kad 
tose salose, tik mylia nuo rau
donosios Kinijos, Chiang Kai - 
shekas jau yra sutraukęs apie

tyžas ir mūsų įsipareigojimai Į100,000 vyrų. Šitokio karių

Kai kurie net mano, kad žinios 
apie raudonųjų įgulų didinimą 
yra tik Chiang Kai - sheko va
dų pastangos Washingtoną įti
kinti, kodėl Formozos jėgos iš 
tų salų neturėtų būti atitrauk
tos.

Vis dėlto amerikiečių žval
gyba praneša apie galimą tų 
salų ataką. Tačiau raudonųjų

vyskupų ganytojinį laišką, kvie 
čiantį katalikus melstis, kad 
komunistai grįžtų prie Dievo, 
raudonųjų laikraštis „Zycie 
Warzszawy” sarkastiškai atsa
kęs, kad „malda nepakenks ko
munistams.” ~

Vatikano radijas pranešė, prezjUento KeilliedŽio 
kad kardinolas Višinskis šių ^icziuento ivcnneazio 
metų liepos 4 dieną šaukia Var- vizitas Meksikoje

WASHINGTONAS — Prezi- 
Pakistano posėdis dėl edntas Kennedy matys įspūdin- 

ę . r gus meksikiečių tautinius šo-
DOVietų veto j kįUS; dalyvaus mišių aukoje

RAWALPIND1, Pakistanas— Guadalupės bazilikoje valstybi- 
Prezidentas Mahomedas Ayub n^° vizito Meksikoje metu šį 
Khan užvakar sukvietė nepap- savaitgalį, pamaldose Guadalu-

Radijas Formozoje
TAIPEI, Formozą. — Formo- 

za turi 908,600 radijo aparatus 
(setus), beveik vienas iš dvyli
kos asmenų. Tai pranešė vyriau 
sybė.

— Italijoje priimtas įstaty
mas, kuris draudžia reklamuoti 
tabako gaminius. Kas pakarto
tinai nusižengs, bus baudžiamas 
iki 2 milijonų lirų — apie $3, 
200.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės šiais metais paleis du sa-

jėgų telkimą taipgi linkstama gos veto, pareikšto Jungtinių Meksikoje 48 valandas, atvykęs■ telitus su žmonėmis aplink že
mę.

rastą ministeriu kabineto posė
dį apsvarstyti Sovietų Sąjun-

pėje dalyvaus liepos 1 dieną. , 
Prezidentas Kennedy viešės'

čia griežti.

Tačiau Quemoy ir Matsu sa
los, kariškių sprendimu, — kal
bėjo Kennedy, — neturi jo
kios strateginės vertės. Jos nė
ra būtinos gynimui Formozos, 
esančios už 100 mylių. Jos nė
ra būtinos bet kokiai invazijai 
į žemyną, ir jos neapginamos 
prieš visomis jėgomis vedamą 
ataką, nebent ginant būtų puo-

kiekio atidavimas raudonie
siems, be įsikišimo JAV septin
tojo laivyno, saugojančio For
mozą, atrodo neįmanomas.

Raudonųjų įgulos

Nesutampa nuomonės ir apie 
raudonųjų kinų įgulų didinimą. 
Formozos gynybos viršininkas 
skelbia, kad Quemoy - Matsu 
salų rajone nuolat yra apie 
400,000 raudonųjų karių. Kelių 
dešimtį tūkstančių naujų ka-

aiškinti, kad arba jie tas tru
pes yra sutraukę, kad apsau
gotų nuo išbadėjusių kinų su
kilimo tame pavojingame sek
toriuje, arba kad būtų apsisau
gota nuo pačių Formozos kinų 
puolimo į sausažemį.

Ar Chiang Kai - shekas rengiasi 
pulti žemyną?

Kas dėl šio dalyko, tai pa-, 
gal JAV susitarimą su Chiang 
Kai - sheku, jis privalo gauti 
Washingtono pritarimą pirm, 
negu pradėtų žemyno puolimą. 
Washingtonąs jam yra davęs 
suprasti, kad to leidimo jis ne
gaus.

Jei, tačiau, raudonojoj Kini
joj išsivystytų žymesnis sukili
mas, Amerika pasvarstytų, ar 
neridikfia palikt laisvų rankų 
Chiank Kai - shekui. Bet ir ta-

Tautų Saugumo Taryboje dėl šio penktadienio rytą į Meksi 
Kašmiro rezoliucijos. co City, Meksiką apleis sekma-
______________ ______________dienį 11:30 vai. rytą, sugrįžda-
da, Pentagono (JAV karo va-1 mas i Washingtoną.

Kennedžiui teks SV2 vai. pri
vačiai pasikalbėti su Meksikos 
prezidentu Adolfo Lopez Mate- 
os.

dų) nuomone, Chiang Kai - she
kas turėtų savo atakos dalinius 
atitraukti iš tų pakraščių sa
lų, nes jos nelaikomos pačia 
geriausia puolimo baze. Puoli
mas turėtų būti pradėtas ten, 
kur nėra sukoncentruotų rau
donųjų karinių jėgų.

Dabartinėse sąlygose daugiau 
įtikėtina, kad raudonoji Kini
ja nori savo badaujančių pilie
čių dėmesį nukreipti nuo vi
daus problemų ir telkia karines 
jėgas, norėdama prisijungti 
pakrančių salas. Į maištingumą 
linkusiems pavergtiesiems tai, 
jų manymu, ženklas, kad nesi-

Britai kareiviai išėjo 
iš Jamaicos

KINGSTON, Jamaica — Pas
kutinis britų kareivių dalinys 
paliko Jamaicą, baigus 300 me
tų okupaciją saloje, kuri nepri
klausoma taps rugpiūčio mėne
sį.

šešiasdešimt kareivių išskri
do lėktuvu į Angliją, atlikę 254 
metų karinę tarnybą.

Salos gynyba rūpinsis vieti- 
tikėtų išvadavimo iš Chiang Kai niai West Indija kariai. Jau su 

sheko ir amerikiečių pusės. 1 darytas pulkas jamaikiečių ka- 
J. Pr. Į reivių.

Temperatūra keičia spalvą
Amerikoje gaminamas spe

cialus audinys, kuris, veikiamas 
temperatūros, keičia savo spal
vą. Vasaros dienomis jis būna 
šviesus, o žiemą ir naktį tam
sus.

KALENDORIUS
Birželio 25 d.: šv. Vilimas, 

Mantininkas.
Birželio 26 d.: šv. Jonas ir 

Povilas, kankiniai; Jaunius.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsn.; rytoj — švelni 
oro temperatūra.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:28.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

Kas man Amerikoje p&f.nka bedarblu- Toks neprotingas js-
ir kas nepatinka

Neseniai iš Europos atvykę j 
Ameriką imigrantai ne tik tar
pusavyje kalba, bet ir spaudoje

tatymas.
Religiškumas irgi kai kurių

paviršutiniškas. Teisingai viena 
“leidžiukė” išreiškė: “Amerika 
šalis nereligiška, bet bažnytiš- Darbo statistikos komisionie- 

rius Ewan Clague, rodydamas į 
žemėlapį Atlantic City, N. J., pa

terminą priskiria visada visai 
socialinei įstatymdavystei; 71% 
britų daktarų ,sako šis profeso
rius, tvirtina, jog ši sistema 
padeda įspėti pacientus nuo rim 
tų susirgimų; 59 valstybės, įs
kaitant viso pasaulio didžiuo
sius kraštus yra įvedusios pas 
save naci-.u a nį. sveikatos drau-

— Blogo draugo liežuvis la
biau pjauna kaip peilis.

—Ispanų priežodis THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

<545 WEST 63rd SI’., CHICAGO 29, ILL., Tel. LUdlow 5-9300

reiškia pasitenkinimą, radę ge- ka”.

S P, ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Proteztstas 

Aparatal-Protezal. Med. bar 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t 

Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
dimą ir nė viena nuo šios siste-1 orthopedijos technikos lab 

mos neatsisakė;
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£ e Redakcija straipsnius tai- 
£ so savo nuožiūra. Nesunau- 
g dotų straipsnių nesaugo, juos 
g grąžina tik iš anksto susita- 
S rus. Redakcija už skelbimų 
5 turini neatsako. Skelbimų 
s kainos prisiunčiamos, gavus 
S prašymus,

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

Atstovė E. Green pabaigai 
pareiškė, kad šiame krašte yra 
tūkstančiai pasišventusių ir 
praktikuojančių gydytojų, bet 
ji galvoja, kad AMA neatsto
vauja jų galvojimo.

Norime priminti, kad 1883 m. 
buvęs Vokietijos vad. geležinis

BR, j. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.

_ _____ __ _________ Mokyklos naujai pastatytos sakė, kad ekonomikos istorija nu _
lykais imigrantai nepatenkinti vienaaukštės, puikiai išdėsty- į°a^i ^vvkti kitai™' metais'” kan<derds Bismarkas įvedė kraš-

te nemokamą gydymą (ligonių 
kasas). Ar ir jis buvęs socia
listas? Fab.

rų dalykų. Bet kai kuriais da-

Priima ligonius pagal susitarimą 
DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. d 
Vąskiėd. išskyrus trečiad. ir šeštad

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

ir kritikuoja amerikiečių pamėg Uos ir gerai aprūpintos. Moks
lus neigiamus dalykus. Mes pa- j las pradžios ir vidurinis val- 
teiksime būdingesnius pasisa- įdžios mokyklose nemokamas, 
kymus, susijusius su socialiniu Uik parapijų išlaikomose

Jeigu nedarbingumojumsap- “ J -
, . .v pensija būtų pripažinta, tai ta-'

žmonių gyvenimu, ypač diriban- mokamas, nes jos negauna is
Vai. ■

. da gautumėte ir didesnę pensi-
čiųjų reikalais ir jų rūpesčiais. , valstybes pašalpų. ją Matj nedarbingumo pensi.

Vienam imigrantui patinka,! Amerikiečiai apie save sako; mažinamos> nesvarbUj — Kongr. Mills (dem.) pa-
kad šiame krašte yra 70 milijo-!Rad 0ie mdividuabstai. Bet is kkk genumo -ūg būtumėte Jos siūle padaryti kompromisą, kad 
nų riedančių automobilių; dir- tikrųjų, tai nesusipratimas. Vi- moRamog toRiQ d džio , . Kennedv sveikatos planas pra
stieji gali gyventi toli nuo si- tiek vyrai, tiek moterys — ldst t&d Rada tapote eitų. Jis sako, kad co plano ad-
miesto ir tuo pačiu metu leng- madli v-ršaL Pavyzdžiui, ma- ngdarbi suiaukėte pilno pen mmistravimą reikia pavesti ne 
vai kasdien pasiekia darbovie- *>ninko ^aus. Vad,naši, jei *">■ administracijai, bet

tę. Esant daugybei dldzlulių' įodčl? _ Mada Mo. gausite nedarbingumo pensiją,
SSTe 1 i'sT^’i terys nešioja tiek siauras'suk- tai jūsų sumažinta senatvės
dideliame plote, žmones lengvai yaiR§J penšja bus pakeista į pilną ne-

čioti, o mergaitės su kelnėmis, dancmgumo pensiją. Ar jums seneliamg _ Kodėi
Kodėl?—Mada. Jų batukų už- reikės kitų daktarų sveikatos ?
kulniai 4 coūų — irgi mada. patikrinimo — nez-mau Tai - _ Darbillinkai b-j(> naujojo 
Mokiniai nešioja knygas ne priklauso nuo daugelio dalykų. robotQ, Rurį pagamino ameri-- 
portfeliuose, bet palaidas, nes.Jei socialinio draudimo įstaiga dav_ a lamg už '
+ t • • i jaus, kad dar reikalinga dau- , f ,. m ,tai ir.,1 mada. . ..... . 4,000 sv. sterlingų. Tas robotas

_. . . , . , . , , Visi amerikiečiai skuba, kam >au įrodymų, tai ji jums apie ’ &
Tie imigrantai, kuriems teko .. . . ... , . i +<,, nranp$ Tariau -iei iiiatn Tiri- esą &et Ruri aarD^ atlikti,v , - .reikia ir nereikia, mat vienas tai praneš, laciau jei jūsų pri Mnlivtnin nrnfrsiia vi^nalankytis amerikiečių namuose, J ! + •• irndvmai vra pakari- — Mokytojo proiesija vi „na, , , . . nuo kito užsikrečia. Gal dėl to statytieji įrodymai yra pakan- TAVJhi^r Darhnpastebėjo, kad jų namuose ne- ■ ..... . ! :r vitnViu HninmiPntn up 1s didžiausių J a. v-pese. u arpo

-k J i n, i i al i greitumo daugiausia šiame kra kami ir kitokių dokumentų ne • daugiamra rūbų kabyklų. Atvykę sve- t. _____ _ ™ivia tai ^Ulinio dmnHimn departamento žiniomis, daugiau-

TRUMPAI

BR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 West 63rd Street
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v

vak šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
'Hėn. uždaryta Kitu laiku susitarus

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

Telefonas: GRovehell 8-1505
BR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Rd

prie jų privažiuoja automobi
liais, prisiperka visai savaitei 
produktų, kuriuos patys pasi
renka. nes prekės dažniausiai 
įpakuotos permatomuose įpaka 
viržiuose ir jų neišvyniojant 
galima pasirinkti sau tinkamas.

privačioms kompanijoms. Med. 
Gydytojų s-ga irgi siūlo kom
promisą: sveikatos planą taiky
ti ne nuo 65 m. amž., bet nuo

Ręst. HF 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (.Crav jrd 
Med ai Building). tel. LU 5-6446
balandos pagal susitarimą Jei ne- 
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

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

BR. J. RIMBZUS
CHJROPRACTOR

Hėadaches, Arthrltis, RŪeūmatlsm. 
Spine & Nerve, Ailmeilts 

1428 Broad’.vay. Gary, Indiana 
Valandos — šeštad. 9 v. r. jįi 12 v. 
dieną. Kitu laiku pagal snsiiarimą. 

Telef. Office Gary: Gary 885883a 
Res. Chicago BIshop 7-5883

Ofiso lr huto tel. OLympic 2-1381

BR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12
tad. tik 10-1’

4-7 Treč.

BR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINičS LIGOS 

2 745 West 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine. 

Išvyko atostogų, ligonis p'radės
lr šeš- priiminėti tik liepos l’6 dieną.

REpublic 7-2290.

čiai dažnai savo rūbus pameta 
ant lovos, padeda ant sofos 
krašto ir p. Lovos apklotos už- 
klodais, kurie nusitęsia iki grin
dų, sutraukdami nemažai dul-

šte įvyksta susisiekimo nelai- reikia, tai socialinio draudimo 
mių ir mirčių. I ištaiga darys sprendimą rem-

Pabaigai, imigrantai sako, damasi esamais įrodymais. Kiek 
kad jie dėkoja Amerikai už vienu atveju apie jūsų nedar

negu 1% milijono vyrų ir mo
terų JAV-bėse yra mokytojai ir 
tūkstančiai kitų moko dalinį

„ , . .. .... laiką (part-time).tai, jog leido jiems šiame kraš- bingumo pensijos pareiškimo /
+ nirnirriTiron) 4 /IQ Y»O*1 “llkum 51?' *imn C- hlIC! nranPŠfp lnyS’,. T . ... .-te apsigyventi, dirbti ir dargi “likimą’ jums bus pranešta

. . .. ® , . 'rašvti tokias pastabas. Dabar tenka tik laukti. .spinduliai negali kambarin pa- ~ . ....... ¥ vyrų ir moterų dirba fabnkuot£kti Iš imigrantų girdėjusi, uzra- J. Sohunas J „
! šiau ir skaitytojams pateikiu

_Bet užtai §erai.ap- apsvarstymui — ar jie tiesą-
kalba? Ma,gd. Šul.

Daugiau negu milijonas

Ofisas: 3I4S West 63r<l Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 tVest 6«fb Placc 
Tel.: REpublic t-7868

Dr. S. BIEŽIS
C H I R U I G A S 

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

BR. VL. KAUPAS
Telef.

BR. VL. BLAŽYS
-'LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St.
Kampas 63-čios ir California 
a kas Uen nuo 6—8 vai vak

šešt. 2—4 vai.
ečlad. '.r kitu laiku pagal sutarti 

Ofiso telef. 476-4042 
Rez. VVAIbrook 5-S048

BR. G. K. BOBELIS
iKstų ir šlapume takų chirurgių 

Tel. 695-0533 Elgin
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois

Valandos pagal susitarimą

VIDAUS LIGOS 
(Spec. plaučiu ir širdies) 
756 Wešt 35th Street

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p.

Trečiad. susitarus.
Tel. Ofiso — Bi 7-0400.

Dienos metu tel. CA 5-5010

DR. ART. RUDOKAS, Opi
Tikrina akis ir pritaiko akujun 

keičia stiklus ir rčmus 
4455 S. California Avė. VA 7-7081
Vai.: i o ryto Iki 8 vak.'. f, trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 r

Tei.: REliance 5-181!

0R. WALTER i KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59tfa Street 

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p p., 6:36-8:80 
vai, vak šeštad ’ * va) . trečiad

ei. ofiso ir buto OLymnic 2-4158

BR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. I5th St., Cicero 
Kasdien i—8 vai. ir 6—8 vai. vak

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Rez. tel. PR 0-0563, Rez. PR 9-6730

Dr. W. Rcss Dr. L. Seibastis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 
. chirurgija

795S S- VVestern Avė., tel.
n? +'^09-ik«892 E- 159th st > Harvey, 
Ilk, tel. EDison 3-4883; 80 N Mi- 
gan Avė., Suite 808, tel. C®, 6-7764 

Valandos pagal susitarifną

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. Iitr 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, IU. 

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

rūpintos paskutiniais technikos 
išradimais — su šaldytuvais, 
sų skalbiamomis mašinomis. 
Kiekvienam name gali rasti au
tomobilį, telefoną, radijo apa- į 
batą, televiziją, gazą, elektrą, j 
vandentiekį su šiltu ir šaltu'

JOS KLAUSIATE —
MES ATSAKOMI

se, kur siuvami rūbai. Ši indu
strija per metus pagamina apie 

i v vertės drabužių kievienam
51 kraštas turi sveikatos i vyrui, moteriai ir vaikui. Tai 

apdraudą I praneša Darbo dep-to “Occu-
Edith Green, demokratų at- pational Outlook Handbook” 

stove iš Oregono, Atstovų Rū- i -------- —
muose pareiškė, kad AMA var ■ Liežuvis kaulo neturi, bet

, . _ . Kl. s. m. kovo men. pabaigoj
vandeniu. Daugumas siuos daik v , . .. ., , ............... .. užpildžiau senatvės pensijaitus perka ilgam laikui issimo- ,. ,. . _ ., ° gauti blankus. Esu gimęs 1900.ketinai. VI. 19. Sergu nuo 1961. X. 7, 

Daugelį imigrantų stebina, todėl bal. mėn. užpildžiau ne- 
kad žmonės prie namų sodina darbingumo pensijai gauti pa- 
žolę, ją laisto, reguliariai nu-i reįškimą. Geg. 15 d. mano gy- 
piauna. O kodėl įgalėtų savo dytojas užpildė, duotą man soc. 
nors ir mažuose žemės sklypuo- dr. įstaigos, blanką apie mano 
se prie namų pasisodinti anks- sveikatos stovį, kaip nedarbin- 
tyvųjų daržovių, kurios krau- g0 ir jiems pasjuntė. Birž. 5 
tuvėse gana brangios. Kodėl d. gavau iš soc. dr. įstaigos raš 
krautuvėse nėra šviežios mė-1 pranešant nuo kada ir kiek 
sos ? Pastebėjo ,kad visada mė-, gaUsįu pensijos per mėnesį (su 
Sa šaldyta Jr ilgus mene- mažintos), nieko nepasakant
sius išlaikyta šaldytuvuose.

Nemokamo gydymo šiame 
krašte beveik nėra ir dėlto žmo 

- nės apdraudžia savo sveikatą ir

apie nedarbingumo pensijos re
zultatus. Jeigu būsiu pripažin
tas nedarbingu, ar mano suma
žinta senatvės pensija bus pa-

gyvybę. Kadangi apdraudimas didinta vėliau? Ar dar turėsiu 
yra privatus verslas, todėl dau- pereiti kitų daktarų mano svei- 
giausia ligų puolami organai katos tikrinimus? J. V.
neapdraudžiami, būtent: dan-i Ats. J. V. Jūsų visi klausi- 
tys, akys ir ausys. mai labai įdomūs ir svarbūs

kiekvienam senesnio amžiausDirbantieji senatvėje, gauna
pensiją. Nuo 65 m, pilną pensi-]dartaininkui- kuris Paduoda Pa"
ją, o nuo 62 m. sumažintą. įreiškim^ nedarbingumo pensi- 

i jai gauti. Pirmiausiai noriu jus 
Tas labai gražu, ibet kodėl suraminti, kad dėl atsakymo 

pensija ne visiems vienodo dy-, negavimo api(J nedarbingumo 
džio, bet priklauso nuo per ii- ’ pensįją nėra ko nuogąstauti, 
gus metus gautų uždarbių ? Kas j Teisįngai jūs pastebit, kad ne- 
anksčiau daugiau uždirbdavo, darbingumo pensijų reikalai ne
to ir pensija esti didesnė. Nėra 
so'eialinio teisingumo pensijų 
srityje. Kodėl vieni seneliai 
gali gyventi geriau, o kiti blo
giau— nesuparntama. Vieni ga
li gauti iki 125 dol. į mėn. pen
sijos, o kiti — nuskriaustieji— 
tik 40 dol., tokios sumos net 
maistui neužtenka, o kas mokės 
jiems ūž butą, kurą, gydymą,

išsisprendžia taip greit ir galu
tino pranešimo reikia palaukti 
ilgėliau.

Dėl jūsų nedarbingumo pen
sijos pasakytina tiek. Labai tei 
singai sakote, jog jūsų nedar
bingumo pensijos klausimas 
“dar nepribrendęs” laikui. Už
tikrinu, kad nedarbingumo pen-

vaistus? Tokia pat padėtis yra; sijos reikalai jūsų a-t-vejy nėra
ir su nedarbo kompensacija, 
kuri irgi nevienoda, bet priklau 
st> nuo buvusių uždarbių, gau
tų darbuotės metu, kol tampi

baigti. Nesvarbu, ar jūsų purei 
škimas bus patenkintas, ar ne 
— jūs pranešimą apie tai gau
site. Tai tik laiko klausimas.

>«l. ofiso HE 4-5849* sens. ot. 4-2S24

DR. PETER T„ BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Zal. Pli-m., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
A.ntr. 1-6, treč., š.oši. pagal sutartį, 
lekm. uždary ta

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

4146 Š. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—B vai. 
vak.. pirm., antr., ketvir. 6-—-9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63d. St 
Ofiso tel. REliance 6-®iSo" 

Rez, tel. GRovehilI 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. lr 6-8 n. 

Penkt. tik 1—3 n. ai.
Trečiad. ir žegtad. pagal autartj.

toja demagogijos argumentus, ' ‘^aidus lauzo'
sakydama, kad nacionalinis i
sveikatos draudimas yra žings
nis pirmyn į socializmą. Toliau 
atstovė remiasi prof. William!
DeMougeot iš N. Texas žo-; 
džiais, kad tai propagandos ar- ■ 
gumentas, nes konservatoriai šį

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)

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KPLSK11T IR VAIRU LIGŲ

ūDoinn

:nenorą praKtuta ir Alergija) Žydų priežodis .aiandos: pirm., antr., ketvirt. 2-8 
•/ak: penkt. 10 v. r. Iki 9 v v.: 

I šeštad. 10 v. r Iki 1 p. p. .Ligonius 
priima pagal susitarimą.

ELECTR0niC5
grwn3waK!.įtr.vn

TV-RADI3AI -3UOST. REKORDERIAI 
STELĖ!STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

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

Viskam žemiausios kainos ir garantija

3321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-5665

8-PIECE GLASSWARE SĖT

Šiuos 8 puikius 10 uncijų Libbey stiklus pado
vanosime Jums, jei atidarysite $200 ar didesnę 
sąskaitą arba tiek pat pridėsite prie jau turimos. 
Viena dovana pagal sąskaitą — dovanų nesių- 
sime — pasiūlymas galioja nuo birželio 25 ir

• baigiasi liepės 14 d.

3430 South Halsted Street 
Chicago S, Illinois 

įl*Assets over $21,000,000.00 (

ALBERT J. AUKERS, pw

DR. J. G. BYLA-BYLAITIS
’^ervų smegenų chirurgija. Iigo»

2737 VVEST 71st. STREET 
Valandos tik suaitarne 
Tel. GRovehilI 6-3409

SPECIALlSTfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv, ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vak p. p. ir nuo 
8 v. — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vak p šeštad 11 

vai ryto iki 3 vai p. p.
Ofice tek RE 7 1108 

Res, tel. WAibroo5 5-3765

Ofiso telef. CLiffside 4-2866 
Rezid. telef. IVAlbrook 5-3099

BR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ave^.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija ’ ■
Valandos kiekvieną dieną 2—4 r 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek- 
madieniaia uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nu.- 
2 vak iki 5 vak vak.

Tel. Ofiso 247-1002. Namu PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi Įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS 1
AKUŠERIJA IR MOTERV 

6132 S. Kedzie Avė. WA
Valandos panai susitarimą Jei ne
atsiliepia skambinti ftH 3-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867

BR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija, ir moterį? ligoa 
2454 VVest 71st Street

LIGOb 

6 2676

(Tl-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai,: kasdien 1—s ir 6—vai. vuk

Tr eč iad i e n i ai s uždary ta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų Ilgos 
2737 West 71st ’Street

!VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:3 0 vai. p. .p 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso Ir rez. WA 6-2017 
Ligonius priima nasrai »u«1fariTr,r

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

0R. JANINA JAK&EVI6IUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

3656 VVest 6S Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 v. Iki 
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 Iki 8;
šešt. nuo 1 Iki 4 va)
Tel ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

BR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 Wrst 63rd Street
Va!, kasdien nuo :- 4 p. p. tr e
Iki 8 vai. Trečiad, lr šešt. uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGGc 

2817 West 7lst Street 
Telefonas flKmlock 6-8545

(OFISO TR REZ.) 
VALANDOS PAGAL STISITARIM.,;

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

BR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 West 63rd St.
Tel. PR 8-7773

Vai.: pirmad. ir ketv. 5 iki 8 v. v., 
antrad. ir penkt. 1 iki 4 p. p.

Ofiso HI- 4-1818, Rez. PR 6-980’

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialyhS — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

<71-08 ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v 
Šeštad.; 9 v. r. — 2 p p. 

Trečiadieniais uždaryta.

OR. JONAS V. MILERIS
NERVU I® SMEGENŲ LIGOS 

5480 S... Kedzie Avenne 
PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. HE 4-1562

DB, VYT, TAURAS
LIGOS

Ofisas ir rez, 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofisu vak: Pirm., antr., treč. lr 
penkt.. nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu 
alk;: — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. (31 8-6198

0R. V. P TOMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Streej 
Priima ligonis pagal siisitarimą-

Del valandos skambinkit tėl,: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet. ka«- 
dien, Išskyrus trečiad. lr šeštad.

Telefonas — GRovehilI 6-2822

DR. A. VAtIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS

2524 West 69th Street
V. Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERĮ 

LIGOS
-aiandos: nuo 1-4 ir C-8 vai. vak 

Šeštadieniais nuo 1-4 va!, popirt 
uždaryta.Trečiadieniais

J
"A

Skambint 2 Iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

DR. 1ULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHERURGffi 

Vidaus ligos
10748 S. Mlehigan, Chicago 28, HI.

Telef. offiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-8046 

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

Tėl. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE! 

Ofisas 2659 W. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p, ir 6-8
p. p., šešt. 16-12 vai.

Ofisas 8259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt. S-7 vai, p. p. 
Trečiad. uždaryta

Qfiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer!

VAL.: kasdien nuo 2 Iki S vai, vate, 
Treč, ir sakmaa. tik susitarus,

Tel. PRospect 6-9400 
BR. ONA YAŠKEYIDH S 

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGa

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

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm 
tik skubiais atvejais lr susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, re«. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto Iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

j



Aštrios politines ir ekonominės

PROBLEMOS KANADOJE
Kanada yra artimiausias ir, 

galima sakyti, ištikimiausias 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kaimynas. Todėl nenuostabu, 
jei ne tik mūsų vyriausybė, 
bet ir visa visuomenė labai 
domėjosi jos visuotiniais rin
kimais, kurie praėjo nepaten
kinančiais rezultatais. Domė
josi buvusiais Kanados rinki
mais ir mūsų, lietuvių, visuo
menė, nes ten gyvena gana 
gausus lietuvių skaičius. Ne 
tik gausus, bet ir labai veik
lus, pusėtinai tvirtai organi
zuotas. Kaip tarp Kanados ir 
JAV vyriausybių yra glaudus 
bendradarbiavimas, taip ir 
tarp šių dviejų kraštų lietu
vių ryšiai yra tamprūs ir nuo
širdūs.

Buvusiais visuotiniais rin
kimais Kanadoje domėjosi vi
so laisvojo pasaulio lietuviai, 
nes kai kurie kandidatai j par
lamentą buvo padarę lietu
viams ir kitiems pabaltiečiams 
gerų pažadų. Toks progresy
viųjų konservatorių partijos 
vadas premjeras J. Diefenba- 
keris, nors ir viso savo vado
vavimo vyriausybei laikotar
pį buvo ne tik sukalbamas, 
bet ir labai palankus pabal
tiečiams, tačiau prieš pat rin
kimus padarė pareiškimą, ku
ris atkreipė visų pabaltiečių 
dėmesį. Jis buvo pažadėjęs 
kelti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybės bylą 
Jungtinėse Tautose, jisai pa
reiškė duosiąs Lietuvos kon
sului Kanadoje pilniausią pri
pažinimą ir visas teises. Ir 
todėl nėra jokios abejonės, 
kad dauguma lietuvių kanadie
čių parėmė jo ir jo partijos 
kandidatus. Jis to buvo ver
tas.
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Deja, rinkimų duomenimis 

tenka nusivilti, nes premjeras 
Diefenbakeris nelaimėjo par
lamento daugumos. Viena jo 
partija negalės krašto valdy
ti. Reikės galvoti apie koali
cinę vyriausybę. O tai žymiai 
varžys jo politiką ir jo parti
jos nustatytos programos vyk
dymą trukdys. Į koaliciją įėju
sios partijos ar partija sta
tys savo reikalavimus. Tad 
beveik tikra, kad po metų, o 
gal dar ir anksčiau, bus pa
skelbti nauji Kanados rinki
mai.

Rinkimų duomenimis daug 
kas stebisi. Buvo galvota, kad 
juos laimės viena didžiųjų 
partijų, konservatai ar libe
ralai. Tačiau nei viena, nei 
antra nesudarė daugumos. 
Kaip sakoma, balanso galią 
turi socialinio kredito partija, 
kuri lig šiol parlamente netu
rėjo nė vieno atstovo. Dabar 
gavo jų keliolika, ir be jos 
konservatai nepajėgs sudaryti 
vyriausybės. Šios partijos taip 
staigiu iškilimu daug kas ste
bisi. Ne vien stebisi, bet ir 
rūpinasi, nes šiuo metu, kai 
kraštas gyvena ekonominę kri
zę, taip susiklojusi krašto vi
daus politinė padėtis neis į 
sveikatą.

Beveik panaši padėtis buvo 
susidariusi po 1957 metų rin
kimų, kai konservatams rei

Katalikų pasauly

AUGA KATALIKAI AUSTRA
LIJOJE

Paskutiniu laikotarpiu Aus
tralijoje yra įsikūrę 1,750,000 
imigrantų iš 30 kraštų; dauge
lis jų — katalikai. Dabar Aus
tralijos katalikai sudaro 25 pro 
centus visų gyventojų. Austra
lijoje dabar yra 2,il63 katalikų 
dieceziniai kunigai, be to, dar 
1,209 vienuoliai kunigai, 2,050 
broliukų, 13,094 seselės; taipgi 
Australijoje yra 76 katalikų li
goninės.

SENIAUSIAS KARDINOLAS
Dabar seniausias kardinolas 

yra Francesco Morano, dirbąs 
Vatikano administracijoje. Jis

kėjo sudaryti mažumos vy
riausybę. Darbas buvo neįma
nomas, todėl po metų buvo 
pravesti nauji rinkimai. Tuo
se rinkimuose konservatai lai
mėjo daugumą, būtent, 203 
atstovus. Viso atstovų Kana
dos parlamente yra 265. Ar 
dabar, skelbiant naujus rin
kimus, pavyktų laimėti daugu
mą, sunku pasakyti. Dabar
tinė krašto padėtis yra žymiai 
kitokia. 1958 m. nebuvo eko
nominės krizės ir tada nebu
vo grėsmės iš Socialinės kre
dito partijos pusės.

Socialinė kredito partija ga
na stipriai pasirodė politinėje 
scenoje 1935 metais. Tai bu
vo lyg ir kairiųjų sąjūdis. Bet 
savo nusistatymą pakeitė, pa- 
krypdama į dešinę. Savo pro
grama socialiniai kreditistai 
stovi už kreipimą daugiau dė
mesio į paskirus piliečius, į 
jų būklę. Jie siekia aukštesnio 
gyvenimo lygio. Taip pat no
ri, kad vyriausybė leistų apy
varton daugiau pinigų. Ji yra 
nusistačiusi prieš vyriausybės 
kišimąsi į privatinę pramonę 
bei prekybą ir taip pat finan
sinius reikalus. Užsienio rei
kalų politikoje ši partija yra 
“kovingai” nacionalistinė.

*
Kanada šiandien yra tokio

je padėtyje, kuri reikalinga 
stiprios rankos, pajėgios vy
riausybės, turinčios neabejoti
ną, aiškų krašto piliečių man
datą. Šlubuojantieji svetimos 
valiuto rezervai, kanadiškojo 
dolerio nuvertinimas, nedar
bas, prekybininkų rimtos prob 
lemos ir Europos Bendrosios 
rinkos klausimas reikalauja 
energingų, skubių ir autorite
tingų žygių. Silpna, sudėtinė 
vyriausybė tų žygių sėkmingai 
atlikti nepajėgs. O kai par
lamentas imsis svarstyti vals
tybinį biudžetą, jis pajus esąs 
bejėgis tikra ta žodžio pras
me, ir tada tikrai suaktualės 
reikalas skelbti naujus rinki
mus. Pačių kanadiečių spau
da pripažįsta, kad padėtis yra 
labai rimta.
' Aišku, kad kanadiečiai yra 
susirūpinę susidariusia padė
tim. Yra susirūpinę ir ameri
kiečiai, nes ryšys tarp dviejų 
kraštų yra ir artimas ir bū
tinas. Nereikia užmiršti, kad 
Jungtinių Valstybių pramo
nininkai ir finansininkai turi 
stambių investicijų Kanadoje.

Pažymėtina, kad Kanada 
yra, ypatinga konfederacija. 
Jos vadinamos provincijos tu
ri didesnę galią, negu Jungti
nių Am. Valstybių atskiri stei- 
tai. Taigi atrodo, kad kana
diečius laukią ir ši problema 
— kaip apjungti provincijas 
tautiniu politikos pagrindu, 
kad išvestų kraštą iš dabar
tinės politinės ir ekonominės 
krizės. Netektų abejoti, kad 
pavyks, ir linkėtina daug 
sėkmės premjerui Diefenba- 
keriui, jei ne dabar, tai po 
naujų rinkimų ir vėl įstatyti 
krašto politinį ir ekonominį 
bei socialinį gyvenimą į pa
tenkinančias bei saugias vė
žes.

turi 90 metų amžiaus, kilęs iš 
Neapolio,

CENTRAI PRANCŪZAMS 
PABĖGĖLIAMS

Paryžiaus katalikų labdaros 
organizacija įsteigė tris centrus 
prancūzams pabėgėliams iš Al
žirijos. Tuose centruose visų 
pirma bus globojami Paryžių pa 
siekę pabėgėlių vaikai ir mote
rys. Paryžiaus dvasiškija krei
pėsi į tikinčiuosius, prašydama 
kiekvienoje parapijoje surasti 
bent tris patalpas pabėgėliams 
iš Alžirijos.

SLOVAKŲ VADAS

Amerikos Slovakų lygos pre
zidentu išrinktas dr. Petras P. 
Hletko, slovakų katalikų saka
lų mediciniškas egzaminatorius.

RESPUBLIKONŲ RINKIMINES VILTYS
Naujos ir senos žvaigždės. Nesantaika Dramblio partijoje;

Invazija į pietus

DR. VYTAUTAS VARDYS

Nors rudeniniai rinkimai dar 
toloki, politinių varžovų krau
jas jau kaista. Užimamos fron
to linijos. Skaičiuojamos pasi
sekimo galimybės. Renkamasi 
kovai geriausios pozicijos. Ir 
verta rūpintis, šį rudenį bus 
renkami 38 nauji senatoriai, 35 
nauji valstijų gubernatoriai ir 
435 Atstovų rūmų nariai. Šieji 
metai ypatingi tuo, kad tai ne- 
prezidentinių rinkimų metai. 
Dar labiau, šių metų rinkimai — 
pirmieji po naujo kongresinių 
distriktų sudarymo, kitaip ta
riant, tai pirmieji rinkimai, po
litiniam krašto žemėlapiui pasi
keitus. Ką jie neš? Šiuo sykiu 
apžvelkime respublikonų apka-1 
sų pusę.

Gubernatorių rinkimai

Respublikonų pusėje labiau
siai intryguojantys yra guber- 
natoriniai ir Atstovų rūmų rin
kimai.

Gubernatoriniai rinkimai res
publikonams svarbūs tuo, kad 
jie, pirma, parodo, kiek naujo 
kraujo partija turi ir, antra, jie 
labai gali lemti 1964 m. konku
renciją dėl prezidentinės res- j 
publikonų partijos nominacijos. ' 
Naujų ir gyvų žvaigždžių par
tija turi. New Yorke stipriai 
reiškiasi Nelsonas Rockefelle- 
ris. Jeigu jisai laimės — bus 
kandidatas į respublikonų parti
jos prezidentinius kandidatus, i 
varžovas senatoriui Barry Gold 
water. Jo pasisekimo galimy
bės nėra blogos, nors New Yor
ke respublikonų tarpe esama 
skilimo. Atskilę yra dešinieji 
respublikonai, kurie susiorgani
zavo į konservatorių partiją. 
Labiau įdomi yra kova Kalifor
nijoje, kur į politinį ringą grįž
ta Richardas Nixonas, tik per 
plauką pralaimėjęs prezidentū
rą. Kalifornijos kovos ringe iš
sispręs, ar respublikonai turės 
prezidentinį kandidatą iš Ka
lifornijos, o taip pat bus nu
lemta paties Nixono politinė a- 
teitis. Pirminius rinkimus Nixo- 
nas laimėjo prieš konservatorių 
respublikoną Shell santykiu 
dviem prieš vieną. Nixonas, kad 
laimėtų, turi gauti, skaičiuoja
ma, 20% ir demokratų balsų,

VYTAUTAS VOLERTAS

I UPE TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Bet miegas nėjo. Tai gal dienos šviesa buvo kal
ta, nes pro atitrauktas užuolaidas vidun sklido saulė. 
Jis pakilo, uždengė langus, net spintą ant vieno už
stūmė. Tačiau vos atsigulęs pagalvojo, kad greitai 
gali ateiti laiškanešys, kuris buvo įpratęs pabelsti, kai 
paštą dėžutėn sukišdavo. Taigi, pažadins. Už tai išli
po ir užvėrė miegamojo duris.

Rodosi, viskas buvo didžiausioje tvarkoje, bet 
. akys nesimerkė. Net antklodę ant galvos užsitraukė, 
! net po pagalve lindo, tačiau pristigo kvapo, sušilo, su
prakaitavo, o miegas nei nesirengė apimti. Įvairiau
sios mintys pynėsi galvoje, maišėsi viena per kitą, 
virė kunkuliavo, jog nuo to baisaus jų bruzdėjimo 
buvo galima iš proto išeiti.

Gims vaikas, parsigabens namo, didžiuosis, rū
pinsis ir džiaugsis. Bet ar jis nebus Tomui svetimu 
daiktu? Juk tai iš niekur į namus atėjęs žmogus, silp
nas ir daug vargo reikalaująs. Iš niekur... Kas tasai 
niekas? Ne, ši Julijos kančia nėra tikrasis gimdymas, 
gyvybės atsiradimas. Juk vaikas jau kurį laiką pas 
ją gyvena... Tai tik jo būvio pakeitimas, tai tik išvil- 
kimas atviran pasaulin, kuriame blaškosi vėjai ir 
audros, negailestingai plėšo kiekvieną, riečia kamuo- 
lin, mėto visomis kryptimis, lyg šiukšlę!

Kas laukia jo? Niekas nežino... Nei Tomas, nei 
Julija, nei jis pats... Kur žinos! Juk toji būtybė net 
mažiausio supratimo neturi, kad šis pasaulis egzis
tuoja. Jos visas gyvenimas telkiasi motinos pašir
džiuose, ir gimdymas, kurį žmonės vadina naujos gy
vybės atsiradimu, yra kūdikio mirtis aname pasaulyje. 
Mirtis... Su skausmu mirti, kad naujam gyveniman 
pereitų... Kad čia augtų, dar ilgai nieko nesuprasda
mas, kas aplink dedasi... Paskui vargtų, kovotų ir vėl

mirtų... Mirtų, o gal, iš tikrųjų, tikroji mirtis yra gi
mimas dar kažkokiam pasauliui, kurio žmogus, kaip 
ir kūdikis įsčioje, nenujaučia, tačiau vis dėlto, pakal
ba ir pasapnuoja? Keista... Galėtų ir taip būti... Gal, 
iš tikrųjų, esame tik kūdikiai, besiruošią gimti ar 
mirti, kaip čia pavadinus, kad staiga nauju būdu su- 
kvėpuotume ?

Tomas užmiršo Juliją ir visomis jėgomis bandė 
įsivaizduoti būsimą pasaulį, lygindamas save su kū
dikiu pas motiną, nieko nežinančiu ir nenuvokiančiu, 
kas dedasi aplink. Ar tai būtų teisybė, kad čia tik to
bulėjimo stadija, tik brendimas ir augimas platesniam 
gyvenimui? Koks gali būti platesnis gyvenimas, kaip 
pavasario diena gegužyje, su kvapais, žiedais ir saule, 
kai rūpesčiai nekamuoja? O gal. Juk prieš gimstant 

! saulės niekas nepažinojo. Gali būti, gali...
Ką jis sako — tobulėjimas! O gal regresas, gal 

menkėjimas, žėlimas purvu? Tamson kritimas... Žino
ma, tamson! Va, kokia praraja — jau mato jis — 
ak, Dieve!... tokios baisios būtybės aplink! Susuktomis 
rankomis, iškraipytais, deformuotais veidais! Ne, ne!

Jasaitis šoko iš lovos — buvo minutę užsnūdęs, 
— o laikrodis rodė dar tik truputį po vienuolikos. 
Šitiek laiko, dar šitiek baisaus laiko! Vėl jis lindo po 
antklode, bet tos susuktos rankos, tie baisūs veidai... 
Jie nėjo iš galvos, Tomas matė juos, prieš jį besiran
gančius. Jei tokį žmogų mieste paleistum, visi baime 
išmirtų.

O jei, neduok Dieve, jo vaikas gimtų nesveikas, 
tokiomis susuktomis rankomis ir biauriu veidu? O 
kas tada, o kas ?

Jis atsisėdo ir žvalgėsi paklaikusiomis akimis, 
apimtas baimės, iš kurios, regis, nebuvo jokio išsiva
davimo. Neduok, Dieve, neduok, geriausiasis.'..

Ir ką padarius, kad šitos nelaimės išvengus? Dar 
tuojau pat kol nevėlu, kol nėra gimęs? Ko griebtis, 
va, jau dabar, nei minutės nedelsiant?

Jis atsistojo ir žvalgėsi aplink lyg pamišęs, ėmė 
raustis po namus, atidarinėjo stalčius, palikdamas 
juos neužstumtus, bėgo savo kambarin, viską kilnojo, 
čiupinėjo, blaškėsi ir skubėjo.

Ne, maldaknygės nebuvo. Tik Julija ja naudojosi,

ir, matyt, išsinešė savo rankinuke. Ogi rožinis! Juo 
galima melstis. Bet rožinio jie neturėjo.

Tomas krito prie lovos ir ėmė pusgarsiai šnibždė
ti. O, Dieve, neduok, neprileisk!

Tylu aplink, nei vienas saulės spindulėlis nesu
šnibžda, žaisdamas ant grindų, tamsiomis užuolaido
mis iš namų išvytas, nei koks žmogaus ar paukščio 
garsas iš kiemo neįsiveržia. Tik Jasaitis šnabžda, tik 
kažko siekia rankomis, tik prakaitą nuo kaktos žeria... 
Ilgai, vai ilgai jis pina žodžius. Jau ir kelius skauda, 
jau išsilaikyti negali, — nugaroje varsto dygliai, au
syse spengia kurti tyla, — jau ant lovos sukniubęs, — 
tik staiga baisus griaudimas perveria namus, lyg per
kūnas būtų kaminan tėškęs: dreba visas oras, žemė, 
rodosi, veriasi, ir viskas grimsta jos gelmėse — tai 
laikrodis plėšosi prie lovos, nes jau pirma, jau šitiek 
amžių praėjo nuo šiandieninio ryto.

Jasaitis ligoninėn atsidūrė vienu kvapu, bet gydy
tojai dar jokios žinios neturėjo.

— Ilgai netruks. Palaukite čia kokia penkiolika 
minučių, — pasakė ir paliko jį nedideliam kambary.

Penkiolika minučių praėjo, bet niekas nesirodė. 
Tomas suko ratu pasieniais, stoviniavo prie durų, 
žvilgčiodamas po koridorius, bet jie buvo tušti ir ty
lūs. Jau ir pusvalandis nuslinko, jau beveik visa va
landa nugarmėjo, o jis dar stovėjo kambario viduryje 
nežinodamas, kaip ištrūkti iš šito baisaus kalėjimo.

Dabar jau buvo tikras, kad įvyko kažkas baisaus; 
nes kaipgi — minėjo tik penkiolika minučių, o jau vi
sa valanda nusitęsė, ir niekas neateina, nei gyva dva
sia nesirodo. Bijo pranešti blogą žinią, niekas nenori 
sutriuškinti jį. Taip, kažkas baisaus pasidarė, gal Ju
lija nepernešė skausmų ir mirė, o gal su kūdikiu ne
žmoniški dalykai dedasi, — už tai jau nieko nelaukė, 
tik sukniubo kėdėje, svarstė visas galimybes ir pla
navo, kaip turės elgtis ir ką veikti. Jei su Julija blo
gai, — vaiką veš tėviškėn, o pats prašysis mokytojo 
vietos kur netoliese, kad galėtų tą gležnutį padarą 
dažniau matyti ir prižiūrėti, gyvens tik jam, pamir
šęs pasaulį. Bet jei kūdikis nesveikas, kas tada, o kas 
tada?

{Bus daugiau).

neskaitant jau tikrų respubli-, turą. Ypač daug vilties respub-
konų. Bet ir Kalifornijos res
publikonai suskilę; dešinieji nė
jo su Nixonu, ir tik ką tik da
bar pralaimėjęs kandidatas 
'Shell pasisakė remsiąs Nixoną. 
Ar tam judriam politikui pasi
seks pilnai apjungti konserva
torius ir kartu laimėti demo
kratų dalį — pažiūrėsim. Ame-
rika tačiau pralaimėtų dar daug i krataį turi per didelę daugumą, 
žadantį valstybės vyrą, jei Nixo- kad bet kokie reSpublikonų lai-
nas kristų savo gimtojoje vals
tijoje.

Turi respublikonai žvaigždę 
ir viduriniuose Vakaruose. Tai
George Romney, atsargoje e- guma nedidelė. Pagal respubli
sąs American Motors (Ramb
ler) prezidentas, kuris siekia 
gubernatoriaus vietos Michiga- 
no valstijoje. Romney padarė 
revoliuciją Amerikos automobi
lių pramonėje, ar padarys revo
liuciją Michigano politikoje po
poros dešimtmečių 
valdžios ?

demokratų

Viltingai šviečia respubliko
nams ir pietinėse valstijose, kur, 
tur būt, pirmą kartą toji parti
ja turi tiek vilties, kiek šiemet. 
Arizonoje Nelsono Rockefelle- 
rio brolis Winthrop, buvęs lietu 
vaitės Paulekiūtės vyras, galvo
ja apie kandidatavimą į guber
natorius prieš amžiną demokra' 
tų valdžią. Pirmą kartą turima |
vilties, kad Texas valstijoj res
publikonas gali laimėti guberna ! Žinoma, tai vis viltys. Ar pa-

Darbo sekr. Goldberg (trečias iš kaires) tariasi su lėktuvų linijos inžinieriais. Su Trans World Air
lines linijos inžinieriais susitarta, tačiau Eastern ir Pan American linijų inžinieriai susitarimo ne
pripažįsta ir streiko pavojus tebėra. (UPI)

likonai turėjo Georgia valstijo
je; tik, deja, jų kandidatas į gu 
bernatorius ten žuvo automo
bilio nelaimėje.

Atstovų Rūmų ateitis
Skaičiuojasi respublikonai, 

jog jie gali pasiekti laimėjimų 
ir kongrese. Senate tačiau demo

mėjimai galėtų grąžinti senato 
kontrolę Dramblio partijai. To
dėl planuojama varžytis dėl At
stovų rūmų, kur demokratų dau

konų vadus, partija koncentruo
sis laimėti 100 distriktų, kur 
demokratams buvo prakišta la
bai maža (iki 5%) balsų dau
guma. Tikimasi, jog tuos distrik 
tus galima iš demokratų atka
riauti. Šiais metais partija taip 
pat deda daug vilties į distrik- 
tus pietų valstijose, kur demo
kratai viešpataudavo neginči
jamai. Iš maždaug 125 pietų 
distriktų, respublikonai planuo
ja varžytis 64 ir tikisi nemaža 
iš jų laimėti. Respublikonai 
tiek yra patenkinti ligšiolinės 
savo invazijos į pietus pasiseki
mu, kad šiemetinis respubliko
nų kandidatų skaičius, palygi
nant su 1958 m., tenai yra be
veik padvigubėjęs .
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Lietuviškųjų sodybų kūrimo 
Amerikoje klausimu

Reikalingas planingumas ir kompaktinis susikūrimas 

J. KUPRIONIS , I ii

Bendros mintys
Judrus lietuvių organizaci

niuose reikaluose kan. J. Kon. 
čius prieš keletą savaičių užve
dė mintį apie steigimą lietuviš
kos sodybos Floridoje.

Kitas lietuviškais reikalais 
nuolat besisielojąs asmuo, vysk. 
V. Brizgys, per eilę numerių 
ten pat pabėrė gražių minčių, 
skatinančių lietuvius spiestis
tiek visuomeninėn lietuvių veik- ^ra s°džius. Ir angliškame ver- 
lon, tiek pasirenkant vietas ap 
sigyventi draugėje.

Yra ir daugiau panašių min
čių ir balsų. Daugelis lietuvių mus> kurie liktų visiems lai- 

! kams.

Ar tai realus dalykas?
Taip, ir realus ir pribrendęs. 

Šalia daugelio ankstyvesnių a-

stengiasi vykdyti tą praktikoje, 
pvz. grupavimasįs atskiruose 
rajonuose didžiuliame Chicagos 
mieste, New Yorke, Detroite, 
Los Angeles ir pan. Dabar ši
idėja modifikuojama: kurti kiek iteivių' p0 kar° > JAV ,ir
atokiau nuo miestų jau grynai 
lietuviškas gyvenvietes. Kan.

jėgs Respublikonų partija pa- 
? 1 kankamai susivienyti prieš rin

kimus? Ar pasiseks ataka pietų 
valstijose? Pagaliau, ar Ameri
kos rinkikai jau pasirengę pri
tarti respublikonų partijos pa-

1 žiūrom, pvz., į medicininės ap-
draudos organizavimą, į užsie
nių politiką ir t.t.? Atsakymai 
— ateityje.

Končius jas pavadina “lietu
viškom sodybom”. Tai tik ter
mino, o ne esmės klausimas. 
“Sodyba” labiau suprantama 
kaip vieno gyventojo buveine. 
Lietuvoje turėjom pavadinimus 
— kaimas, sodžius, kur jau su
sidaro didesnė ar mažesnė bend 
ruomenė. Kaimo pavadinimas 
skamba labiau kaimiškai, užtat 
gražus, tradicinis pavadinimas

time gražiai skambėtų: “Lithu
anian village”. Amerikos žemė
lapiai įtrauktų naujus pavadini

Kanadą atvyko daug naujų. 
Daugelis iš jų jau spėjo dau
giau ar mažiau sustiprėti finan
siškai. Kartu su tuo daugelis 
pamažu artėja ar jau priartėjo 
pensininko amžių. Su darbovie
te jie nebebus surišti, vaikai 
išėję į savistovų gyvenimą. Jei 
turima šiek Tiek santaupų ar 
dar pajamų ateina iš kitur, sa
kysim, pensijos, tai belieka pa
svarstyti apie ramesnę ir jau
kesnę aplinką tolimesniam gy
venimui. Miestai turi kai kurių 
privalumų, bet turi ir stambių 
minusų. Taip ir ateina mintis 

j įsikurti lietuviškame sodžiuje.
Vieta tokiam sodžiui turėtų 

būti parenkama, kur yra graži 
gamta, būtinai prie ežero ar u- 
pelio ir ne perdaug nuošali, t. 
y. ne per daug toli nuo didesnių 
miestų ir kelių. Plotas turėtų 
būti toks, kad sutalpintų ma
žiausiai 30 - 50 sodybų. Vietos 
reiktų ne vien sklypam dėl na
mų, bet kad norintieji galėtų 
įsigyti keletą ar kelioliką akrų 
lauko. Nuošalesnėse nuo didžių
jų miestų vietovėse žemė gali 
būti perkama po 2 - 300 dol. 
akras, daugeliui įkandoma su
ma bent keliem akram pirkti. 
Mūsų žmonės mėgsta triūsti

(Nukelta į 4 pusi.)
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Lietuviškųjų sodybų kūrimas

(Atkelta Iš 3 psl.) rajone palei Atlantą ir aplink
, . - • ... gražius New Yorko valstijos e-gamtoje. Galėtų uzsiveisti so- ° J

Kur praleisti atostogas?
Penitsylvanijos Pocono 

kainai
Tik čia galėsite pamatyti visą, gam
tos groži, rasti ramybę ir gera poilsį, 
kuris po sunkaus visą metii darbo,

GLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

dybą, daržą, bityną. Kiti net j 
papildomas pajamas galėtų va
rytis, užvedant braškių, pami- 
dorų, agurkų, gėlių, dekoraty
vinių medelių auginimo planta
cijas.

Reikalingas išplanavimas 
Sodžius turėtų būti išplanuo

jamas taip, kad iš vienos pusės 
jis būtų kompaktinis, ne vien-

žerus, Michiganas, Wisconsinas, (kiekvienam yra labai reikalingas.
ECHO VALLEY LODGE. Tai vieta, l ža®t J12’0®0-

MARQUETTE PARKO CENTRE
Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva Biznio niūras prieš parką. 2 tno- 

radijatoriais šildymas. 2 auto. gara- I Hemus butai. Maisto prekyba apie

apylinkės ir pan. Šių vietovių 
lietuviai galėtų pradėti lietuviš
kus sodžius kurti iš anksto, dai 
dirbdami darbovietėse, ir kurti 
sodybas nuvykstant savaitga
liais, praleidžiant atostogų lai
ką, jei vieta tokiai sodybai bū
tų parinkta 3-4 valandų važia-

. . . . vimo atstume. Daugelis darbų,kiemių pobūdžio, su erdviais , . ,v. ,. ... . , . . .! kaip medžių pasodimmas, sodosklypais, įs antros puses, kad „ 1 . ’.

prie didžiųjų ežerų, Los Angeles ; kurioje JūT'sti'at” b’e”š'eimos‘ lietu-’ Į ~_ P“1,11? pajamų na-• —• .... ... irūs. z DUvOzi — 7 ir o ku-iud., <0 Ka.'-
$50,000 metines pajamos. Garažas. 
Už $38,800.

Naujas mūras. 2 modernūs butaiviškoje vasarvietėje praleisite laiką, ; ' it '• -----_ %"--rį ---—------ -------.1-7.
kurie ilfi-)i naeiiike Tflen maloniuose bmetinės virtuves. Naujas alyva šild. po 5 kamb. Arti musų. Atskiri gil- prisiminlmuoPse?‘ klrtu s’utTiks°~ Alum- Objektas $39,500.

“laukai” prieitų prie sodybų. 
Taip susidarytų gražios, jau-. 
kios lietuviškos oazės su gėlių ] 
darželiais ir lietuviškais

užvedimas ir pan., pradėtina iš 
anksto.

Idėja reali ir pribrendus, tik Pš"įuįie£°Įus4

poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinkų 
mą.
ECHO VALLEY LORGE Jūs rasite 
be poilsio, puikų, restoraną, erdvius 
atskirus ir patogius kambarius su 
visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikia teniso-krepši- 
nio aikštele, gerą lietuvišką maistą 
ir malonų patarnavimą.
ECHO VALLEY LODGE be viso ki
bo poilsio ir žaidimų, Jūsų patogu
mui ir patarnavimui yra puiki, di
delio tipo maudyklė (swimming pool) 
su nuosavu mažu ežeriuku ir 20 ak
rų puikaus miško.
Priimami užsakymai taipgi vestuvių 
puotoms, iškyloms, organizacijoms 
ar pavienėms grupėms.
ECHO VALLEY LODGE atidaroma 

dienos ir veiks visus

gai. Garažas. $16,700.
6 kamb. mūras. Labai modernūs 

įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas 
rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600.

Didele rezidencija. 9 kamb. 50 p. 
lotas. Moderni virtuvė ir vidaus su
tvarkymas. Alyva šild. Garažas. 
$24,500.

Gage Parke. 3 butai — 6 kamb. ir 
2 po 3 kamb. Prašo $26,000.

Arti Jaunimo Centro. 5 butų mū
ras. Naujas alyva šild. Apie $6,000 
nuomos, $32,200.

Arti 63-čios ir Kedzie. 6 kamb. 
bungaloiv. Gazu šild. Karpetai. Ga
ražas. $17,450.

8 kamb. bungalovv. 1 % vonios. 
Gazu šildymas. Garažas. Arti parko. 
$17,800.

Tik $15,700 už 6 kamb. namą. 
Naujas alyva šildymas. Alumin. lan-

žiais sodybose. Sodžiui pasiekus 
36 - 50 gyventojų, reiktų susi
daryti punktai savai maisto 
krautuvei, šeštadieninei mokyk
lai ir t.t. Jei vietovė graži, pa
traukli, būtų puiki vieta lanky
tis šeimos nariams, giminėms, 
pažįstamiems, praleisti jiems čia 
savaitgalius, atostogas. Susida
rytų tikrai maloni vieta ne tik 
senesniesiems, bet ir jaunimui. 
Tokie dalykai neįmanomi mies
tuose, nors ir gyventum lietu
viškuose kvartaluose.

Išlaikyti lietuviško sodžiaus 
charakterį apsigyvenimas jame 
turėtų būti sąlygojamas įsiparei

gai.
kry- klausimas, koip ir nuo ko pra- Lietuviai savininkai Julius ir Elena | mūras** AuiStas^ stogas.^Alu-

Gaimai visus maloniai kviečia at- , mjn įangaį. Gelež. tvora. Sausas rū- 
vykti. Iš anksto kreiptis. 1 gyg. Garažas. 219,800-

iFAiUrt Ijmirv i I KaT lš granito mūro rezidencijaEGH9 VALLEY LODuE (ant 43 p. loto. Žavus 7 kamb., 4
Ff’Un T AKT PFNNA i dideli mieg. Karpetai, keramikosLkHU LAUL, EH-ilNiNA. i vonįos čerpių stogas. Dienos kaina.

Tel.: Stroudsburg 424-1920 | Namas kaip pasakoj 6 kamb. mūr.
namas. Apie 40 p. lotas. 2% vonios,

dėti. Jau turima platesnio mas
to statybininkų. Kai kurie iš jų 
užperka gana brangius plotus 
klausimas, kaip ir nuo ko pra- 
priemieščiuose, stato namus ir 
pardavinėja. Nemaža turime 
“real estatininkų”. Lietuviški 
sodžiai, šalia idėjos, kartu yra 
ir biznio reikalas. Tad statybi
ninkai ar nuosavybių pardavė
jai galėtų paskelbti ir pradėti 
registruoti norinčius tokiame 
sodžiuje apsigyventi. Surinkus 
pageidavimus dėl vietovės ir są 
lygų, pradėti ieškoti vietų ir 
daryti konkrečius žygius.

Vienam tokiam lietuviškam

Įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai, 
garažas. $26,000,

štai 1% aukšto niūras. 6 metų. 2 
butai — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu 
šildymai. Alumin. langai. Garažas. 
$32,000.

Pigiau nerasite, čia pat 4 butii 
mūras. Naujas alyva šildymas, ir sto
gas ir alumin. langai. Garažas. 
$43.000.

Gage Parke. 2 butų mūras. 3 au
to. mūr. garažas. Radijatoriais — 
gazu šild. $20,900.

Naujas 5% kamb. mūras. Alumin. 
langai. Geležinė tvora. Gražus lotas. 
$19,800.

Prieš parką liuksus įrengtas 5 % 
kamb., 7 metų, mūras. 1% vonios. 
Alum. langai. Garažas. $22,200.

Pajamų mūras. 2 butai — 4 ir 2 
kamb. Alyva šild. Gage Parke. — 
$15,900.

Našle parduoda pigiai. 1% aukšto 
mūrą su garažu. Apsauga nuo pot
vynio. 5 ir 3 kamb. butai. $28,400.

Brighton Parke. 4 butai po 5 
kamb. Apie $3,200 nuomos. Atskir. 
šildymai. Kaina $24,000.

Medinis — apkaltas. 3 butai ir 
biznio patalpa. Apie $4,000 nuomos. 
Ir šiandien vertas daugiau $16,000.

Kitur. 3-jų aukštų mūras. 5 butai po 
4 kamb. Atskiri šildymai. Pelningas 
namas už $15,300.

2-jų butų med. 5 ir 5 kamb. 50 p. 
sklypas, šildymas gazo pečiais. Gara
žas. Arti 45-os ir Fairlield. $17,į00. 
2-jų butų med. 6 ir 3 kamb. šildy
mas gazo pečiais. Brighton Parke. 
$14,500.
2-jų butų mur. G ir 5 kamb. namas, 
šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga
ražas. Arti 69-os ir Fairfield. $27,750. 

! 4 metų lĮž aukšto mur. 5 kamb. 
1(3 mieg.) apačioj; 4% kamb. viršuj. 
Garažas. Arti 64-os ir St. Louis. 
$30,500.

8 metų — kamb. mūr. Alyva — 
radiant heat. garažas. Alum. antrieji 
langai. Arti 64-tos ir Kostner, 
$21,500.

6 butų mūr. yo 5 kamb. 60 p. 
sklypas. Mur. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje $59,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (2 
, butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 
i vandeniu šildymas. Mur. garažas. 
I Arti GO-os ir Washtenaw. $49,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-223S

6 kamb. 10 m. rezidencija ant 
40 p. lot. Gazo šildymas. $18,000.

2 aprt. po 4 kamb. 5 metų. Šil
dymas alyva. Garažas. $35,000.

S aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri 
gazo šildymai. $36,000.

12 aprt. po 4 kamb. Mėn. paja
mos virš $13,000. $95,000.

Turiu kitokių namų pasirinkimui.

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

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
Atostogose birž. S—24 d. imtinai.

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

SAVAITESGERIAUSI PIRKINIAI

gojimų neperleisti sodybos į ran sodžiui įsteigti sąlygos jau yra: 
kas asmenų, kurie nesiderintų 5 tai LRK Federacijos žemės plo- 
su šia vietove. Kai dabar JAV t tuose, kur jau yra Dainavos sto

vykia. Taip pat Floridos pusia
salis, kur lietuviškas sodžius 
būtinas.

vis aštriau iškyla rasinės mai
šaties klausimas, tai aukščiau 
minėti sąlygojimai niekam nesi- 
mestų į akis. Dėlto, jei tokio 
sodžiaus organizavimas būtų 
vykdomas biznierių, tai šis rei
kalas turėtų būti ne tik pagal 
biznio, bet lygiagrečiai ir pagal 
idėjos reikalavimus.

Tokių sodžių JAV-se galėtų 
būti ne vienas. Floridos rajo
nas, aišku, labai tinkamas. Ša
lia to puikių vietų yra rytiniame

Išduokite...
(Atkelta iš 1 psl.)

valdančiųjų sluoksnių narys 
komunistų partijos sekretoria
te, kai raudonieji pradėjo savo 
ataką Pietų Korėjoje 1950 m.' 
birželio mėn. Apie 64,000 ame-. 
rikiečių žuvo tame kare, o iš i 
viso kare nukentėjo 157,530 a-! 
merikiečių.”

Toliau dienraštis primena,_____________ _ ______ _
kad Chruščiovas yra atsakin- MtfBHNMnCJMMutUnjSramNtiMM

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. «3r<l St.. Chicago 29, III. 

Tel. 434-4660

MOVING
i

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?'. Miesto 
leidimai ir’ pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. W 5-8063

UiiliHIilNlIilElilllIlIlIlIIHilIIiilIliUIlIHII

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
254» W. 69th St. H a. PR 6-1063

iflIlIilIlililIlISiiliiOlillKIIIIIIIIIlii  SISiBili

gas, kad dabar amerikiečiai ir 
kiti miršta Pietų Vietname, Pie ( 
tryčių Azijoje. Chruščiovo į-' 
sakymu dabar Rytų vokiečių 
kareiviai šaudo bėgančius į 
laisvę Vakarų Berlyne.

Savo straip‘snį dienraštis bai ( 
gia mintimi, kad su Chruščio-1 
vu turi būti teisiami ir kai ku
rie jo talkininkai, ar tie žudi-: 
kai būtų iš raudonosios Rusi-i 
jos, ar raudonosios Kinijos. Ir 
dienraštis klausia: “Kas pirma-( 
sis tą reikalą pradės — Wa- 
shingtonas ar Jungtinės Tau
tos?”

Dienraštis “Philadeiphia In- 
ąuirer” birželio 19 d. rašo, kad 
A. Impulevičius dabar turi 55 j 
m. amžiaus, buvo majoras Lie- j 
tuvos kariuomenėje. Buvo oku
pantų bolševikų kalinamas 9 
mėn. Vokiečių okupacijos metu 
jis buvo iš kalėjimo paleistas 
ir turėjo tarnauti sargybų kuo
pose, saugant stotis, ligonines 
ir kitus ne kovų įtaisus, bet ji
sai niekada nesaugojo belaisvių, 
nėra nušovęs nei vieno civilio 
ar belaisvio. Laikraščio kores
pondentui Impulevičius pabrė
žė, kad visi tie kaltinimai, tai 
Sovietų propaganda.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgu metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, IIL

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė.
Tei. FKontier 6-1882

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

B U I C K AS - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
Šis vėliausiai išėjęs Buicb 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85 

Taksai ,89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96
Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK7 INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tek LA 3-2022

Kas tik turi gėrę skonį,
V i s k ą perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 62H S. Western, PRospect 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Westem Avė. krautuve

Mūrinis iy2 a. — 5 apačioj su 2 
mieg. ii- 3 viršuj su atsk. įėjimu, 
virtuvė ir vonia, garažas, 30 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800.

Mūrinis 2x6, po 3 mieg., 3 šild. 
gazu, platus lotas, garažas, 44 ir 
Rockwell, skubiai už $26,800.

Mūrinis pajamų namas ant dvi
gubo loto, virš $10,000 jeigu me
tams, alyva šild., Marąuette p. ra
jonas, kaina sumažinta iki $54,000, 
įmokėti $10,000. Nedelskite!

Mūrinis visiškai naujas — 2 butai 
po 3 mieg., angliškas rūsys, įmon
tuotos keptuvės ir virimo plytos, 
karšto vandens šild., 2 atskiri gazo 
pečiai, 2 pilnos vonios kiekvienam 
bute, atskiri įėjimai į kambarius,1 
(galimos 4 nuomos), “Termopane” 
stiklai, daug įvairiu priedų, tik 2 
blokai nuo Marąuette p. bažnyčios ir1, 
mokyklos. Kaina prieinama.

Mūrinis 7 metų, 3 mieg., 30 p. lo
tas, garažas. įrengtas rūsys, išpil
tas pravažiavimas, nepaprastai gra
ži vieta priešais parką, tik $22,000.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69«i ST. HE 6-5151
LIETUVIAI PLEČIASI LEMONT

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb. 
res. $1-7,500. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų namas, 
geros rendos, turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

Gausite 13% investavę į pirmus mortgage.
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

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

22 APART. MŪRAS, prie gražaus 
parko, modern. butai. $2,404 mėn. 
pajamų. Kaina tik 6.5 karto paja
mos. Pašaukite.

Sav. Išeina pensijon Ir parduoda 
Delavan Wisc. netoli Lake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
į mūr. namą Brighton Parke.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

$500 ĮMOKĖTI. 2 ro 4 kamb. 
Rūsys. Pastogė. Apylinkėje 24th 
ir S. Sawyer Avė. Gazu apšild. 
Skolą mokėti kaip nuomą. SVO
BODA, 3739 W. 26th St.

LA 1-7038

$2,000 ĮMOKĖTI perkant mū
rinį namą, 3 po 4 kamb. Pilnas 
rūsys. Gazu apšild. Geros paja
mos. Arti mokyklos, baž. ir krau
tuvių. 'Tik $18,000. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LA 1-7038.

HELP WANTED

DIXON PUBLIC HOSPITAL
in DIXON, Illinois, has excellent 
immediate Openings for

NUILSĘ - INSTRUCTDR
D.S. Degree reąuired. Salary open.

REGISTERED NURSES 
Licensečl PRACTICAL NURSES. Ali 
Shifts open. Good Salaries plūs Dif- 
ferentiaĮ for Shift Wnri- 
ferential for Shift Wo.rk.

MEDICAL TECHNOLOGIST 
Experienced pfėferre'd, Near - by 
Rooms and Apartments- avaiiable. 
Liberal Personncl Policies. Wirc, 
Write, Apply, or Cali

DIRECTOR OK NURSES. 
Phone for an Appointment 

Dixou, Illinois 2841111

Medinis namukas, 8 miegamieji, MOTERYS ' gazu šildymas. Brighton P-ke, netoli 
nuo Archer, žemi mokesčiai. Gražus 

! sodelis. Tik $12,000.
Medinis bungalow, 6 kamb. Arti 

mokyklos. Švarus Ir gražus. $14,900.
Mūrinis ant 30 p. sklypo. Idealu 

1 ar 2 asmenim. $12,900.
Mūrinis — 2 po 6 kamb. Centr. 

šildymas kiekvienam butui. Mar
ąuette Pk.

Medinis 2 po 4 kamb. Cementiniai
pamatai. Skalbykla. Gazu šildymas.

: Brighton Parke. $15,900. 
i Turime daug Ir įvairių namų vi
sose kolonijose, parūpiname pasko
las. notarizuojame dokumentus, pil
dome Income Tax.

CICERO—BER WYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sūs lkamb., 45 p. sklypas. Pilna kal
ina. tik $9.500.

Parkliolme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
3 butai po 5 kamb. (S miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 West 15th Street, Cicero
Tel. OL 6-2223 OL 2-8907

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambariu mūr. bungalow Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
UŽ $18,000.

1 METU 2 BTJTTJ MŪR.
Po 5% kmb. (po tris miegamus). 

Rūsyje dar 3 atskiri kambariai iš- 
nuomuomavimui. Oro vėsinimas. Vi
si įrengimai iš geriausios medžiagos. 
2 šildymo sistemos. Gražiai sutvar
kyta aplinka. $4S,000.

TIK $17,900.
5 kmb. 13 metų mur. rezidencija 

Marąuette Pk. Platus sklypas. Gazo 
šiluma. 2 auto garažas.

4 ir 2 kamb.
Mūr. Gage Pk. Alyvos šiluma. Že

mi taksai. $15,500.
5 METŲ MŪR. BUNGALOYV

4% kmb. Gazo šiluma. Apsauga 
nuo potvynio. Daug vertingų priedų. 
2 auto garažas. Tik 2 blokai nuo 
Marąuette Pk. $19,000.

GERAS PIRKINYS
7 metų 2 aukštų mūras Marąuette 

Pk. Pirmame aukšte krautuvė ir 4 
kamb. butas; viršuje — 6 kamb. 
gražus poilsio kambarys rūsyje

į $380 mėn. pajamų. Kaina $43,000. 
VASARVTETE

i Su baru ir restoranu Beverly Shc 
1 res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry 
i no į metus. Savininkas duos paskolą.

į P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesi 7lst Street
Tel. WAlbrook 5-6015

Marą. Park. Mūr. 2x4 garaž. $20,900. 
Gage Park Nauj. mūr. 3 mieg. d. 
lot. turi tuojau parduoti, išvyksta iš 
Steito. $16,850.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

BUDRECKAS
2742 W. 43rd Str. LA 3-3384

Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa
jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
gomery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
ir pastogė. šildymas karštu vand. 
Garažas.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

Marąuette Parke ant Talman j 
Avė., netoli 69th St. parduodamas 
geram stovy 2-jų fletų mūr. na-! 
mas ir 2-jų maš. naujas garažas.' 
Dėl apžiūrėjimo šaukite PR 8-3792'

BERWYN. 2 butai, 5 ir 4 kamb. 
Sienoje gazo apšildymas.' Apylin
kėje 16th ir Maple. 2 auto. gara
žas. Mokesčiai tik $120. Pajamų 
už 4 kamb. $80. $19,500; įmokėti 
$5,500. SVOBODA, 6013 .Cermak 
Rd., Cicero, BIshop 2-2162.

1 CICERO. 2% kamb. bųngalow. 
'■Modern. vonia. Apylinkėje 35th 
ir Austin. 42 p. sklypas. 3 mie- B A K E R S Igamieji. $17,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., Cicero.

Experienced reta.il bakers —, BIshop 2-2162
to take chargc of šmuli shop with

SOUTH CICERO SPECIAL. 4 
butai — 6 po 4 kamb. ir 2 po 4 
kamb. Gazo pečiais apsišildo patys 
nuomininkai. Pajamų $245 per

RUSSELL PLUMMER SVP£‘keje 50th ir 31st St. §25,500; įmo- 
Tel. — C.Edar 2-0111 kgti $6,000. SVOBODA, 6013

SMiiat-BKlDGMAN DEPT. STORE Cermak Rd. BIshop 2-2162.

HELP WANTED — VYRAI

2 shifts, 6 day ueck opera-tion. Paid 
vacation, othėr bėnefits, top wąges. 
Mušt liave refcrcnces and know every 
phasc of the baking business. Apply 
in person or cali:

Flint, Michigan

Apsimoka skelbtis “DRAUGE 
nes jis plačiausiai skaitoraps liet? 
bu dienraštis. Gi skelbimų kalno 
visiems prieinamo.-.!

CONTRACTORS

IŠNUOMOJAMA — IT)K KENT

Cicero — išnuom. 6 kamb. bu
tas. 1530 S. 48th Court.

Tel. OLympie 2-0354 

Perskaitę “Draugą", duoki' 
te jj kitiems pasiskaityti.

PASINAUDOKITE 
“DRAUGO” SPAUSTUVES

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderaiškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas 
knygas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikš, 
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 programa, vadovus bei 
situs 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. LO 5-9500

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGE1DAV1MA

REpublic 7 - 8 9 4 9
2301 W. 69th St., Chicago

STANKUS!
CONSTRUCTION C0. |

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. | 
Chicago 86, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančianskas instaliuoja vi

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

7304 $o. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAI,

<444 B. Western 
Chicago 8, HL 
TeL VI 7-8447

M. SIMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4268 ir TE 8-5581

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-ašphaltu, 5 
m. garantija. Dedame naujas “cop- 
per-alloy” rinas-—“gutters”; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kaip 
ir "galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

JUOZAS ŽEMAITIS
IR VIO. SBLADE, ST 8-9272
HEATING CONTRACTORS

Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boilers), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 S. Kedzie Avenue
Chicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OI, 8-0412

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436-5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Chicago, HL

reta.il


CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS MŪSŲ KOLONIJOSE

LIETUVIŲ OPERA VIEŠĖJO 
“RAMBYNE”

Po įtempto žiemos triūso ir 
taip vaisingų lietuviškų pastan 
gų, su didžiausiu pasisekimu ap 
vainikavusių keturius operos 
“Aidos” spektaklių pastatymus, 
Chicagos Lietuvių Opera baigė 
šį sezoną. Darbas buvo tikrai 
nelengvas ir pareikalavęs visų 
jėgų įtempimo. Nėra juokas, 
kad žmonės, kurie sunkiu dar
bus pelnosi sau kasdeininę duo
ną, dar įstengtų pastatyti ir ši
tokio aukšto lygio operas.

Visų sunkių žiemos sezono 
darbų ataskaitą mūsosios ope
ros gausus sąstatas, su savo va 
dovybe priešakyje, suvedė sa
vaitgalio poilsyje savo pamėg
toje gražiojoje “Rambyno” va
sarvietėje, Union Pier, Mieli. 
Melsvos ežero bangos išsklaidė 
nuovargį, atgaivino, plačiųjų 
medžių pavėsis sr.'.eikė ramybę, 
o malonūs “Rambyno” šeiminin 
kai Petronėlė ir Juozas Kinde- 
riai atpalaidavo nuo kasdieninių 
rūpesčių gausingus pirmuosius 
svečius pakviesdami prie stalų, 
apkrautų skoningais lietuviš
kais valgiais.

Vakare “Rambyno” orumą ir 
ramybę palaidojo lietuviškų dai 
nų skami’cėjimo didybė. Ir kas- 
gi taip darniai sudainuos, kaip 
mūsų mieli operininkai! Po to
kių darbų jie turi pilną teisę 
laisviau atsidusti. Čia jau nie
kas nebediriguoja, nebetaiso ir 
rūstybės savo neberodo, štai 
chormeisteris Alf. Gečas sėdi 
sau po medžiu begaliniai paten 
kintas, kad čia jau nebereikia 
derėtis su choru. Nuostabūs 
yra šito jauno vyro sugebėji
mai ir energija. Savo kasdie
niniame darbe dirbdamas, kaip 
kiti juokauja, astuonias dienas 
savaitėje ir dvidešimts penkias 
valandas paroje, sugebėjo taip 
parengti operos chorą, kad nu
stebino ir savuosius ir visus 
svetimuosius. Žinia, nemažiau 
pasišventimo įdėjo ir kiti vado
vai bei patys operos dalyviai.

Išvykos išvakarėse, Chicagos 
Lietuvių opera išsirinko naują 
vadovybę. Geros sėkmės ir atei 
tyje po poilsio gražiame “Ram- 
byne”. Alto. V.

I ;

BAIGĖ MOKYKLĄ
O brandos atestato įsigiji

mas žmogaus gyvenime yra ne 
užmirštamas įvykis ir didelė 
šventė. Tokią šventę aną savait 
galį atšventė Rimas Čiužas, tė
velių Juzės ir Stasio vienturtis, 
gyv. 9647 S. Peoria Sft.

Rimas šiemet sėkmingai bai
gė Mendel katalikišką aukštes
niąją mokyklą. Iškilmingas abi
turientų išleistuvių aktas įvyko 
birželio 2 d. McCormick Place, 
didžiuliame Arie Crown teatre.

Rimo tėveliai, savo erdviuose 
išoriniai bei išvidiniai gražiai 
tvarkomuose namuose, surengė 
jam užbaigtuvių pobūvį, į kurį 
sugūžėjo gausokas būrelis svei 
kintojų — giminių bei šeimos 
draugų.

Abiturientas dar galutinai ne 
apsisprendė kokią mokslo šaką 
pasirinkti studijoms.

Įdomu, kad tuose namuose 
gyvena net trys kartos, kurių 
senoji tai čiužienės tėveliai Spa 
ekauskai. P. Špaekauskas yra 
ilgametis Sartininkų parapijos 
vargonininkas, o dabar, nors 
turi 74 metus amžiaus, akty
viai vargonininkauja Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje Chicagoj.

—M.

AUKOS PAVILJONUI 
ĮRENGTI

. Nepriklausomos Lietuvos pa
viljonui Tarptautinėj Prekybos 
ir Pramonės parodoj įrengti au 
kojo: LRK Ateitininkų Send
raugių s-ga $25, Lietuvių Agro 
nomų s-ga $25, Lietuvių Aka
deminis Tautinis sambūris $25, 
Montessori draugija $10, birže
lio 10 d. LB Chicagos apygar
dos v-bos rengtos gegužinės 
pelnas $370.

Iki šios dienos Nepriklauso
mos Lietuvos paviljonui įrengti 
yra gauta $1,070, paviljono į- 
rengimas kaštuos $3,500. Galu
tinam paviljono įrengimui truk 
sta $2,430.

Paviljonui įrengti aukas sių
sti LB Chicagos apygardos vai 
dybos iždininkui Kaziui Kasa- 
kaieiui, 4719 S. Maplewood Av., 
Chicago 32, III., arba LB Chi
cagos apygardos valdybos sąs- 
kaiton 90456 Crane Savings & 
Loan Assn., 47 St. and Rock- 
well Av., Chicago 32, 1111.

Philadelphia, Pa. į istorinį Valley Forge parką.

Velykų procesijoje. Dalyvavo ir 
Bendruomenės Balso radijo pro 
gramoje, magnetofonu įrašius 
mokinių deklamavimus ir dai-

Du broliukai vienodai graso pasauliui, 
baigė, antras laukia pabaigos.

.. Vienas dainelę jau UŽ

BAIGĖ MOKSLO METUS
Philadelphijos LB šeštadie-'. 

ninė mokykla birželio 16 d. bai 
gė mokslo metus. Ta proga 10 
vai. Šv. Andriejaus bažnyčioje 
kleb. kun. J. Čepukaitis atlaikė 
mišias, po kurių parapijos salė
je buvo mokslo metų baigimo 
aktas. Pradžioje mokyklos ve
dėja G. Mačiūnienė padarė 
trumpą pranešimą apie mokyk
los veiklą, pasidžiaugdama, kad 
šiais mokslo metais mokyklos 
darbo sąlygos buvo labai palen
gvėjusios, gavus naudotis Šv. 
Andriejaus par. mokyklos patai 
pomis. šešt. mokykla čia gavo 
ne tik erdvias ir patogias patai 
pas, bet ir nuolat jautė rūpes
tingą parapijos klebono globą. 
Tai buvo itin ryšku, prisiminus 
ir palyginus ankstyvesnius mo 
kyklos gyvavimo metus.

Šiais mokslo metais , mokykla 
išaugo savo apimtimi, nes prie 
pradinės mokyklos prisidėjo 
jau ir aukštesnioji, kurios veikė 
pirmoji klasė su 5 mokiniais. 

.Deja, nepavyko užsimojimas su 
organizuoti, klebonui tam labai 
pritariant, specialią grupę lietu- 
višiškai labai silpnai ar ir visai ne 
.kalbantiems jau čia Amerikoje 
. gimusių tėvų vaikams. Jų buvo 
bent keliolika užsirašę, tačiau 
ilgainiui netesėjo. Reikia betgi 
priminti, kad keli čia gimusių 

, tėvų vaikai sėkmingai lanko 
normalius šešt. mokyklos sky
rius, sudarydami netgi 14% vi
sų mokyklos lankytojų skai
čiaus. i

Jau į mokslo metų pabaigą I 
bandyta suorganizuoti dar vie- i 
ną specialią grupę tiems aukš- : 
tesniųjų mokyklų (High 
School) lietuviams mokiniams, 
kuriems, kaip mažai telankiu
siems ar ir visai nelankiusiems 
šešt. mokyklos, būtų persunku 
eiti normalią liet. . aukštesnio
sios mokyklos programą. Toji 
grupė, T. Gečienės vadovauja
ma, jau porą šeštadienių dirbo. 
Turima gerų vilčių, kad kitais 
mokslo metais grupė išaugs ir 
pastoviai veiks.

Šiemet dirbo šie mokytojai: 
parengiamąjį skyrių (vaikų dar 
želį) turėjo D. Matonytė; I sk. 
—S. Jurskytė-Gamble; II — O. 
Šalčiūnienė, UI ir IV — V. Mu- 
raška; V, VI ir VIII (VII sky
riaus šiemet nebuvo) — G. Ma
čiūnienė; aukštesn. mokyklos I 
klasę — prof. J. Puzinas. Be 
to, tautinių šokių mokė I. Ben- i 
džiutė ir dainų — V. Matonis. J

Mokslo metus šiemet baigė 
43 mokiniai. Įdomu pastebėti, 
kad šiemet mokslo metų bėgyje 
neatkrito nė vienas mokinys 
(išskyrus aną specialią grupę), 
netgi 3 nauji prisidėjo.

Mokykloje laikomasi LB 
Šviet. Tarybos nustatytų moks
lo programų, šalia pamokų mo
kykla, laikydama tai irgi svar
bia liet. auklėjimo priemone, 
turėjo ir kelis parengimus: tra 
dicinį kalėdinį vakarą, uždarą 
Vasario 16 d. minėjimą, Moti
nos dienos minėjimą su moki
nių atlikta programa ir išvyką

i Be to, mokykla organizuotai j nas. Beje, magnetofoną mokyk- 
I dalyvavo Šv. Andriejaus bažn. ' lą galėjo įsigyti, gavusi stam-

A. -Į- A.
JOHN RUDAITIS

Gyveno 911 No. 12th' Avenue, Melro.se Park. Illinois-.
Mi.rė_ birželio mėn. 21 dieną, 1962 m., sulaukęs 51 metų amž.
Gimė Inetuvoje. Kilo iš Šakiu apskričio. Amerikoje išgyveno 

12 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Magdalena, duktė Birutė, 

sūnūs Jonas, duktė Kazimiera, sūnus Tomas, brolis Juozas (Lie
tuvoje), ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Bormanu Puneral Home Ikoplyeioje, 61S No. 
ISth Avenue, MelrOsie Park, Illinois.

Laidotuvės įvyks antradienį, birželio mėn. 26 dieną. Iš koply
čios 9:30 valandų ryto bus atlydėta į Sacred Heart parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedul'ngos pamaldos už velionies sielą. l>o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: ŽMONA, DUKTERYS IR SŪNŪS.
Laidotuvių direktorius: Borman Funeral Home, Telefonas — 

Ff 4-0714.

A. -J- A.
STANLEY A. SUTKAITIS

Gyveno 6755 South Wolcott Avenue, Chicago, Illinois.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Suvalkų apskričio.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Paulina (mergau
tinės pavarde Benevičiptė-Ba.rnes), brelio sūnus dr. Krank 
Sutkus ir jo žmona Ada su šeima, sesers vaikai — sesuo M. 
Austira (Nekalto Prasidėjimo vienuolyno), Theodore ir Ed- 
įverd Thompson ir jų šeimos, švogeris Joseph Thompson. Lie- 
,t„ . oje liko 2 seserys: Prane Sutkaityte ir Antanina Tarlikienė 
su šeimomis, ir daug- kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė šv. Vardo draugijai Marąuette Parke ir Kolom
bo Vyčių Cardinal Mundclein kuopai.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. GS45 South 
Western Avenue.

• Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 27 dieną. Iš koply
čios 9.00 valandą ryto bus atlydėtas į Švenčiausi-as Panelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

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

.Nuliūdę lieka: ŽMONA IR VISI KITI GIMINES.

Laidotuvių direkt. Mažcika-Evans, — Telefonas REpublic
7-8600.

A. f A. JULIA AUGAITIS
(MERGAUTINES PAVARDE M ALIŠAUSKAITE)

Gyveno 1823 Wabansia Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 22 d., 1962 m., 8:40 v. ryte, sulaukusi 58 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Sodelio kaimo. Ameri

koje išgyveno 33 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: Antanas ir Bronius, 

duktė Helen Serwinski, žentas Zygmont, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Sacharski kopi., 1735 Wabansia Avė. Lai
dotuvės įvyks antradienį, birželio 26 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Šv. Mykolo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po< pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka Sūnūs, duktė ir visi kiti giminės.
L,aid. direktorius Stanley Sacharski, Telef. BR 8-2535.

r «<BtgrftninnnmiwwMiwwįiiiwiwiiniiwmiiM  iihiiįimi.... . ’

A. -f A.
FRANK KUNEVIČIUS

Gyveno 3201 South Green Street, Chicago, Illinois.
Mirė^ birželio 22 d., 1962 m., 5:30 v. popiet, sulaukęs 77 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskričio. Amerikoje iš

gyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, 3 dukterys: Jo- 

sephine, Bernice ir Lucille Novak ir žentas Chester, 3 sūnūs: 
Adolph Kunevičius ir marti Antoinette, Frank Kunevičius ir 
Anthony Kunevičius, 5 anūkai, brolienė Ona Kunevičienė ir 
pusbrolis Kunevičius iš Clinton, Iowa, švogerka Minnie Starus 
ir jų šeima, daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė Keistučio Pašalpos klubui ir Krakiškiečių klubui.
Kūnas pašarvotas P- J. Ridiko koplyčioj, 3354 So. Hals- 

ted St. Laidotuvės įvyks antrad., birželio 26 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas' į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti siose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Žmona, dukterys, sūnūs ir kiti gimtinės.
Laid. direktorius P- J. Ridikas, Telef. YArds 7-1911.

K. BUTKUS
VALANDOS: 

Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki > 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad- nuo 9 iki 12:30 p. p.

Aluminijaus išdirbiniai 
namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

% ...... ...............—
S10%, 20%, 30% pigiau 

•j už apdraudę nuo ugnies ir auto- 
Smobilio pas

w FRANK Z A POLIS
3208% West 95th Street 

Chicago 42, Illinois

S0PH1E BANGUS NARIO
ŠEIMOS PNOGNAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo S Iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS Iš WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tek HEmlock 4-2413 

'JIS# So. Maplevrocd Ava,, 
Chicago §9, RI.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 4^%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575
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besnę piniginę Philad. Tautinio skyrių mokiniams pažymėji- 
Meno ansamblio auką. Mokyk- į mus, o aštuonis pradinės mo- 
los darbą žymiai lengvino ener- skyrius baigusiai I. Avi-
gingas tėvų komitetas, inž. V. % x........................... , .. . ,° ®. .... . zonytei pažymėjimą jteike patsArdzio pirmininkaujamas. J

Po mokyklos vedėjos prane-j kleb. kun. J. Čepukaitis, kuris 
Šimo mokytojai išdalino savo! ta proga pasakė trumpą žodį,

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GĖLINYelA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834
—

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. M E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

J. F. EPDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

A TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
40054)7 South Kermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South Galiforsiia Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir Lfl 3-9852

AMSULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ

n

Petkus i L■

TfiVAS IR SŪNUS 
MANQUETTE FUNERAL HOME >

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7!st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Gieero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

Laidotuvių Direktoriai
mažh»«n:

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIK-CONDITIONBD KOPLYČIOS

MA&NOMf VISTA 
REpublic 7-8606 BSpuMU W1
i Ai iii i*—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrgiuia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALBFORNIA AVĖ. ~ LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

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

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

JUNGIS F. NUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1183—1139

VASA1TIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DLL. Tel. OLymplc 2-1003

Melro.se
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X šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų 2 sk. iš Brighton 
Park rengia pikniką liepos 22 
d. Vyčių daržely, 2453 W. 47 
St. Kviečiami tą dieną visi gau
siai atsilankyti. Rėmėjos visus 
maloniai priims ir pavaišins. 
Kad visa gerai pavyktų darbuo 
jasi Ona Zalandauskienė, Stel- 
la Jocienė, J. Kerulis, U. Gara- 
lavičienė ir kt.

X Natalija Šatūnienė yra Mo
terų s-gos CV iždininkė, o ne 
D. Kamm, kaip korespondento 
kartą buvo parašyta. Natalijos 
vyras šiomis dienomis Chica
gos policijos vado Wilson pakel 
tas į leitenantus.

X Lietuvių Fondas gavo iš 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Waukegan apylinkės trečią šim 
tą dolerių iš pažadėtos įnešti 
vieno tūkstančio dolerių sumos. 
Tai sektinas pavyzdys skaitlin
gomis LB apylinkėms ir kitoms 
organizacijoms įsijungti į L. F. 
pilnatesiais nariais.

X Ateities šokėjai liepos 1 d. 
dalyvaus programoj Five Holy 
Martyrs parapijos karnavale, 
4327 S. Richmond st.

X Viešosios mokyklos mo
kytojai viena lietuvė motina šį
met dovanojo Lithuanian Quar- 
tet ir Leave Your Tears in 
Moscow knygas. Pernai ta pa
ti motina tai mokytojai įteikė 
Selected Lithuanian Short Sto- 
ries ir Lithuanian Foik Talės 
knygas. Po vasaros atostogų 
mokytoja pasidžiaugė, kad kny 
gos jai laibai patikę ir jas per
skaitė ne tik ji, bet ir jos šei
ma. Amerikiečiai inteligentai 
knygą mėgsta ir todėl lietuviai 
jiems gali padovanoti vieną ar 
kitą iš dabar gausiau pasiro
džiusių lietuvių autorių kūri
nių.

X Albina ir Stasys Barzd li
kai, gyv. 1209 Melboume Rd., 
Cleveland 12, Ohio, be anks
čiau įmokėtos įnašo dalies, įmo 
kėjo Lietuvių Fondo sąskaiton 
50 dol. Tuo būdu A. ir S. Barz- 
dukai tapo pilnateisiu L. F. 
nariu.

X Susan Mioduszewski iš 
Roselando, Marijos Aukšt. mo
kyklos mokinė, rašo Šv. Kazi
miero Seserų rėmėjoms: “Reiš
kiu Jums nuoširdžiausią ačiū 
už mokslo stipendiją į Marijos 
Aukštesniąją mokyklą. Man bu
vo didis džiaugsmas ir paskati
nimas stropiai mokytis”. Šv. 
Kazimiero Seserų rėmėjos savo 
įnašais ir pagalba padeda ne tik 
seselėms siekti aukštesnių tiks
lų, bet ir mokines, kad jos ga
lėtų siekti aukštesnio mokslo.

X Dr. Eleuterius Žilinskas, 
lietuvis gydytojas, pradeda dar 
buotis Šv. Kryžiaus ligoninėje 
kaip namų gydytojas. Jisai me
diciną studijuoti pradėjo Kau
ne ir ją baigė Vokietijoje.

IS ARTI IR TOLI 
ITALIJOJE

— Lietuvių šv. Kazimiero ko 
legijos Romoje auklėtiniai bir
želio 10 d. dalyvavo iškilmingo
se Sekminių pamaldose Šv. Pet 
ro bazilikoje. Tarp aštuoniasde
šimties įvairių tautų kandidatų 
į kunigus čia jie atstovavo vi
siems Lietuvos jaunuoliams, be 
sirengiantiems kunigo pašauki
mui. Visų tautų atstovų susi
telkimas apie Šv. Tėvą visiems 
vaizdžiai priminė Sekminių pra 
smę.

OECORATING
Ilgamete patirtis dažyme—dekora

vime. Pigu. Sąžininga.
A. BIKINIS. GA 5-5807.
A. BUKBATT: 3-885653.

CHICAGOS ŽINIOS
PRAŠO NEEIKVOTI VAN

DENS
Chicagos vandens tiekimo de

partamentas prašo, kad miesto 
gyventojai, užėjus karščiams, 
neeikvotų vandens. Miesto įs
tatymas leidžia žolę ir darže
lius laistyti 5—7 vai. ryto, 2— 
4 v. p. p., ir 8:30—10.30 vai. 
vakare.

TURTINGIAUSIA UNIJA
Visoje Amerikoje turtingiau

sia unija yra Chicagoje n. 10 
muzikantų unija, vadovaujama 
James Petrillo. Unijos turtas 
1959 m. siekė $4,205,900.

MIRĖ CICERO TEISĖJAS
Henry Sandusky, 74 metų, 

5015 W. 23 >gt., mirė po širdies 
atakos. Jis buvo Cicero teisėjas 
ir yra buvęs to miestelio pre
zidentas. Ir lietuviams jis buvo 
žinomas.

DALEY ĮSAKE SPAUSTI
NESIREGISTRAVUSIUS
Chicagos meras Richard Da

ley įsakė pastatų departamento 
pareigūnams griežtai spausti na 
mų savininkus, kurie iki šiol 
dar nėra užregistravę pagal įs
tatymą savo namus, kuriuose 
yra trys ar daugiau gyvenamų 
vienetų. Tokių neužsiregistra
vusių savininkų yra 160,000. 
Registracijos kaina yra du do
leriai. Nusižengę įstatymui ga-. 
Ii būti nubausti nuo $10 iki 
$100 ir 30 dienų kalėjimo.

MOKYTOJAI MOKOSI VASA
ROS METU

Ketvirta dalis visų Chicagos 
mokytoju praleis vasarą moky
klose, siekdami aukštesnių mok 
slo laipsnių, nuo kurių priklau
so ir didesnė alga. Iš 20,000 vie 
šųjų mokyklų mokytojų 4,112 
lankys mokyklas. Didžiuma mo 
kytojų, iš viso 9,122, žada pra
leisti atostogas, lankydami A-

VARGONININKŲ KURSAI
DE PAUL UNIVERSITETE
Sacred Music Arkidiecezijos 

komisija De Paul Universitete 
šį pavasarį surengė Chicagos 
vargonininkams vienos savai
tės kursus, kad pasigilintų gre- 
gorianiškame giedojime.

Kursantai buvo padalinti į 
dvi klases: mažiau susipažinu
sius su gregorianišku giedoji
mu ir pažangesnius.

chorui ir vargonams, Šie du kū pasiekė ir prašoko 22 milijonus 
riniai buvo dedikuoti kardino- I dolerių.
lui Meyer, De Profundis — auk | Visa eilė taupytojų, kuriuos 
štesniam balsui solo, ir vargo- viliojo didesnis dividendas, šian 
nams, Intende voci — žemam dien jau vėl sugrįžo į savo se- 
balsui solo ir vargonams. O bo- ' ną, patikimą, saugų ir didelius 
ne Jesu — baritonui solo, smui dividendus nešantį centrą, esan 
kui, ir vargonams, In Te spera- tį pačiame Bridgeporto vidury- 
vi, Domine — sopranui ir bari- je.. Jie įsitikino, kad District

kaitą, arba padidinęs esamą 
$200 ar daugiau, gauna Libbey 
dirbtuvių gamintus paauksuo
tus stiklus. Šie stiklai puoš šei
mininkų stalus. Tegu tik jos 
skuba tas dovanas atsiimti.

KAS KĄ IR KUR

tonui solo, mišriam chorui ir 
vargonams, Confirma hoc, Deus 
—mišriam chorui ir vargonams,

Kursus vedė prel. Charles Me Veni Creatur — mišriam cho- 
ter (gregorianiško giedojimo rui ir vargonams, Avė, Regina 
žinovas, Quigley Seminarijos Caelorum — mišriam chorui ir 
profesorius, katedros choro di- vargonams, ir Regina Coeli lae-

ALB Waukegano apylihkė[s valdyba. Sėdi (iš k. į d.) dr. R. Gi- 
niotis — pirm. V. Petrauskas — sekret. Stovi (iš k. j d.) K. Kaz
lauskas — ižd., P. Kružikas — vieepirm.

Savings moka ne tik aukščiau
sius dividendus, bet dar ir ver
tingų dovanų duoda.

Praeitą pavasarį gavome iš 
District Savings puikų peilių, 
šaukštų ir šakučių setą. Viskas 
buvo žvilgančio ir nerūdijamo 
plieno. Skoningi, gražiai nulieti 
ir labai nušlifuoti. Malonu juos 
ne tik pačiam kasdien vartoti, 
bet ir svečius jais priimti. Ne 
gėda juos ant stalo padėti, o 
šeimininkei smagu parodyti, 
kad ji turi skoningą ir moder
nišką stalo peilių, šaukštų ir 
šakučių setą. (Visa tai mums 

įduota veltui, nesumažinant di- 
'videndų. Kas norėjo savo se
tus papildyti, tai nedidelėmis 
savikainos kainomis galėjo tai 

. padaryti.
Bet dabar District Savings ir 

vėl savo taupytojams duoda 
naujas ir vertingas dovanas, 

i Duoda ne menkavertę rutulinę 
plunksną arba nudrožtą paišelį, 

i bet nepaprastai puikų gražaus 
: kristalo stiklų setą, šia proga 
užklausėme energingo Districto 
Savings prezidento ir reikalų 

įvedėjo Mr. Albert J. Aukurs, 
kodėl bendrovė dalina tokias 
brangias dovanas.

| — Mes norime, kad žmonės,
kurie mums patiki savo santau
pas, mus prisimintų, — atsakė 
Aukers. — Norime, kad jie mus 
gražiai prisimintų, kai visi, vi- 

j sa šeima, prie svečių susėda 
į prie stalo. Norime, kad tas pri- 
i siminimas jiems būtų malonus, 
kad ant stalo padėti peiliai ir

tarė — mišriam chorui ir var- šaukštai, o dabar pastatyti pa- 
gonams. j auksuoti stiklai, šeimininkėms

Šioje pamokoje prel. Meter ne tik nepadarytų gėdos, bet

NESAKO, KUR GAVO NAU
JUS PINIGUS

Prancūzas Antoine Riniere 
Swiss-Air lėktuvu išskrido iš 
Chicagos į Šveicariją. Lėktu
vas turėjo sustoti tiktai Mont- 
realyje, bet dėl blogo motoro 
nuskrido į Nevv Yorką. Muiti
nės inspektoriai jo lagamine ra 
do $247,000 naujutėliais pini
gais, $50, $100, $500 ir tūkstan

— Lietuvių Teisininkų Draugi
jos Chicagos sk. valdyba šaukia 
narių susirinkimą birželio 30 d. 
4:30 v. p.p. Chicago Savings and 
Loan Association patalpose (6245

Taupytojas So. Western Avė.) Yra išsiuntinė
ti pakvietimai visiem kolegom. 
Pakvietimuose nusakyta nepilna 
dienotvarkė. Be pakvietimuose nu
rodytos dienotvarės, skyriaus vai 
dybos yra numatyta eilė kitu 
svarstytinų klausimų, būtent:

1. Teisininkų Žinių leidimo ir 
tam reikalui lėšų sutelkimo klau
simas, šalpos reikalai, Nepriklau
somos Lietuvos pirmojo teisės ir 
teisingumo statytojo advokato ir 
prof. Petro Leono ir pirmojo Ame 
rikos lietuvio atvokato ir neprikl. 
Lietuvos teisėjo Prano Bračiulio 
paminėjimas, Petro Leono auto
biografijos parašymo ir išleidimo 
klausimas, Rapolo Skipičio paskai 
ta, Lietuvos Laisves Komiteto 
pirmininko, Liet. Teis. d-jos CVtinėmis. Jis atsisakė pasakyti, 

kur gavo pinigus, spausdintus vieepirm. ir P. J. T. Tarybos pir-
1950-51 m. Jis taip pat atsisa- mininko Vaclovo Sidzikausko pra 
kė pasakyti, kam turėjo tuos nešimas politiniais klausimais, 
pinigus įduoti. Už tai federali
nis teisėjas jį nubaudė 6 mėn. 
kalėti už teismo įžeidimą.

JAV katalikų liturginė savai
tė organizuojama rugp. 20—23 
d. Seattle, Wash., jungiant ją 
su pasauline paroda.

Po to susipažinimo kavutė su 
lietuviais amerikiečiais teisinin
kais.

Dėl neturėjimo tikslių adresų 
kai kurie kolegos pakvietimo gali 
negauti. Skyriaus Valdyba malo
niai kviečia visus kolegas, gavu
sius ir negavusius pakvietimus, 
atvykti j susirinkimą su savo drau 
gaiš ir pažįstamais.

Skyriaus valdyba

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dėl visų informacijų kreipkitės į

Mutual Ąal&ud Savings
ic/ c^Poan ^fyssocialionand (Man

Chartered and Supervised by the United States Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

rigentas), ir kun. Joseph Mrocz
meriką, Kanadą, Meksiką, Eu- ' kowski (tos pačios seminarijos 

profesorius, ir choro dirigen
tas).

ropą, Afriką ir kitas vietas.
1,000 ŽYDŲ SUDĖJO VIRŠ

DVIEJŲ MILIJONŲ DOL.

Priklausą prie šešių Chica
gos rajono “country” klubų na
riai sudėjo 1982 metų Jungti
niam Žydų pašalpos fondui $2,-

Kursai tęsėsi nuo birž. 11 
ligi 15 d. Kas dieną nuo 1 ligi 
4 v. p. p. Birželio 16 d. buvo 
kursams paskutinioji diena. Tą 
dieną 11:30 vai. Universiteto 

283,852. Tiktai tūkstantis asme 1 koplyčioje prel. Ch. Meter at- 
nų surinko tą milžinišką sumą. mišias. Chorai, giedojimo
Klubai yra: Briarwood, Bryn kursantai, vadovaujant kun. J. 
Mawr, Green Acres, Idlewild,
Ravisloe ir Twin Orchard. Tre- 
dalis suaukotų pinigų eina Chi- 
bagos žydų federacijai, o liku
sieji nacionalinėms ir užsienio 
žydų pašalpos agentūroms.

VERKDAMI PAVOGĖ 
$2,000

Mroczkowskiui, giedojo chorali
nius antifonus. Kitų kursų 
choras, vadovaujant Mr. R. De- 
zogue, giedojo modernines mi
šias Jean Langiais (“Missa in 
simplicitate”).

Po pamaldų sekė paskutinio
ji pamoka. Tą dieną buvo ke
liami klausimai dėl kai kurių 

Penki vyrai įsilaužė į Meyer i neaiškumų liturginiame giedo- 
Coal & Materials kompaniją, , jįme.
580 Wolf rd., Desplaines prie
miestyje, surišo sąrgą ir atida- ' Pr5eš Por^ dienii muzikas ,L 
rė geležinę pinigų spintą. Jo je ,Bertulis >teikė PreL Peteriui 
uždarytos ašarinės dujos besi-! peržiūrėjimui šiuos jo kūrimus: 
skleisdamos privertė vagilius l“Ecce Sacerdos” - mišr. cho- 
gailiai ašaroti. Vienok, kad ir,rui’ baritonui solo, ir vargo- 

išnešdino su sa- nams’ Tu 6s Sacerdos - sop
ranui solo, baritonui solo, misr.

su ašaromis, 
vim $2,000.
TARPTAUTINIS PLAUKIMAS

šiuos kūrinius atnešė į klasę ir 
supažindino sų autorium. Taip-

kad būtų kuo pasididžiuoti. Jei
gu šitokius setus vartoja tur-

gi pareiškė, kad peržiūrėjo tingi žmonės, kodėl negali savo 
šiuos kūrinius, ir rado tinka-1 stalų jais papuošti ir mūsų tari
mais. Tiktai “De profundis” pa pytojai?
baigoj radęs per stiprų ir var
gonų akompaniamentui netin
kamą vieną taktą. Bet, kai au
torius išaiškino mintį, prel. Me
ter sutiko, jog yra pateisina
ma. Kursantai prašė šių kūri
nių pirkti, bet autorius prane
šė, jog jie tebėra rankraštyje. 
Prel. Meter pareiškė savo džiau 
gsmą susipažinęs su lietuviais 
muzikais.

Pamokai besibaigiant, dr. 
Becker (vedėjas) kursantams 
išdalino pažymėjimus ir, taręs 
atsisveikinimo žodį, pakvietė 
prie užkandėlės. Po jo atsisvei
kinimo žodį tarė kursų vedėjas 
prel. Meter, pareikšdamas pa-

Iš tikrųjų, dabar duodamoji 
dovana yra vertinga. Kiekvie
nas naujas taupytojas, atidaręs 
$200 ar didesnę taupymo sąs-

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS KUŠTĖS FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.

G HVIMNSliAS

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

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

%

Danijos sostinės, Kopen'ha- 'Chicagos į Kenoshą. Tikimasi, 
gos, ilgo tolio profesionalė plau ! kad ir daugiau kitų kraštų plau 
kikė Greta Sonnichsen, 32 me- kikų dalyvaus. Už sėkmingą 
tų, atvyksta Chicagon dalyvau- plaukimą paskirta $10,000 pre- 
ti rugpiūčio mėn. plaukime iš mija.

E. Vengianskas, čikagietis, riša kaklaraiščius Bostono jūrų skautams.
Nuotr. B. Kerbeiienės

sitenkinimą kursantais, ir pra-
Ecce Sacerdos” — mišr. cho- nešdamas, kad kitą vasarą bus 

suruoštas III-čias kursas.
Prieš pat išsiskiriant, kursan 

tų vardu padėkos žodį tarė 
muz. J. Bertulis. Prie šios pro
gos jis taipgi priminė, kad tė
vų jėzuitų namuose yra Muzi
kologijos archyvas.

Kursuose dalyvavo vokiečių, 
amerikiečių, airių, lenkų, italų 
ir kt. Iš lietuvių buvo tik Ve
ronika Andriulienė, J. Bertulis 
ir Povilas Skridaila. Viso kur
santų buvo 32, jų tarpe vyrų 
tebuvo vos septyni. KoreSp.

V MITINGOS DISTRICT SAV
INGS DOVANOS

District Savings Taupymo

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

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

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

jiiiiiiiiiimiHiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii

KRISTAUS
GYVENIMAS

knyga 965 psl., parašyta 
PROF. GIUSEPPE RICCOTTI

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

Spausdino Nidos spaustuvė Lon
done. Įrišta kietais puikiais

viršeliais
Tai yra pirmas toks platus moks
linis veikalas apie Kristaus gyve-

Bendrovė, veikianti nuo 1897 i
metų, paskutiniais dviem me
tais pradėjo smarkiai augti. 
Neseniai skaitėme, kad josios 
turtas buvo 17 milijonų, kad 
jau pasiekė 18 milijonų, pra
eitais metais jau pasiekė 20 
milijonų, šį pavasarį buvo 21 
milijono, o dabar jos turtas jau

Knygos kaina $7.00
Amerikoje ir Kanadoje pagrindi

nis platintojas yra

“DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

E. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47tb 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.
VAI minnc. PIRM. ir KETV............................... 9 V. r. Iki 8 p. p.VHLAnUUd. ANTRAD. ir PENKT..................... 9 ▼. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAD.......... » v. r. Iki 12 t. 4. Trečiad. uždaryta.
% . ................... ...... .............. .. ..... ...... -—P

J
GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI

Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ............................................... $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ........................... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu tako, lyrika ...............................$2.00
Jurgis Šlekaitis: Vardai vandenims ir dienoms...................$1.50

DRAUGAS
4545 West 83rd Street, Chicago 29, Illinois

'^1




