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Amerika nepažadėjusi pripažinti Ryty Vokietijos
Prezidento Kennedžio ir premjero 

Macmillano pasitarimai
Valstybės sekretorius Dean Rusk atvyko į Londoną

WASHINGTONAS — Prezi
dentas Kennedy ir Britanijos 
ministeris pirmininkas H. Mac- 
millanas užvakar Baltuosiuose 
Rūmuose sutarė, kad dabar dar 
nelaikąs sukviesti viršūnių kon
ferencijų su Nikita Chruščevu, 
bet paliko galimybę vėliau tu
rėti susitikimą.

Dabartinės sąlygos dar nepa
lankios Rytų-Vakarų viršūnių 
konferencijai — padarė jie to
kią išvadą. Bet abu parodė no-

I rą apsvarstyti viršūnių konfe
rencijos klausimą, jei matytųsi, 
jog toks vyriausybių galvų su
sitikimas atneštų naudingų pa
sekmių.

Šiuo metu ir diktatorius N. 
Cruščiovas neskuba „prie vir
šūnių konferencijos stalo.”

Macmillan susilaikęs nuo 
klausimo, ar jam vienam reikė
tų vėliau važiuoti į Maskvą.

Šeštadienį dviejų posėdžių 
metu Kennedy ir Macmillan 
svarstė šiuos dalykus:

1. JAV prezidentas informa
vo britų svečias apie tris Vals- 
bės sekretoriaus Rusko ir Sovie 
tų Sąjungos ambasadoriaus 
Dobrynino pasikalbėjimus Ber
lyno ir Vokietijos klausimais. 
Prezidentas ir Macmillan suta
rė, kad tokie ir panašūs Rytų- 
Vakarų diplomatiniai kontaktai 
turėtų būti tęsiami.

2. Macmillan iškėlė atsiradu
sius sunkumus, trukdančius Bri
tanijai įsijungti į Europos E- 
konominę Bendruomenę (bend
rąją rinką).

Britanija negalėsianti įsijung
ti į šešių Europos valstybių e- 
konominę bendruomenę — Ita
lijos, Prancūzijos, Olandijos, 
Belgijos, Vakarų Vokietijos ir 
Liuksemburgo — jei tai suda
rytų rimtų nuostolių britų ben
druomenės valstybėms (com- 
monwealth), — pridėjo Macmi
llan.

3. Nusiginklavimo ir kiti klau 
simai irgi buvo paliesti.

KALENDORIUS
Balandžio 30 d.: šv. Kotryna, 

Virbutas, Venta.
Gegužės 1 d.: šv. Juozapas, 

darbininkų globėjas, šv. Pilypas 
ir Jokūbas, apaštalai.

ORAS
. Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 70 laipsn; rytoj — gied 
ra, truputį -pasikeis oro tempe
ratūra.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 7:46.

Vakar abu valstybininkai pa
lietė bendrąją pasaulinę situa
ciją. Macmillan ir Kennedy svar 
blausiais klausimais parodė vie
ningą nuomonę.

—o—
Valstybės sekretorius Dean 

Rusk vakar atvyko į Londoną 
tartis su Šiaurės Atlanto sąjun
gos (Nato) pareigūnais.

Korespondentų paklaustas dėl 
Rytų Vokietijos komunistinio 
režimo pripažinimo, Rusk pareiš 
kė, jog jis tris sykius kalbėjosi 
(dvylikos dienų laikotarpyje) 
su Sovietų Sąjungos ambasado
rium Dobryninu Berlyno ir Vo
kietijos klausimais, bet Jungti
nės Amerikos Valstybės nepri
ėjusios prie tokio taško, kad 
Rytų Vokietijos režimą pripa
žintų. Pasak jo žodžio, Amerika 
nėra pasižadėjusi pripažinti Ry
tų Vokietijos komunistinio re
žimo.

IS VISUR
—Kubos diktatorius Fidel 

Castro priešai Havanoje užva
kar buvo suruošę demonstraci
ją prieš jo režimą. Demonstra
cija buvo policijos užgniaužta. 
Keli demonstrantai areštuoti.

—Susidūrė du laivai Virgini
jos pajūryje.

—New Yorko meras Robęrt 
Wagner pranešė, kad jis nesta
tys savo kandidatūros į New 
Yorko gubernatorius prieš gub.

I Rockefellerį.
—Sovietų kosmonautas Titov 

! vakar atvyko į Jungtines Ame
rikos Valstybes dalyvauti erd- 

' vės mokslininkų suvažiavime. , 
Titov norįs susitikti su JAV as-Į 

i tronautu Glennu.

Toronto P. P. S. K. “Aušra” mergaičių krepšinio A komanda, lai
mėjusi trečią kartą iš eilės Š. A. L. S. žaidynių čempijonatą bal. 
28 d. Iš kairės j dešinę pirmoje eilėje: R. Bilkytė, J. Čeponkutė; 
stovi: A. Grigaite, I. Romanovaitė ir D. Klimaitė, trūksta J. Gata- 
veckaitės.

Aro jaunių B klases komanda: pirmoje eileje — Ališauskas, Kaz
lauskas, Eigclis; stori: Sparrovv, Česas, Kniūkšta, Gudas, Nausėda.

Tėvas Paulius, O.F.M., Toronto, 
Kanadoje, sportininkų globėjas.

Krepšinio rungtynių teisėjai: W. Bandemier (kairėje), E. Tyrala, 
D. Couper ir S. Chraz.

PIRMENYBIŲ KREPŠINIS CHICAGOJE
CHICAGO — Dvyliktųjų 

Šiaurės Amerikos lietuvių spor
tinių žaidynių krepšinio pirme
nybės Chicagoje įvyko šių metų 
balandžio 28-29 dd. Dalyvavo 
Toronto, Kanada, Waterbury, 
Conn., Clevelando, Ohio, Det
roito, Mich., ir Chieagos ketu
rių klubų (Aras, Baltijos Jūra, 
ASK Lituanica ir Neris) koman 
dos. Iš viso rungtynėse dalyva
vo 28 komandos — apie 300 
sportininkų.

Vyrų krepšinyje į finalą pa
teko Waterbury Gintaras ir 
Chieagos Neris. Jaunių A kla
sės finale — Clevelando Žaibas 
ir Chieagos Aras. Jaunių B kla
sėje finale susitiko Chieagos 
Aras ir ASK Lituanica.

Mergaičių krepšinį laimėjo 
Toronto mergaičių Aušra. Mo
terų krepšinio finale susitiko 
abi Toronto komandos — Auš
ra ir Vytis. Jaunių B klasės 
finale laimėjo ASK Lituanica.

Žaidynės truko iki vėly
vos sekmadienio popietės, ir ga
lutiniai laimėjimai nesuskubta 
pranešti, prieš duodant spaus-

ASK Lituanica B klasės komanda: pirmoje eilėje iš kairės j de
šinę — L. Milovickas, R. Padvoiskis, Ch. Vaišnoras, A. Dočkus; 
stovi: jaunių vadovas J. Degutis, G. Jankauskas, A. Samuolis, A. 
Šeputavičius, kapitonas K. Cicėnas.

dinti mūsų dienraštį.
Sportininkų susipažinimo va

karas įvyko Pakšto svetainėje 
praėjusį šeštadienį. Jaunimo bu
vo pilna salė. Rengėjai patyrė, 
kad panašiems subuvimams rei
kia pramatyti didesnę salę.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
rengiasi

Smūgis Kubai
NEW YORKAS šeši kubiečių 

diktatoriaus Fidel Castro prie
šai įsibrovė į Kubos vyriausy
bės žinių įstaigą 5th Avė. ir su
žalojo įstaigos baldus. Jie taip
gi privertė vieną tarnautoją pa
siųsti diktatoriui Castro įžei- 

j džiantį pranešimą.

i —Orane, Alžirijoje, vakar 
Į prancūzų kariuomenė sustiprin
ta prieš Slaptosios Armijos or- 

WASHINGTONAS — JAV karui; tai panaši mokykla j. ganizacijos (OAS) siautėjimus, 
karo aviacija penktadienį pra- Fort Bragg, N. Carolina, kuri i ...
nešė, jog yra organizuojamas j partizaniniam karui rengia pės- jįmo būdai prieš partizanus, iš-

Trumpai iš visur
—Buvęs Vakarų Vokietijos LOME, Togo Respublika —G. 

užsienio reikalų ministeris voni Mennen Williams, Amerikos 
Brentano vakar atvyko į Ame-, valstybės sekretoriaus pagalbi- 
riką tartis su jos pareigūnais. Į ninkas Afrikos reikalams, balan 
Šiandien jis kalbėsis su Kcnne- 2? d atgkrido lėktuvu į
^'-Indonezijos prezidentas Su-: Lome vizituoti šią nau^ afri' 

karno užvakar pranešė, jog in- Į kiečių valstybę — dalyvauti jos 
donezai paskyrė papuasų guber-' nepriklausomybės iškilmėse, 
natorių, kuris turįs slaptą būs
tinę netoli olandų Vakarų Gvi
nėjos sostinės Hollandia.

specialus dalinys panašiems ka- Į tininkus. 
rams, kaip šiuo metu vyksta į Vyriausybės pranešime apie 
Laose ir Pietų Vietname, kur | tą naują aviacijos dalinį taip 
komunistai partizanai karu šie- pasakyta:
kia šiuos kraštus užvaldyti. A-j „Naujojo oro laivyno dalinio 
merika pažadėjo remti ir pade- lakūnai yra specialiai lavinami 
ti išsaugoti tų kraštų laisvę. į būti instruktoriais, kurie galė- 
Geriausia pagalba tose sąlygose' tų apmokyti lakūnus visokios 
jiems padėti yra partizaninis rūšies uždaviniams, kovojant 
karas prieš tos pat rūšies prie- Į prieš komunistus partizanus, 
šo puolimus. Tas lakūnų apmokymas apima:

Eglin karinėje bazėje, Fla., y- kareivių ir amunicijos numeti-
ra specialiai rengiami ir apgink
luojami lakūnai partizaniniam

mus iš lėktuvų į partizaninį 
frontą, dienos ir nakties kovo-

Gen. Clay palaiko 
Bonnę

BERLYNAS — Gen. Lucius 
D. Clay, išėjęs atsargon ir spe
cialus prezidento Kennedy pa
tarėjas Berlyno reikalams, pa-

KARAS, KURI RUSIJA BANDO SUKELTI
Olandijos — Indonezijos grumtynės dėl Vakarų Naujosios Gvinėjos

Iš paviršiaus atrodą gana 
smulkios grumtynės tarp Olan
dijos ir Indonezijos Vakarų 
Naujojoje Gvinėjoje, gilumoje

Rusija dluosianti ginklų 
už bilijoną dol.

patekimą Sovietų įtakon. Susi
darytų pavojus Malajams ir Fi
lipinams ; raudonųjų barjeras 
atsirastų tarp Indijos ir Japo-

aiškinimas komunistų partizanų 
kovos taktikos, sunaikinimas 
komunistų tiekimo ir aprūpini
mo centrų, taipgi ir jų pasitrau 
kimo galimybių, rinkimas kari
nių žinių ir paslapčių.

Šio naujojo dalinio pilotai ir 
pėstininkai instruktoriai yra 
pilnai apginkluoti apsiginti už
puolus. Dabartiniu metu šiame 
naujajame aviacijos dalinyje y- 
ra tik 850 pilotų-, tačiau po me
tų jų būsią apie 5,000. Šio dali
nio vadas yra brigados genero
las Gilbert L. Pritchard, 47 me
tų, seniau buvęs JAV karo a- 
viacijos Islandijoje vadas; o 
prieš paskutinį jo paskyrimą or
ganizuoti šį partizaninio karo 
aviacijos dalinį, jis buvo New 
Yorko sektoriaus karo aviaci
jos vadas.

reiškė balandžio 26 dieną, jog j yra iškylantis konfliktas tarp 
Vakarai atmes „bet ką, kas ne- Sovietų Sąjungos ir JAV. Tą 
pralaimėjimą” derybose dėl Ber- tvirtina “U. S. News and World 
lyno, bet turėtų bandyti suras-i Report>> žurnalas savo bal. 23 
ti „ką tai tokio, kas pašalintų' d. laidoje. Tai varžybos dėl In
karo galimybes. donezijos ateities. Šis kraštas

Clay, baigdamas savo darbą , — tai grupė žemės turtais gau- 
Berlyne (jis ten išbuvo, kaip I šių ir strategiškai svarbių sa- 
JAV prezidento patarėjas, aš-' ių, kuriose yra apie 93 milijo- 
tuonis mėnesius), kalbėjosi fo-jnus gyventojų. JAV visu diplo- 
rume su vokiečiais redaktoriais, matiniu švelnumu stengiasi 11 

Clay pareiškiė, kad Vakarai I metų užsitęsusio ginčo neprileis-
nesuteiks Rytų Vokietijos ko
munistiniam režimui diplomati-

ti iki karo ir nenustoti įtakos 
Indonezijoj. Sovietai gi stengia-

nio pripažinimo. Jis esąs nepa- si įtraukti Indoneziją į kovas, 
tenkintas dėl plano suteikti R'y-i kad ji būtų priklausoma nuo 
tų Vokietijos pareigūnams galią Rusijos karinės pagalbos ir taip
kontroliuoti susisiekimą su Ber
lynu, bet pridėjo, jog tai yra 
toks dalykas, kuris teks labai 
stropiai apsvarstyti.

T. . ,, . i savo doleriais. JAV pagalba In-Jis pareiškė, jog Klausimas I , ... j?'?
bus apsvarstytas su kanclerio | ^nezijai, nuo pat 1949 m., ka- 
Adenauerio vyriausybe, nes ne- i tas kraštas gavo nepriklau- 
išmintinga būtų, jei Jungtinėsj somybę, jau siekia pusės bili- 
Amerikos Valstybės bet ką pri- jono dolerių. Dabar Indonezi- 
imtų nesusitarusios su federą- Į ja kasmet iš Amerikos gauna 
line vyriausybe. maždaug po $50 milijonų.

visiems laikams būtų įstumta 
į jų glėbį.

Amerikiečiai stengiasi veikti

naikintuvus ir dar keturių lau
kiama. Rusija taipgi pažadėjo 
duoti 15,000 tonų kreiserį; lai- 

nijos, o ir pasipriešinimas ko- vas paruošiamas tropikų kraš-

Karo kurstytojas Chruščio
vas nedaro jokių apribojimų
ginklams, kuriuos Indonezija . _T. „ . .
gautų, kad tik pasiryžtų išmuš- ”™1„S,t“mS Vletname zymlal Pa‘ tui ir apmokoma jo įgula.

Indonezija turi 200,000 vyrųti olandus iš Vakarų Naujosios 
Gvinėjos. Jau dabar Rusija In
donezijai pažadėjo ginklų už 
bilijoną dolerių ir šiuo metu ru
sų instruktoriai ruošia Indone
zijos karinius dalinius (yra at
vykusių 200 raudonųjų laivyno 
technikų, 100 aviacijos ir 25 ar-

sunkėtų.

Sovietų sprausminiai lėktuvai 
ir laivai Indonezijoj

Indonezijos gyventojai labai 
susidomėję Vakarų Naujosios 
Gvinėjos prijungimu, o prezi
dentas Sukamo yra užsiangaža-

mijos instruktoriai), kai ku- i vęs ją jau turėti šių metų pa- 
riuos karininkus paruošia pačio- baigoj. Tiesa, jis panašių paža-

dų buvo davęs ir anksčiau. Jie 
nebuvo įvykdyti ir nieko neat
sitiko. Bet šiuo kartu Indone- 

! zija ruošia savo dalinius kitiems 
Į kariniams veiksmams. Sovietai 
; Indoneziją ginkluoja. Jau atga- 
i benta 10 TU-16 sprausminių 
I bombonešių, ir dar 10 yra pa- 
■ keliui. Indonezijai Sovietų yra 
pažadėta daugiau kaip 100 
MIG-15 ir MIG-17 sprausminių 
kovos lėktuvų ir dar apie tuzi-

je Sovietų Sąjungoje (tokių iš
vykusių yra 1,850).

Ginčas tarp Olandijos ir In
donezijos vyksta dėl Vakarų 
Naujosios Gvinėjos, ligšiolinės 
olandų kolonijos, kuri neturi di
desnės ūkinės reikšmės. Iš da
lies ji buvo ūkinis sunkumas 
Olandijai, ji tokiu bus ir Indo
nezijai, bet įtampa susidarė dėl 
.prestižo, patriotinio entuziaz-
mo. . , , .ną MIG-19. Indonezijos laiyy- 

Jeigu tame sektoriuje iškiltų I nas jau gavo 6 Sovietų pasta-
karas, tai reikštų Indonezijos' tytus povandeninius laivus, 4

armiją ir 8,000 jūrų pėstininkų, 
kurie apmokomi pagal JAV me
todus. Abieji gerai aprūpinti 
Sovietų šautuvais, tankais ir ki
tais reikmenimis. Indonezijai 
pasilieka tik viena sunki prob
lema — nugabenti savo jėgas 
į Vakarų Naujosios Gvinėjos 
grubų paviršių ir palaikyti ap
rūpinimą.

Clandij pasiruošimai
Olandai jūrų keliu ir lėktu

vais yra sutelkę 7,500 Vakarų 
Naujosios Gvinėjos gynėjų. 
Biako uoste olandai turi savo 
2,900 tonų naikintuvą ir pora 
mažesnių karo laivų. Prie jų 
bus prijungti dar du laivai nai
kintuvų palydovai ir du povan
deniniai laivai. Galimas dalykas, 
kad ten atsiras ir lėktuvnešis 
“Karei Doorman” (14,000 to-

(Nukelta 1 4 psl.)



DRAUGAS“, pirmadienis, 1962 m. balandžio mėn. 30

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

PETICIJOS RAŠYTINOS 
5 KONGRESO NARIAMS
Iš Washingtono pranešama, 

kad King - Andersono bilius 
(dėl nemokomo gydymo senes
nio amžiaus žmonėms) dabar 
yra Atstovų Rūmų Ways & 
Means komitete, kuriame yra 
15 demokratų ir 10 respubliko
nų. Tačiau diksikratų ir res
publikonų koalicija sulaiko 10 
balsų.

Norintieji, kad prez. Kenne
dy Sveikatos planas — King - 
Anderson bilius būtų dar šioj 
Kongreso sesijoje priimtas, 
rašykite ypač šiems atstovams 
pavienias ar kolektyvines peti
cijas: Clark Thompson (D., 
Tex.), James B. Frazier (D., 
Ky.), Howard Baker (R., Tenn.) 
ir Herman T. Schneebell (R., 
Pa.).

(Peticijų pavyzdžių galite 
gauti pas J. Simonavičių, 4531 
S. California, Chicago 32, III.) 

—o—

Nedarbo pašalpos reikalais 
Dalinis darbas

Jūs galite gauti sumažintą 
savaitinę pašalpą, jei jūs dirba
te mažiau negu pilną laiką dėl 
darbo stokos įmonėje. Sūma- 
žinta savaitinė pašalpa išmoka
ma tada, kai jūs per tą savaitę 
uždirbote mažiau, negu turėtu
mėt gauti už nedarbo savaitę 
pašalpos. Už dalinį nedarbą pa
šalpa yra lygi realio jūsų už
darbio ir savaitinės pašalpos 
sumos skirtumui. pr. š>.

• • 
Paveldėjimo reikalais

Californijos, Ohio ir Pensil
vanijos valstybėse, jei vienas 
vaikas lieka, tai motinos dalis 
yra palikto pusė turto; jei lieka 
du ar daugiau vaikų, tai mo
tinai tenka turto viena trečio
ji dali3.

Illinois ir New Yorko val
stybėje, jei nepaliko vaikų, 
tėvų, brolių ar seserų, jų vai
kų gyvųjų, tai našlei tenka vi
sa asmeniška manta (personai 
estate), ir pusė kiekvienos par
celės nekiln. turto.

Colorado valstybėje— palik
to turto pusė tenka žmonai, 
gi kita pusė — vaikui arba 
vaikams; jei nepaliko vaikų— 
visas turtas tenka žmonai.

Metinė išimtinė (“lifetime”) 
pagal vietoves svyruoja — nuo 
$3,000 — $6,000, o kai kur net 
$30,000; vyrui ir žmonai išim
tinė padidinta dvigubai — 
$60,000.

Geriausia savo testamentą 
saugojimui palikti ne pas pa
vienį advokatą, bet banke — 
trust departamente.

(Taip pataria autorius Earl 
S. MaeNeil, What women want 
to know about Wills, 1959).

pr. š.

JOS KLAUSIATE —
MES ATSAKOMI

Socialinio draudimo reikalais
Kl. Gaunu nedarbingumo pašal

pą. Sergu širdies liga ir tebesigy- 
dau. Gydytojų manymu, mano svei 
katai būtų naudingiau gyventi gim 
toje Europoje. Ar pristačius gydy
tojo pažymėjimą, aš galėčiau vykti 
gydytis Europon ir tenai gaučiau 
man mokamą nedarbingumo pašal
pą? Teigiamu atveju, ar tenai ga
lėčiau pasilikti ribotą ar neribotą 
laiką? Amerikos pilietybės netu
riu. K.

Ats. K. Ar jūsų nedarbingumo 
pensija, jums išvykus Europon, ne
būtų sustabdyta, priklauso nuo jū
sų išgyvento laiko šitame krašte. 
Kadangi esate nepilietis. todėl jus 
liestų greičiausiai taisyklė, apribo
janti pensininkų - nepiliečių pensi
jų išmokėjimus užsienyje. Jeigu 
esate išgyvenęs, arba išdirbęs, ši
tame krašte bent dešimt metų, tai 
jokie suvaržymai jūsų neliečia. Ta

čiau jei čia neišgyvenęs, arba neiš
dirbęs bent dešimt metų išvyksite 
apsigyvenimui j užsienį, tai ncdar- 
binguumo pensija bus laikinai su
stabdyta po šešių menesių ir nebus 
toliau išmokama tol, kol vėl ne- 
grįšite į šį kraštą ir neišgyvensite 
čia bent mėnesio laiko.

Kl. — Esu pradėjusi dirbti 1950 
m. sausio 15 d. ir išdirbau iki 
1956 m. birž. 28 d. Esu gimus 
1905 m. spalio 6 d. Sulaukus 62 ir 
65 m. kiek aš gaučiau pensijos? 
(Seka uždarbių lentelė). — A. G.

Ats. A. G. — Nors jūs pensi- į 
ninkės amžiaus tesulauksite tik j 
tolimoje ateityje (1967 m.) ir dar 
nesame tikri kas iki to laiko nu
tiks (gali visados pats socialinio 
draudimo įstatymas būti pakeis
tas), tačiau pagal dabartiniai vei
kiančias taisykles jūs, sulaukę 
pensininkės amžiaus, socialinio 
draudimo pensiją gausite. Teisę 
gauti pensiją turėsite, nors ir bū
site nedirbusi ilgą laiką prieš iš
ėjimą pensijon.

Iš pateiktųjų uždarbių spren
džiant, jūsų pensija, jums sulau
kus 62 m. amžiaus, būtų apie $52. 
Tačiau jeigu lauksite pilnos pensi
jos, kada būsite 65 m. amžiaus, 
tai nesumažinta pensija būtų apie 
$65. —

Kl. Kokią pensiją gaučiau, išei
damas 62, 63, 64 ir 65 metų bū
damas? Esu gimęs 1900 m. vasa- 

; rio 24 d. Esu Amerikos pilietis 
' ir nuo atvažiavimo, nuo 1949 m. 
dirbęs vienoj vietoj. Pridedu 10 
m. uždarbio lentelę. J. M.

Ats. J. M. Iš pateiktųjų uždar- 
! bių duomenų sprendžiant, jūsų 
mėnesinė socialinio draudimo pen- 

; sija būtų. tokia. 62 m. — $74.40; 63 
m. — $80.60; 64 m. — 86.80 ; 65 m. 
— $93.00. Pensijos prašyti galite 
kada tik norėsite nuo 62-jo gimta
dienio. Žinoma, vieną kartą apsi
sprendus imti sumažintą pensiją, 
ji paliks sumažinta net ir tada, ka
da sulauksite 65 m. amžiaus.

Kl. Dirbu University of Illinois 
ir moku į “ Retirement System of 
Illinois” 7% savo algos kas mėnesį. 
Valstybė moka už mane 3%, “So
čiai security” fondui nepriklausau 
ir jam nemoku.. 1. Ar gausiu “So
čiai security” vyro pensijos dalį, 
kaip žinoma, mums abiems išėjus 
į pensiją? 2. Jei gausiu, tai kokią 
mano vyro pensijos dalį. J. M.

Ats. J. M. Jeigu jūsų vyras mo
ka sočiai, draudimo mokesčius, tai 
jam ir jums ’ sulaukus pensininko 
amžiaus, jūs turėsite teisę gauti 
žmonos pensiją pagal jo įmokėtų 
soc. dra.ud. uždarbius. Visai nesvar
bu, ar jūs kvalifikuositės kokiai 
kitai pensijai, nes tai netrukdytų i 
jums gauti socialinio draudimo Į 
žmonos pensijos. 2. Paprastai žmo- i 
nos pensijos didumas yra pusė su- Į 
mos, kurią gautų jūsų vyras, su- | 
laukęs 65 m. amžiaus.

Kl. Aš esu 66 m. amž., dar dirbu, - 
bet dėl darbo stokos kasmet po ke
letą mėnesių būnu atleistas. At- i 
leidimo metu gaunu kompensaciją. 
Dabar esu atleistas, o kada pa-; 
šauks į darbą, nežinau. Ar iki pa
šaukimo į darbą prie gaunamos' 
kompensacijos galiu gauti .ir soc. 
draud- pensiją? Pr.

Ats. l’r. Patarčiau kuo skubiau
siai užpildyti pareiškimą soc. dr. : 
pensijai gauti. Jūs turite teisę gau 
ti soc. dr. pensiją už kiekvieną 
mėnesį, kada nedirbote arba uždir
bote mažiau negu $100. Neužpil- 
dęs pareiškimo, galite prarasti pen 
siją už tuos mėnesius, už kuriuos 
turėjote teisę gauti pensiją perei
tais -metais.

Kl. Ar galima gauti soc. dr. pen
siją, nemokėjus mokesčių? Mrs. 
St. S.

Ats. Mrs. St. S. Kadangi nei jū
sų vyras, nei jūs niekados nemokė
jote soc. dr. mokesčių, todėl ir jo
kios socialinio draudimo pensijos 
gauti negalite. Soc. dr. pensijos 
mokamos tik tiems, kurie patys, 
ar jų artimiausi ■ šeimos nariai, mo
kėjo soc. dr. mokesčius. Jums pa
tarčiau kreiptis į vietinę viešojo 
gerbūvio (Sočiai Welfare) įstaigą 
ir ten pasiteirauti apie galimybę 
gauti iš tos įstaigos pašalpą.

Kl. Esu išgyvenęs šiame krašte Į 
11 m. Turiu pilietybę nuo 1957 m. I 
ir gaunu pensiją. Kiek ilgai gausiu 
pensiją, išvykęs į užsienį ir kas 
reikia daryti, kad ten pensija ne
būtų nutraukiama. K. St.

Ats- K. St. Jokių suvaržymų 
jums gauti soc. dr. pensiją nėra; 
nesvarbu, kurioje laisvojo užsie
nio šalyje jūs begyventumėte. Bet 
kokie suvaržymai liečia tik tuos 
pensininkus, kurie nėra šio krašto 
piliečiai ir neišgyveno arba neiš
dirbo šiame krašte bent 10 metų. 
Vadinasi, jūs be baimės galite iš
vykti į užsienį ir socialinio draudi
mo pensiją vistiek gausite.

gali būti tik prileidimas. Nepai- na. Siūloma ir JAV-se gyve-
I sant, kada jūs tapote nedarbingu, 
prileidžiu, jog tai nutiko kada nors 
pereitais metais. Juoba, kad taip 
liudija ir sumažėję jūsų 1961 m. 
uždarbiai. Jeigu taip, tai, jums 
kvalifikavusis nedarbingumo pensi
jai, jos dydis būtų apie $96 per 
mėnesį.

Kl. — Esu gimęs 1893 m. Į šį 
kraštą atvykau 1949 m. ir dirbu 
be pertraukos apdraustame darbe 
iki dabar. Nuo spalio 1 d. turėsiu 
išeiti pensijon. 1) Kokio dydžio 
bus mano mėnesinė pensija ? 2)

| Ar uždarbiai po 1958 imami dė- 
i mesiu? 3) Kuriuo laiku reikėtų 
; užpildyti pareiškimą? 4) Iki spalio 
: 1 d. numatau uždirbti apie $4,500. 
Ar aš galėsiu gauti pensijos čekius 
pradedant spalio 1 d.? Ar būsiu 
tam nekvalifikuotas, nes uždirbau 
daugiau nei $1,200? 1959 m. sir
gau api-e 6 men. ir po to vėl dir-

natiems tremtiniams vienngun- 
giams pasekti kanadiečių pa
vyzdžiu.

I
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Inspektorius John Bruee iš Bri
tanijos, vadinamo Scotland Yard 
atstovas, atvyko j Washingtoną.
Jam. pavesta ištirti, kodėl trukdo
si Britų gabenama parama Phili- 
pinams. Ji vykdoma pagal JAV hau, kas uždarbius sumažino. Ar
kitoms tautoms pagelbėti planą. tas neatsilieps į mano pensijos dy

dį? — Smilga
Ats. Staiilgai. Iš pateiktųjų už

darbių duomenų sprendžiant, jūsų 
mėnesinė socialinio draudimo pen
sija bus apie $120. per mėnesį. 
2. Taip. Pagal naujausius sociali-

00, J, IR SU AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligoniu?, pagal susitarimų.. 

061 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo i iltį 9 v. p. p. 
kaskied, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

e Redakcija dirba kasdien 55 
8:30 — 5:30, šeštadienis7 5 
8:30 — 12:00. S

Kl. Esu gimęs 1900. 6. 10. Su
kakus 62 metams, manau išeiti 
į pensiją. Dabar gaunu bedarbio 
pašalpą. Ar man bus pratęsta be- nio draudimo pensijos apskaičiavi- 
darbio pašalpa dar 13 savaičių ? j mo būdus visi uždarbiai, jeigu jie 
Ar aš galiu pradėti kvalifikuotis gali padidinti pensijos sumą, yra 
nedarbingumo pašalpai gauti ir įskaičiuojami; nesvarbu, kada jie 
gauti bedarbio pašalpą? — J. V. buvo uždirbti. 3. Kadangi esate

. - a - , virš 65 m. amžiaus, todėl pareiš-
Ats‘. ' *. ' 5 JLlms bus pra- kjmą socialinio draudimo pensijai

tęsta bedarbio pašalpa - nežinau, gauti jau dabar galite paduoti. 
nes tai nėra k ausimas, liečiąs so- Patartina pareiškimą paduoti bent 
cialinj draudimą. 2. Nedarbingu- trej,e^ą mėnesių prieš išėjimą į pen 
mo pensijos neturi nieko bendro su siją 4 Tai Jūs Wgsite teisę gau- 
bedarbių pašalpomis Jeigu jus ti socialinio dr3udimo pcnsiją nuo 
galėtumėte kvalifikuotis soc dr. spalio 4 d. Darbininkas; nors ir už_ 
nedarbingumo pensijai, tai šitoji dirfcęs daug daugiau negu $1200 
pensija neturėtų jokios įtakos į turi teisę g.auti socialinio draudimo 
bedarbio pašalpą. ,3. Nėra būtina pensbą už kiekv ta mėnesi ku_ 
pradėti rūpintis nedarbingumo pen- rio metu visiškai nedirbo, arba už_ 
sijos gavimu prieš išeinant i s-enat- dirfco mažiau • $100 tame mė-
vės -pensiją, tačiau yra patartina, nesy Kalbant apic ši metų už_ 
nes nedarbingumo pensijos bylos darbius. turiu būtinai padaryti vis. 
tvarkymas uztrun a daug i.gi»u pastabą. Jūs sakote, kad už'dirb- 
negu senatvės pensijos gavimo su- gitp. .apje 45qq dok Apskaičiuojant 
tvarkymas. 4. _raded&nt tvarky- jūsų mėnesinės pensijos dydį, jūsų
ti nedarbingumo pensiją jokių oak- šiemstiniu uždarbiu ncitraukiaū: 
tarų pažymėjimų nereikia. Tik. uz- Tačiau jei gįmet uždirbaftg 45oft 
vedus pareiškimą, pačios eigos |do] tai jūsŲ m5nesinė pensija ga- 
metu,, socialinio draudimo įstaiga 1Ss būti apie 121 dol. Jeigu, pildant 
pati nurodo kokios zimos ir įrody- pareiškima pensįjai dar ne_
mai yra būtina pristatyti. Svarbu turėste įrodymų (W-2 formos, arba 
yra ti j^oti apie savo nedarbin- raštiško pareiškimo iš darbdavio), 
gumą (daktaro pavarde, ligonine, tai n,3sijaudinkit> nes jūsu pensija 
kurioje ir kada gydytasi ir t. t.). ;ga,ima bug perskaičiuotl šių metiį

DR. ARO BAISOMS
AKIU AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS ŲIGOS 
7’RITAIKO AKINTOS 

2858 West 63rd Street
Vai.r kasdien 10-12 vai. ir. ;> v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Tnėčia- 
:U,m. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PK 8-322®
Rez. telef. WAJbrcofc 5-5076

Rez. HE 3-1670

DR. K, G. BALUKAS ;
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS • 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford1 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne- j
ątslliepia. skambinti MI 3-6001, j

Ofisas: 3148 West 03rd Street
Tel : PRospect 8-1717

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

0 r. S. RIEŽIŠ
C H I R U R G A S i

Kl. Aš dirbu be pertraukos jau 
13 metų pas dukterį ir žentą, bet 
iki šiam laikui nebuvo mokėti įna
šai į Sočiai Security fondą. Ar ma
no duktė arba žentas galėtų pradė
ti dabar mokėti ? Jeigu galima, kur 
kreiptis šituo reikalu ir ar yra vil
ties. kad gilėčiau gauti pensiją iš 
Sočiai Security sulaukus 62 metus ? 
Esu gimusi 1902 m. balandžio 30 d.

J. C.

pabaigoje, kada pateiksite tikrus 
1962m. uždarbių įrodymus. Tik ta
da sekančiais metais dar reikėtų, 
paduoti papildomą pareiškimą dėl 
pensijos pęrskaiči^vjpio. 5. žinoma, 
tam tikra prasmė, jūsų žemesni už
darbiai 1959 m. atsiliepė į pensijos 
didumą. Mat vietoje tų metų rei
kėjo naudoti metus (1958 m.), ka
da jūs gavote maksimalinį kreditą

i tik už 4,200 dol., o tuo tarpu jei 
Ats. J. U. Visų pirmiausia turiu būtumėte 1959 m. uždirbę 4,800, 

pastebėti, kad tėvas arba motina, tai tada apskaičiavime šitie metai 
dirbanti savo sūnui ar dukteriai, įr būtų naudojami.Tačiau, tai ne-
kredito už savo uždarbius gauti ne
gali dėl esančio artimo giminystės 
ryšio. Tačiau soc. drad. įstatymas 
teikia kreditą už darbą, kurį namų 
ruošos darbininkas atlieka ne savo

sudaro perdidelio skirtumo. O be 
to dėlto juk nieko nė negalima pa
daryti. Jūsų 1959 m. “užšaldyti” 
negalima. Tam tikro laikotarpio 
užšaldymas galimas tik kai dar-

kraujo giminėms, pav. žentui, etc. bininkas tampa visiškai nedarbin- 
Vadinasi, jeigu už jūsų darbą soc. gas. Qį jūs po to vėl dirbote ir tas 
dr. mokesčius mokėtų žentas, tai: vadinamasis uždarbių užšaldymas 
jūs galite gauti kreditą. Tenka pa- čia nebegalioja. J. šoliūnas
stebėti, kad žentas turėtų sumokėti j _ __________
soc- dr. mokesčius ne tik už da
bartinius jūsų uždarbius, bet taip Įsūnijimo reikalais
pat ir už praeityje atliktą darbą. 

Dėl šito soc. dr. mokesčių mokė-
Ar gailine Įsūnyti trečią, vaiką?
Ki. Mudu su žmona ja,u esame jsū-

jimo jūsų žentas turi kreiptis i užsienio atvykusius j jav, našlaičius, kurio atvyko su specialia 
valstybinių mokesčių mokėjimo ; neltvotine visa. Mes norimo dabar
įstaigą (Internal Revenue Service), i isu.?yti .tOlkj .pat našlaitį — trečią 
L, „'.u - ;ia i- - . - Į vaiką. Ar tai yra galima? J. P.Ten jis turės užpildyti visas rei- Ats. j. p. Apgailestaujame, tas ne 
kiamas blankas ir gaus tolimesnius Įima. Kongresas tiksliai nustatė ri- 
nurodymus, kas darytina. Žinoma, šehna?l^nvti,
kad yra vilties, jog jūs gausite vizą., bet našlaičiu statusu, nors toks 
soc. dr. senatvės pensiją, jei visi, ribayimas ir būtų brolio ii- sesers
reikalai dėl uždarbių kreditavimo : -------- i—į—
bus sutvarkyti. j — “Sonntagpost”’ bal. 15 d.

Moteriai, gimusiai 1902 metais ! nr ragOj kad ‘į jAy atvyko yo.
yra būtina turėti bent 13 metinių 1 
darbo ketvirčių (3 metų ir 3 mėne
sių) kad ji turėtų teisę į soc. dr. 
mėnesinę pensiją.

KL Kiek gaučiau nedarbingumo . . . , - . . ,
(idsability) pensijos? (Seka uždar- monei trūkstamų darhmmkų. 
bių lentelė). V. M. į JAV valdžia turėtų apmokėti

Ate. V. M. Nors, žinoma, norint i kelionės išlaidas bei išlyginti 
žinoti nedarbingumo pensijos dydį, uždarbio skįrtumus 
ir nereikia daug žinių, tačiau vis l . . . ’ . .
dėlto yra būtina žinoti bent kada; — kuri© lietuviai tremti-
darbininkas nustojo dirbti dėl ne-; niai, apsigyvenę Kanadoje, at- 
darbingumo. Jūs savo klausime tojsikviet£ būsimas žmonas įg Seį, 
nepažymite, o tik pateikėte uzdar- - , y, „. .
bių lentelę. Užtat ir atsakymas te- nxi ki a sto ir esą gražiai gyve-

kiečių delegacija, kuri veda su 
JAV vyriausybe pasikalbėjimus 
dėl pasamdymo vokiečių pra

NAMAMS PASKOLOS 

ŽEMAIS N U O Š i M Čl A 1 S
Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 

mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.
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Telefonas: GRovehell 6-1595

BR, JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West MaMjnette Rd

Valandos 9- 
susilarima.

-12 Ir 7- 
jšskycus.

-9 v. v. pagal 
trečiadienius.

Ofiso ir baito tel. ODympic 2-1381

©R. Fe ¥„ KMUBAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1467 So. 49th Court, Cicere 
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. ir šeš
tad. tik 1.0-12.

■“t™-*?”
ŪK. l miėzfcn

OHIROPKACTOB., ..
Headaehes, Arthritia, Rhbfefiatism. 

Spine & Nerve, Ailirįęųts
Gary, ij’diitn!

s’^Yiki.
1428 Broadvvay, Gary, 'JJjįhąna 

Valandos — piriYiadiėhialsI'J§1Yiki (t 

P. M. Kitu laiku pagal suaitarima 
Telef. Office Gary: Gary 88586^5 

Bes. Chicago BIshop 7-5833

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

PLAUČIU IR VIDAUS LTGCfe 
2801 W. «3r<l St.

Kampas G3.-čios ir California 
Vai. kasdien nuo 6-—8 vai vak.
...... . rkšt. 2 -4 VAI.. .

i'rečiad. ir kitu laiku pagal sutartį
Ofiso telef. 476-404^

ROZ. WAIbruOk 5-3048

~ 0. K, BOBELIS
friKstų ir SspnniA takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
4-25 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois

I’fslandos pagal susitarimą 
• ofiAo jaifc 4,-5849, rez. ifi'K-i-2»24

M, FBTER T= BRAZIS 
lYDYTOJAS- IR' CHIRURGAS

2434 West 71«t Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ošt. pagal eutartj. 
sekm. uždar.vta.

Tei. ofiso Iii- 4-5758; Res. Hl 5-S226

00, S, Ir IVl BUORYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751. West 5lst Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 10. v. r. iki 9 v v.; 
Šeštad. 10 v. r iki i p. p. Ligoniu?
priima pagal susitarimą.

0Re 1 & BYLA BYLamS

Nervų smegenų chirurgija, Ugot;
2737 WEST 71st STREET 

Vuandos tik susitarus 
Tel. GRovehffi 6-3409

¥L KiPJFAS
VIDAUS LIGOS 

(Spee. plaučių ir širdies)
756 Wsst 35tb Street

(kampas 35-ta ir Halsted) 
Valandos vak. 7-9. šeštad, 1-4 p. p.

Trečiad.' susitarus.
Visada atsilieps telefonas 427-0871. 

Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Tel.: RRHance 5-1811
B, WMTĖB, i Kims™

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59ffe Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

ai. ofiso ir bnto OLynipie 2-4150
0R, P, KISIELIRS

LYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th St., Cicero

Kasdien i—3 vai. ir 6—S vai. vak 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-5210, jei 
tieateifiepia, šaukite JKTCdzie S-2868

v. Krosas
'-'i ■ Y'TOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadieniais tik susitarus

0Rs KURAS ~
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
ACDfKTV IR VAIKŲ LIGlĮj 

spECIALfSTfi 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenne 
Pinnad., antrad., ketv. jr penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
9 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
Ll vai. ryto — t vai. p Šeštad. 1t 

vai. ryto iki 3 vai p. p.
Ofice tel. KE 7-1108 

Res. tek WAIbrool 5-3765

BR. MOSIĄ UiAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 We,8t 7lst Street. 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDO? PAGAL SUKIT ARIM4

BB. znwš RBMmS

2745 (Vest 69th Street 
Spiše. ORTHOPRDiNKS O&OS 
Priešais šv. Kryžiaus Kūninė

VAL.: Pirmad, antr, kefcy., epaūkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir' nuo šis‘vai v 
šeštad. nuo 2-4. TročiaditMiair; ir 
kitu laiku susitarus telefonu

Telef. REpnblic 7-Sjįllfe '
bb, iįK iSoiSSSt"

Tikrinu akis ir pritaiko, iaktou?- 
keičia stiklus ir rėmus.

4455 S. California Avė. . 7-738?
Vai,- 10 ryto iki 8 vak.,' , trečiad. 
uždaryta. Šeštad. 10 v. r. ikį^ž p. -c

Rez. tel. PR 8-0563, Rez. PR ,8-6730
0r.W.Ross

Inkstų, pūsles ir šlapumo., takų 
chirurgija

, Ofisai: 7958 S. Westeru A'ffifii tel j GR 6-0091 ; 392 E. I59th St... Harvey, 
III, tel. EDison 3-4383; 3611N •• Mi- 
gaa Avė, Suite 808, tel. CE fi,7764

Valandos pagal susitatiniį''

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS.

6448 So. I’ulaski Rd. Tel. l{J $-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, BJ.

Telef. PU 5-20201. , ,j ■ 
Valandos pagal susitarimą. ' Jeigu

neatsiliepia skambinti TP Ū-1071.

GYDYTOJAS IR CHTRT^.&AS 
Adresas: 4255 W. 63d. St.
Ofiso tel. REIiiinee 

Rez. tei. GRovehil) 6-0«tT;
Valandos: 1-2 p, m. ir 6-į p'1' ,-, 

Penkt. tik i_a’p. jak-fj;
Irečiad. ir šeštad. pagal . atitarj:

Ofteo toief. CLiffsid-? 4-28SS 
Rezid. tel. WAlbrooK 5-Šoė9

BR. P. MRIMAiTO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4644 S. Ashland Aveii 

Bendra praktika ir specialia? 
chirurgija

valandos kiekvieną dieną. ,;ą.Tr4 ir 
6—8 vai vak. TrečiadieniafiHr sek
madieniais uždaryta, priimama, pa
gal susitarimą, šeštadieniais r»ue 
2 vai, iki 5 vai, vak. N ,;.

M m0 ■

TC1. Ofiso 247-1003. Namų PR 8-0980

BSt E, 0EOKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą.

4063 Archer Avenue
(Prie California, Avė.)

Rez. GI. 8-0878
00, WB M. Em^EIŠINAŠ

AKVŠ1IR1JA IR MOTERę LIGOS 

8132 S. Kedzie Avė. WA 5-2676. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambint) MI S-0001. 1 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-8807 j
0R. B, GAŠŽSBMAS i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 
Specialybb akušerija ir moterų ligos

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

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

Tel, ofiso PR 8-7773, rez. PR. 0-473S

a.
C O S R'U H G A S
2858' West 63rd Sircat

'vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad, 5-8 v. v.

IR-CHIRURGAS .
BEMiRA PRAKTIKA TR -M0T3ERf 

LIGOS
Ofisas te res. 2852 W. 59’tkv;St-

Tai. PRospect 8-1223 ar PRL0..5577 
Ofiso vai.: Pirm, antr,. . treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo k iki g
v.'i,v' Se^' 2—* v- popiete^:, kitu laika — pa.gal susitarimę..

facū-

0Ra GfiRtmS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 7Ist Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. Vak, 
šešted. nuo 12:S0 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
T.isronins nriima oasral susitarime

Ofiso HE 4-1818, Rez, PR 8-9801

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe , vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

S. i0ias v, ~

SERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 
54.30 Sl. Kedzie Avenne

PAGAL SUSITARIMĄ 
Tel. HE 4-4562

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

» iiioa rasTOičms
GYDYTOJA-CHIRUR.GS 

Vidaus ligos
10748 S. Mlcbšgaa, CMcagc 28, S& 

Telef. offiso: PUlinifte 5-6766 
Namų: BEverly 8-3846 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v, šeši, 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždarytei.

Tel. ofiso Hl? 4-2123, rez. GL.8-618?
011. V, F. TOTOGO

CHIRURGAS
2454 West 7is:i Stęęęt 

,/Priima ligonis pagal susitarimą- 
081 valandos skambinkit tek-- HK 
4-2123 nuo i iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeišgtS.

Telefotias —r GRovehill fežtsas
oi. a. .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 89tfc Street

Speeialyfoč: AKUŠERIJA ir &1GTEKS 
LIGOS

aiandos: nuo t-4 ir 6-8 vate-vak 
ŠeStadienlais nuo 1-4 vai: įbp'-t

Tw)čiad.ieniais užda-cyia,.------------- ----- ----------------- —.L:.__
Tel PRospect 8-94OT

br. esą vmevitMiis
LVAfeKASl

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
0248 South Kedzie Avė., 

Ofiso vai. kasdien: 2-4';.;'6.j8j
šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6448, rez.
0R. F,

GYDYTOJAS IR

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

(JOKSA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
3656 (.Vest 63 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 v. iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
šešt. nuo 1 iki 4 vai

2420 W. Marąuette Ro&fl 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Irf'lkiį’v. t

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Tėl. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

A. JITOIMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 68rd Street 
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6
iki 8 vai. Trečiad. ii šešt.. uždaryta

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
Ofisas 2659 W. 59th St.

Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. Ir 6-8
p. p, šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St.
Vai. Antrad. lr penkt. S-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.
Ofiso telefonas — BIshop 7-252?

00. fiL BOTO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer!

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

DR. P. 2. zsuSiMSis
GYDYTOJAS IR CHIRŲRŲAS 

1321 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PB 8-065 

Kez. 6600 So. Artesian Ayenae 
Vai.: 11 v. ryto iki S v. p.p.i S8-7 v.i

DR. STASYS ŽITOOimftŽ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba sūbjžeidi 
(Emergency), šaukite -
434-6987 nuo 2 valandos po,.'piei 
ligi 5 valandos ryto kasdieni
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Komunizmas ir Indonezijos prezidento

SUKARNO SIEKIMAS

S

Varžybos dėl Naujosios Gvi
nėjos tarp Olandijos ir Indo
nezijos tebetęsiamos. Jos stip
rėja ir sudaro nemažus pavo
jus. Visur, taip pat ir Jungti
nių Valstybių senate rodomas 
susirūpinimas tomis varžybo
mis. Ir tas susirūpinimas yra 
visai vietoje. Reiktų laukti, 
kad jis iššauktų skubią akci
ją, kol dar nėra vėlu.

Esama balsų, skatinančių 
pritarti Indonezijos preziden
tui Sukamo, kad vakarų Nau
joji Gvinėja, kuri yra 'Olandi
jos kolonija, būtų pavesta In
donezijai. Visai teisingai yra 
pareiškęs senatorius Thomas 
Dodd, kad, jei Jungtinės Vals
tybės prisidės prie spaudimo 
į Olandiją išsižadėti Gvinėjos, 
tai skaudžiai palies nuošir
džius Amerikos sąjungininkus 
— Australiją, Filipinus, Nau
jąją Zelandiją ir Thailandą.

Kodėl taip? Dalykas yra ga
na paprastas.

Prezidento Sukamo valdoma 
Indonezija yra tas kraštas, 
kuris yra didžiausiame pavo
juje patekti į komunizmo pink
les dar šiam dešimtmečiui ne
užsibaigus. Taip įvykus, ir 
Naujoji Gvinėja patektų ko
munistams.

Tenka laikyti, kad iš visų 
ligšiolinių teritorinių reikala
vimų reikalavimas pavesti Gvi
nėją Indonezijai yra pats keis
čiausias, labiausiai neturįs pa
grindo, labiausiai imperialisti
nis, labiausiai grasinantis lais
vajam pasauliui ir labiausiai 
pažeidžiantis Jungtinių Tautų 
chartos dėsnius. Šitaip galvo
ja ir šen. Dodd, kuris net me
morandumą yra įteikęs tuo 
klausimu atitinkamai senato 
komisijai.

Labai svarbus argumentas, 
tarp daugelio kitų, yra tas, 
kad tarp Indonezijos ir vaka
rų Naujosios Gvinėjos nėra 
jokių ryšių, kas pateisintų 
prez. Sukamo pastangas at
plėšti tą kraštą nuo Olandi
jos. Jų neriša nei kalba, nei 
kultūra, nei religija.

*
Šen. Dodd ir daugelis kitų 

energingai gina Olandijos po
ziciją Gvinėjos klausimu. Olan
dai labai daug pinigų yra su- 
pylę ir tebepila, kad išugdytų 
Gvinėjos ekonomiją, pakeltų 
jos kultūrinį lygį, kad paruoš
tų jos žmones nepriklausomam 
gyvenimui. Pažanga jau yra 
padaryta. Jei Jungtinės Tau
tos ir Vakarai čia parodytų 
savo silpnumą ir neapdairumą, 
labai aišku, kad visos olandų 
įdėtos ir tebededamos pastan
gos nueitų niekais.

Vargu kas pajėgtų užginčy
ti faktą, kad Indonezijos pre-

Katalikų pasauly

STENGIASI PASKUBINTI 
SOCIALINI DARBĄ

Neturtingųjų Brazilijos šiau
rės rytų sričių vyskupai tarėsi 
su vyriausybės ekspertais ir dar 
bo unijų vadais, kaip pagreitin
ti vyskupų suplanuotas sociali
nes reformas. Vykdoma visa ei
lė sveikatingumui būtinų darbų. 
Nutarta atidaryti mokyklas ūki
ninkų vadovams, kurie vėliau 
padėtų vadovauti žemės ūkio ko 
operatyvams, vestų radijo mo
kyklas ir padėtų pravedant ki
tus pagerinimus. Bankai prašy
ti padėti finansuoti kooperaty
vų steigimą ir mašinų bei sėklų 
pirkimą. Taipgi planuojami že
mės drėkinimai, sveikatos ir mo 
tinystės centrai, radijo mokyk
los.

PRIEMIESČIŲ
VARGUOMENĖS

BIČIULIAI
Apie 85 procentai Kolumbijos 

sostinės — Bogotos — pietinių 
priemiesčių gyventojų yra įsi
kūrę labai skurdžiai. Tose sri
tyse besidarbuoją katalikų ku

zidento 'Sukamo užsimojimas 
paglemžti Naująją Gvinėją 
yra komunistų agitacijos ir 
propagandos pasekmės. Nepa- 
slaptis, kad visa pietrytinė 
Azija yra dideliame komuniz
mo pavojuje, o pats didžiau
sias pavojus gresia Indonezi
jai, nes joje komunistinis są
jūdis yra pats stipriausias. 
Nė viename nekomunistiniame 
krašte nėra taip stipriai su
organizuota komunistinė veik
la, kaip Indonezijoje. Atrodo, 
kad Indonezija ir Naujoji Gvi
nėja yra numatytos kaip var
tai Azijos komunistų invazi
jai į Australiją.

Pasidavimas Indonezijos ko
munistų ir nacionalistų iste
riškiems reikalavimams pa
vesti jiems Naują Gvinėją 
įstatytų į labai rimtą pavojų 
Australijos ir Filipinų nepri
klausomą ateitį. Būtų rimtai 
paliesta ir viso laisvojo pasau
lio padėtis vakariniame Pači- 
fike.

Naujoji Gvinėja yra, taip 
sakant, ant prekybinio kelio 
tarp pietrytinės Azijos ir 
Australijos, nuo kurios ją ski
ria tik 150 vandens kelio my
lių. Žodžiu sakant, ji yra tarp 
labai ištikimų SEATO narių 
— Australijos ir Filipinų.

Šen. Dodd savo memoran
dume teisingai pabrėžia, kad 
nuo tų laikų, kada Jungtinės 
Vastybės pačios išsikovojo 
nepriklausomybę, jos visais 
laikais pasiliko visų tautų, se
nų ar naujų, draugės ir rėmė
jos pasiekti nepriklausomybę. 
Po II Pasaulinio karo Jungti
nių Valstybių įtaka vaidino 
pagrindinį vaidmenį, kad visa 
eilė tautų galėtų išsilaisvinti 
iš galingųjų kolonialinių vals
tybių bei imperijų, šiuo savo 
laimėjimo rekordu JAV gali 
didžiuotis. Tačiau tiek daug 
padėjus tautoms išsilaisvinti 
iš kolonialinių jėgų, Jungtinės 
Valstybės negali užmerkti 
akių gresiančiam naujam ir 
dideliam pavojui naujoms vals
tybėms patekti į kitą, žymiai 
žiauresnį komunistinį kolonia
lizmą.

“Besitęsiant ginčams dėl 
Naujosios Gvinėjos, apie tuos 
dalykus mes privalome kal
bėti atvirai, bet drąsiai tiek 
mūsų draugams, tiek prie
šams ir taip pat vėliausiai iš
silavinusioms neutralioms 
tautoms, kurių tarpe, nelai
mei, yra tokių, kurios nėra 
pasiruošusios pripažinti tokias 
pat teises kitiems žmonėms, 
kokių sau reikalauja”, — sa
ko šen. Dodd. Ir su tuo reikia 
pilniausiai sutikti. Todėl jau 
laikas JAV jas rimtai įspėti.

nigai sudarė savo parapijų są
jungą, įsteigė tarpparapinę 
aukšt. mokyklą, keletą techni
kos mokyklų, suorganizavo su
augusių švietimą ir maisto pa
skirstymo planą dėl 60,000 vai
kų. Dabar suplanavo tame var
guomenės sektoriuje įsteigti ka 
talikų universitetą.

ČILĖJE 1,500 KOMUNISTŲ 
AGITATORIŲ

Santjago arkivyskupas kard. 
Henriųuez pareiškė, kad Čilėje, 
yra apie 1,500 komunistų agi
tatorių. Savo organizacijos tink
lu Čilės komunistus tepralenkia 
tik Kubos komunistai. Čia ko
munistai dideles sumas išleidžia 
savo propagandai, tačiau neski
ria nei cento degantiems var
guomenės reikalams. Kalbėda
mas savo vizito metu Vokietijo
je, kard. Henriųuez pažymėjo 
reikalą socialinių reformų Čilė
je, ypač — organizuojant pigių 
butų kolonijas pačioje krašto 
sostinėje.

— Mano karalija yra ne tai, 
ką aš turiu, o tai, ką aš kuriu.

—S. Smiles

Konjunktūrinių svyravimų laikotarpis Vokietijoje
Kai ūkinės gerovės kūrėjas išgąsdino krašto piliečius. Kritiški 
ženklai vokiečių ūkio gyvenime. Apeliuojama į paskirų žmonių 

nuosaikumą, dairomasi į ateitį

Šį pavasarį Fed. Vokietijoje 
pasirodė būdingų ženklų — iš 
valdžios viršūnių krito žodžiai, 
kad kraštas jau atsiduria nau
jos ūkinės ir socialinės plėtros 
periode. Visa prasidėjo kovo 
21 d., kai vokiškąjį “ūkio ste
buklą” simbolizuojąs ūkio mi- 
nisteris Liudvikas Erhard per 
televiziją pasakytoje kalboje 
dramatiniais žodžiais kalbėjo a- 
pie reikalą būti santūriais ūkio 
gyvenime. Jei žmogus, sukūręs 
krašto gerovę, galima sakyti, 
išgąsdino piliečius, tad ir nenuo 
stabu, kad pasigirdo nuogąsta
vimai apie krizę Vokietijos ū- 
kyje. Tikrovėje tenka susidur
ti su vadinamu konjunktūros 
prislopinimu (apie krizę gal dar 
per anksti kalbėti) ir, išskyrus 
statybos rinką, dabar visur pas. 
tebesi to ūkinės konjunktūros 
svyravimo žymes.

Pakilo pragyvenimo kaštai

Jei pažvelgsime į Vokietijos 
eksporto • ir devizų perteklius, 
ką gi pastebėsime? Jie grasi
nančiu tempu vis mažėja. Nese
niai kai kurie automobilių ga
mintojai pakėlė kainas už auto
mobilius, tačiau, ūkio žinovų tei 
gimu, tai pasirodė psichologi
niu požiūriu klaidinga. Per pas 
taruosius metus pragyvenimo 
kaštai vietoje numatytų dviejų 
procentų, pakilo trimis. Čia jau 
atsirado akstinas kai kurioms 
profesinėms sąjungoms kelti 
naujus atlyginimų pakėlimo rei
kalavimus. O tie atlyginimai per 
nai pakilo 10% ir panašaus pa
kilimo laukiama ir šiais metais. 
Atlyginimų spiralė jau seniai 
prašoko kainų kreivę ir tai jau 
kelia rūpestį.
Jau pasiekta kainų kilimo riba

Jei ligšiol Fed. Vokietijos ū- 
kis savo lankstumo dėka suge
bėdavo išvengti pavojų, tai da
bar, kaip pabrėžė savo kalbose 
Erhardas, jau esanti pasiekta 
kainų kilimo riba. Šiuo požiū
riu daug lemia ir tarptautinio 
masto ūkinis bendravimas bei 
konkurencija. Štai, iš europinės 
vad. Bendrosios Rinkos vis dau 
giau Vokietijon suplaukia pigių 
jų prekių. Greitu metu tos pre
kės pradės plaukti iš D. Britani
jos (kai ji galutinai įsijungs į 
Europos ūkinę bendruomenę),

Po žalią ir auksinę Ameriką
VALERIJONAS JAKAS

Vaismedžių auginimui panaudojami paskutinieji 
mokslo laimėjimai

Kadangi obuolių augimo vietose lietaus iškrinta 
tik apie 10 colių per metus, o vienai obeliai reikia 
kritulių apie 36-40 colių per metus, tai pro vaisme
džių sodus yra pravesti irigaciniai kanalai, ir medžiai 
yra laistomi. Lėktuvais medžiai yra purškiami nuo 
kenkėjų, o pavasarį medžių žydėjimo metu specialūs 
propeleriai pučia nuo vaismedžių šaltą šalnų orą. 
Chemikalais sumažinamas žiedų skaičius, kad me
džiai nepersikrautų ir nesumažintų pajėgumo sekan
tiems metams. Naudojami net harmonai. Taip pat 
vystomos naujos rūšys, kaip Starking ir Richard, ku
rios ateityje pakeis “delicious” rūšį.

« Dar nepilnai prinokusius obuolius raško specia
listai ir siunčia į pakavimo stotis, kur jie plaunami, 
rūšiuojami ir pakuojami. Iš mažesnių daroma obuo
lių sunka. Supakuoti laikomi šaldytuvuose ir laukia 
transporto; kai pasiekia vartotoją, jau būna galutinai 
prinokę.

Chelan ežeras
Dar Chicagoje teko skaityti viename žurnale apie 

Chelan ežerą, kuris, to rašytojo teigimu, yra vienin
telis, turįs teisę vadintis Šveicarijos Alpių ežeru. Tas 

I ežeras, susidaręs iš tirpstančio ledo ir sniego, yra ry- 
I tinėje Kaskadų kalnų dalyje, supamas 8 tūkst. pėdų 
| kalnų, kurie savo stačiomis uolienomis sudaro lyg fior
dus. Tų kalnų viršūnėse sniegas, o šonai išraižyti van
dens srovių nuo tirpstančio ledo ir sniego. Ežero pa
kraščiuose pilna įvairių nuotrupų — uolienų ir žemių,

V. ALSEIKA, Vokietija

panašiai galės įvykti ir su JAV ( 
prekėmis, jei tik Kennedy pa
vyks įvykdyti jo jau paskelb
tus drąsiuosius planus. Vokiečių 
ūkio žinovai teigia, kad pirmoje 
eilėje tai atsiliepsią automobilių 
srityje.

Taigi, jei kainos jau negali 
taip laisvai kilti, kaip ligšiol, o 
tuo tarpu atlyginimai toliau ke
liami, tai neabejotinai turės at. 
siliepti į darbdavių pelnus. Ū- 
kyje, jo konjunktūroje jau yra 
pasirodę kritiški ženklai, ir tai 
vokiečių spauda pripažįsta be 
jokių svyravimų. “Mums gre
sia pavojai iš visų pusių — iš 
vidaus ir iš išorės — greitu lai
ku mus gali užkliudyti lavina 
ir tada nebebus galima kalbėti 
apie iliuzijas ir teks susidurti 
su kieta tikrove” — tai ūkio 
specialisto Ferd. Fried žodžiai.

Sumažėjo markės perkamoji j 
galia

Dar pora žvilgsnių į atlygin
imų ir kainų skirtingumus. Tai
gi, vokietis pramonės darbinin
kas šiandien už savo valandinį 
atlyginimą gali įsigyti beveik 
90% daugiau gėrybių, kaip prieš 
dvylika metų. Netto, arba tik
rasis atlyginimų pakėlimas, šie- i 
kia 118%, tuo tarpu 28% skir
tumas patenka į kainų pakilimą. 
Kitais žodžiais, vokiečių markės , 
perkamoji galia per tuos 12 me
tų sumažėjo 28% ir 1950 m. 
markė šiandien tėra verta 72 
pfenigius. Būdinga, kad pvz. ba
landžio mėn. vidury devizų rin
kose vokiečių markė jau buvo 
vertinama žemiau, kaip seniau.

Visai atvirai šių dienų Vokie
tijoje pripažįstama, kad Aden
auerio era pasižymėjusi užsienio 
politikos pastovumu ir ūkine ge 
rovė. Tai buvęs laissez-faire lai
kotarpis ir dabar jam jau atėjęs 
galas. Trys datos išryškino nau 
josios eros pradžią ir anos žlu
gimą, būtent, 1961 m. rugpiū
čio 13 d. Berlyno “kinų siena” 
įrodžiusi užsienio politikos po
žiūriu, rugsėjo 17 d. įvykę rin
kimai lėmę pabaigą vidaus poli
tikos atveju, pagaliau, Erhardo 
kreipimasis į tautą šių metų 
kovo 21 d. reiškė — vyks pasi
keitimai ir ūkiniame, socialinia
me gyvenime.
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Atominiai bandymai atmosferoje

Macmillano mėginimas sušvelninti šaltąjį karą 

K. TAUTKUS

Priekaištai darytini ir 
darbdaviams

Keisti reiškiniai, kai per tiek 
metų visi Fed. Vokietijoje ti
kėjo į tą “ūkinio stebuklo” mi
tą, tai dabar jo tėvas, simpa
tiškasis .amžinai su cigaru lū
pose, Erhardas, štai, savo ran
komis griauna tą mitą. Tačiau 
čia reikia atsiminti, kad valdžios 
vyrai nebe pirmą kartą kreipia
si į tautą ir dažniausiai ūkio 
klausimais. 1959 m., kai kainų 
- atlyginimų' kreivė jau pradėjo 
rodyti pavojaus ženklus, kanc
leris Adenaueris jau buvo krei
pęsis į krašto gyventojus. Pa
galiau tiesioginis kreipimasis, 
kaip matyti kad ir iš JAV pre
zidento pavyzdžio, jau virto vie 
na masinės demokratijos prie
mone.

Visi tie grėsmingi žodžiai, Er
hardo kalbos per radiją, televi
ziją. buvo daugiausia nukreiptos 
į darbdavius — jie, girdi, turį 
parodyti daugiau santūrumo ū- 
kio gyvenime. Kai Bonnos par
lamente vyko debatai, tai opozi
cija — socialdemokratai (taip 
pat ir profesinės sąjungos) — 
iškėlė tai, kad tikrovėje ūkinės 
konjunktūros susvyravimo kal
tininkų tenka ieškoti kitur — 
darbdavių pusėje. Kritikos ug
ny pagaliau ir Erhardas turėjo 
pripažinti, kad kaltinti tenka ir 
darbdavius, kurie, pvz. Ispanijos 
Costa Brava pajūry, statosi liuk 
susinės vilas ar išgarsėjusiame 
Duesseldorfo “Datscha” resto
rane už vokiško šampano bon-

Prezidentas Kennedy davė į- 
sakymą pradėti vykdyti atomi
nių ginklų bandymus atmosfe
roje virš Pacifiko. Bandymų o- 
peracijai vadovaus gen. majo
ras A. D. Starbird. Yra pasi
ruošta išbandyti nuo 20 iki 25 
atominių sprogmenų, neskaitant 
raketų iš povandeninių laivų.

JAV tikėjosi, kad prasidėju
si 17 valstybių nusiginklavimo 
konferencija Genevoje, Šveicari
joje, suras kelius ar nustatys 
gaires nusiginklavimui. Laikas 
bėga, konferencijoje eina tik 
kalbos ir laiko gaišinimas. Jo- 

! kios pažangos ir ženklų pasiekti 
| susitarimui nesimato. Tokius 
bandymus Maskva atliko 1961. 
IX.l d. Ji sulaužė laisvą pasi
žadėjimą 1958 m. nebandyti a- 
tominių ginklų. Diktatorius 
Chruščiovas nekreipė dėmesio į 
pasaulio opiniją, davė įsakymą 
bandyti atominius ginklus išva
karėse neutraliųjų kraštų kon
ferencijos, kuri vyko Belgrade, 
Jugoslavijoje. Tariamoji neut
raliųjų konferencija, vykusi Mas 
kvos atominių bandymų metu,

ką, kaviarą bei kavą sumoka 
sąskaitas ligi 1,000 markių.

Šiaip ar taip, Vokietijai auš
ta naujas laikotarpis. Kancleriui 
Adenaueriui su jo 86 m. našta 

'pripažįstama žymus politinis in 
'stinktas (jau mažiau Erhar- 
dui...) ir, jei jis būtų bent 20 
metų jaunesnis, jo vardu pava- 
dintumėm naująjį — antrąjį po- 

: kario laikotarpį. Dabar gi susi- 
I duriame su daugeliu neaiškumų.

Dvi seselės vienuolės Constance ir Rene mokosi automechanikos 
kursuose Charleston, W. Va- Čia matyti jos prie filtro. Instruk
toriai sako, kad jos viską dvigubai greičiau įsidėmi ir atsimena 
negu kiti kursantai vyrai. (UPI)

vandens suneštų iš kalnų viršūnių, Krantuose daug 
I medžių. Šiaip ežeras yra labai ilgas —• apie 55 my- 
I lios ir nuo pusės iki mylios platumo, užima apie 50 
| kv. mylių plotą. Kaip meškeriotojai pasakoja, eže- 
! ras yra nepaprastai gilus ir vietomis siekia iki 1,300 
pėdų gylio. Kai kur matyti pakrantėse vaismedžių 
sodai. Šiaip ši vieta yra labai populiari vasarvietė, 
nes yra toliau nuo pajūrio, toliau nuo jūros rūkų.
Todėl, rūko sezonui užėjus, čia atvykę pajūrio gyven
tojai gali džiaugtis saule ir vasaroti.

I
Vartai į Orientą ir Alaską

Važinėdamas po Washingtoną, negali aplenkti 
Seattle miesto, kuriam apžiūrėti paskyrėme 2 dienas. 
Šis miestas kaip Roma yra išsimėtęs ant septynių 
kalvų, ir jo gyventojai kaip bebrai gerai jaučiasi 
sausumoje ir vandenyje. Kaip jaunos valstybės yra 
jaunas ir miestas su jaunais žmonėmis, atvykusiais 
iš rytinių valstybių dirbti besiplečiančioje pramonė
je, prekyboje ar kt. Nemažai naujų gyventojų atvy
ko po II Pasaulinio karo. Beveik visas JAV ekspor
tas ir importas į Orientą ir Alaską vyksta per Seattle 
uostą. Apie to miesto gyventojų įvairumą galima 
spręsti iš Seattle mieste išeinančių svetimomis kalbo
mis laikraščių. Pasirodo, kad yra leidžiami 2 laikraš- j 
čiai japonų kalba ir po vieną laikraštį norvegų, šve
dų ir italų kalbomis. Bet šiaip gyventojų persvarą 
sudaro skandinaviškos kilmės gyventojai.

Kaip kitų šiaurės vakarų miestų pradžią, taip 
pat ir Seattle susidarė iš saujelės pionierių, kurie 

Į vėliau, susitvarkę su indėnai^ ir indėnų vado vardu 
pavadinę šį miestą, pradėjo pionierišką gyvenimą 

! apie dabartinį miesto centro uostą. Vėliau garsui pa- 
' sklidus, kad dabartinėje Kanados Britų Kolumbijos 
' provincijoje apie Fraser upę surasta daug aukso, tas 
sujudino staigaus praturtėjimo ištroškusius vyrus, i 
Vienu metu net 20 tūkstančių vyrų atvyko į Seattle 
pasiruošti vilkstinei prie Fraser upės aukso ieškoji- .

mui. Sustojusiems vyrams reikėjo ilgesniam laikui 
apsirūpinti maistu, avalyne, rūbais ir kt. dalykais, 
nes vilkstinės išvykdavo į dar visai primityvų kraštą 
ir išbūdavo mėnesius. Be to, ir laikinai mieste susto
jusiems vyrams reikėjo nakvynių, valgyklų ir, žino
ma, alaus ir degtinės. Tų dalykų parūpinimo pareiga 
atiteko miesto prekybininkams. Ir tas davė jiems 
akstiną plėsti prekybą. Vienu metu, kai aukso ieško
tojų laivas grįžo iš Alaskos su “tona” aukso, tai 
Seattle vardas nuskambėjo per visą pasaulį. Tas pa
skatino aukso ieškotojus vykti ir į Alaską. Tokiu 
būdu Seattle pasidarė labai judrus miestas. Aukso 
erai pasibaigus, jis nenustojo judrumo ir iš mažo 
kaimelio per 73 metus išaugo iki 600 tūkstančių gy
ventojų. Dar už miesto ribų gyvena apie 300 tūkst. 
Miestas kaskart vis plečiasi.

Plūduriuojąs tiltas
Miestas besiplėsdamas turėjo vargo su kalvomis, 

nes, namus statant, kai kur kalvas teko nukasti, o 
vietomis žemumas užpilti žemėmis. Vienas inžinie
rius net naudojo tokį pat plovimo būdą, koks yra 
naudojamas aukso kasime. Miestui plėstis sunkumų 
sudarė ir vanduo, nes iš abiejų pusių banguoja didžiu
liai vandens plotai. Vakarinėje pusėje prie pat miesto 
centro Elliott įlanka — Pudget sąsiauris, o iš rytinės 
pusės 18 mylių ilgumo Washingtono ežeras. Šiaurinė
je dalyje Green ežeras, o vidurinėje — Union ežeras. 
O dar keli kanalai ir kitos įlankos skaldo miestą. To
dėl sujungti išsimėčiusį miestą reikėjo net 9 tiltų. Iš 
visų įdomiausias ir retas yra 1% mylios ilgumo plū
duriuojąs virš 25 pantonų tiltas per Washingtono 
ežerą. Pasirodo, kad vietomis ežeras yra net iki 200 
pėdų gilumo, tai inžinieriai atsisakė idėjos daryti 
tiltui atratnas ežero dugne. Reikalui esant, tiltas ke
liose sekcijose gali būti atidaromas ir tokiu būdu 
laivai gali pro jį praplaukti.

(Bus daugiau).

savo nutarimuose ir rezoliucijo
se mažiau smerkė Maskvą, kuri 
sulaužė savo pačios pasižadėji
mą nebandyti atmosferoje ato
minių ginklų, kaip Ameriką, ku
ri laikėsi pažadų, nebandė jo
kių atominių užtaisų nei po že
me, nei ore.

Visuomenės opinija ir bandymai
JAV visuomenės, mokslinin

kų, politikų opinija atominių 
bandymų atmosferoje reikalu y- 
ra palanki ir remia prezidentą. 
Kada pagrindinis Amerikos ir 
laisvojo pasaulio priešas tokius 
bandymus atliko, Genevos kon
ferencijoje stengiasi išlošti lai
ko, atmeta visus vakariečių pla
nus, ką JAV turi daryti? Pasi
tikėti “neutraliųjų” ir mažos 
saujelės reikalavimais nebandy 
ti atominių ginklų atmosferoje, 
statyti savo ir laisvojo pasaulio 
laisvę į pavojų? Aišku, kad ne. 
Jeigu neįmanoma susitarti, pa
vesti nusiginklavimo vykdymą 
tarptautinei kontrolei, apsigink
lavimo lenktynės turi vykti be 
pavėlavimo ir moksliško išban
dymo. Tai laisvės pagrindas, ci
vilizacijos apsauga.

Nusiginklavimo derybos tęsė
si metais ir pasėkos žinomos. 
Amerika įrodė pasauliui, kad ji 
atominių ginklų negamina ir jų 
nebando taikos drumstimui, bet 
jos apsaugai. Ar tokių tikslų 
siekia ir Maskva? Tik jos už
sispyrimas neleidžia pasiekti tei
singo ir garbingo baisiųjų gink
lų uždraudimo, turimų sunaiki
nimo ir atominės energijos pa
naudojimo taikos ir gerovės rei
kalams. Reikia džiaugtis, kad 
Amerika suprato padėtį.

Kennedy - Macmillano 
pasitarimij išvakarėse

Amerikon atvyko Britanijos 
min. pirm. Macmillanas. Jis tu
ri svarbius politinius pasita- 
mus su prezidentu Kennedy. Po 
litiniai ir diplomatiniai sluoks
niai pasitarimams skiria svar
bią reikšmę. Tie pasitarimai nesi 
siboja tik savų kraštų reikalai, 
bet paliečia ir viso pasaulio poli
tines problemas. Svarbiausią, 
Macmillanas stengias patirti pre 
zidento nuomonę dėl jo pastan
gų vykti į Maskvą ir tartis su 
diktatorium Chruščiovu dėl šal-

(Nukelta j 4 psl.)
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Neseniai Paryžiuje įvyko pir
masis Prancūzijos Marijos Le- 

(Atkelta iš 3 psl.) .padėjo — konservatorių partija i§0°no jaunimo grupių atstovų
f • Va™ itnmnno Rorivno -pio j laimėjo rinkimus, Maemillanas ; suvažiavimas. Dalyvavo apie 
tojo karo įtampos Berlyne, Pie- . . v , ■ 4qq ds^e^atu šiuo metu Mari-tu Viptnnmp T ūko valdžios priešakyje. Kad ±uu ue,eaatų. faiuo metu ivian

' geriau būtų pasiruošęs, turėtų 3°s legiono sąjūdžiui visame
Bet iš tikrųjų tai yra priedan jAV vyriausybės, prezidento ir pasaulyje priklauso apie 50

ga. Pagrindinis tikslas — Bri- politikų nuomones, Maemillanas tūkstančių grupių. Sąjūdžio tik
* ••• •' ‘ slas yra Evangelijos dvasia ir

artimo meilės darbais plėsti Kri 
staus karalystę pasaulyje.

Atominiai bandymai...

tanijos vidaus politikos reika- pirma atvyko pasitarimams į A- 
lai. Kitais metais Britanijoje merįką. 
vyksta visuotiniai rinkimai. Kon i
servatorių partijai, kuri valdo <?era P1 °Sa paspausti diktatorių 
Angliją, priklauso ir Macmilla- blėra paslapties, kad Chiuš- 
nas. Pasirodė ženklų, kad darbo !čiovo ūkio reikalai pateko į rim 
partija, kuri yra opozicijoje, Bri
tanijoje sustiprėjo, gali rinki
mus laimėti ir pradėti valdyti 
Reikia veikti skubiai, padaryti
kokių nors žygių, kad‘įrodžius ( s“ Chruščiovu i*£
visuomenei dedamų pastangų, ±^remku-’e‘ Maemillanas ifipo, Tango, Cha-eha-eha, Samba,
svarbumą taikai, ramybei ir šal | Pa^ai el"m mano, kad vizitas j Paso Doble, Merengue, Polka, Pa- 
tojo karo apmalšinimui. Tų vi- |ir , Patarimai su diktatorium ^anga. R^ok^dienomis ir va-

sų negerovių šaknys ir lizdas
yra Maskvoje.

Praėjusius rinkimus laimėti 
nulėmė Macmillano vizitas pas j kų sumų lenktynėms į mėnulį, 
Chruščiovą, jo tarpininkavimai i bet jas panaudoti žemės ūkio 
ir parodytos politinės pastangos j problemoms pagerinti, kad kraš 
suartinti JAV ir Sov. Rusiją. ; to visuomenė pajustų geresnį i 
Nors padėtis ir po vizito liko aprūpinimą. Maemillanas tikisi j 
nepakitusi, bet viduje kelionė | tas ir kitas problemas paliesti i 
-------------------------------------------- i pasitarimais, viliasi, kad jam I

Karas, kurį Rusija
bąndo sukelti

(Atkelta iš 1 psl.) 
nų). Olandų jūrininkai yra pa
ruošti ir patyrę, bet jų pėsti
ninkams sunkiame Naujosios 
Gvinėjos terene bus nelengva, 
ypač, kad indonezai yra išėję 
neblogą kautynių praktiką sa
vo salose.
Pirmoji karo fazė jau pradėta 

Pirmoji olandų - indonezų 
karo fazė jau pradėta: vykdo
mas infiltravimas pagrindinių
N. Gvinėjos punktų ir artimų
jų salų. Kai kurie tų uždavinių 
vykdytojai yra anksčiau N. 
Gvinėjoj gyvenę pirkliai, žiną 
papuasų gyvenimo sąlygas. Su 
jais yra ir partizaniniame kare 
išlavintų karių. Jie stengiasi su
kelti papuasus prieš olandus ir 
suardyti olandų žvalgybos tink
lą, sekantį užpuolėjus. Vieną 
indonezų puolimą olandai jau 
yra atmušę, bet olandai taipgi 
sugavo papuasus vagiant gink-

jai — $25.00. LVS “Ramovė” New 
Yorko $k,, aukojo $28.00, Detroito 
sk. •— $25.58, Hartfordo sk. $25.00 
ir Clevelando sk. — $17.00.

V. Ainius surinko smulkiomis 
aukomis $30,00.

V. ir G. Mieželiai vietoje vainiko 
aukojo $20.00

Po $10.00 aukojo: per LVS “Ra
movė” aukojo , to sk. valdyba ir J. 
iJurėnas, J. švedas, J. Grybauskas

lūs iš olandų bazės; reiškia —'(kuris aukščiau aukojo 100 dol.),
yra penktosios kolonos narių. į Y- Šmulkštys, v Liubartas, V.

, . . Avižius ir A. Dundulis.Toliau indonezai planuoja ei-1 Po ?6 00 K Dusevičius ir A.
lę išlaipinimų dalinių, o paskiau j Ūselis.
— generalinį puolimą, ko, kaip Į Po $5.00 aukojo: ALB Apylinkės
savo pergalės, laukia Sovietai. į *al(^Yaį Š!'™kuY P' MarYnk?s’

A. Chod-e.cKas, C. Degutis, P. Lm- 
JAV taikos pastanga viltys (kus, P. Genys, M. Klikna, K. K.,
JAV taikos pastangos taipgilM- ,J’..Vir$saLV: R.a’

J „ ,, , , . , kauskis, P. Mockaitis, L. Vaičaitis,
turi sansų. Nedaugelis indonezų,B Muliolis, R. Radauskas, A. Ur- 
nori karo. Jie žino olandų su-! bonas, ir A. Noreikicnė. 
gebėjimus kariauti jūrose. Be- $3.00 aukojo: J. Jonaitis, ir
to — Indonezijos kariuomenės 
vadai su susirūpinimu seka ko
munistų pastangas. Indonezijos 
komunistai organizuoti. Jie no
ri, kad kariškiai įsiveltų į karą, 
tada raudoniesiems būtų leng
viau įsitvirtinti svarbesnėse po
zicijose krašte. Indonezija yra 
pasiryžusi išsodinti N. Gvinė
joje 9 gerai paruoštus batalijo
mis, apie 7,300 vyrų, bet pra
mato, kad žus apie 50%. Sovie
tų karo reikmenys nepritaikyti 
tropikų kraštams. Amfibiniai 
įtaisai greit graužiami sūraus 
jūrų vandens, o džypai nepri
taikyti džiunglių pelėms. Nėra 
pakankamai ir atsarginių dalių.

Ir Indonezijos ūkiniai sluoks
niai susirūpinę, nes netrukus 
reikės pradėt mokėjimus Rusi
jai. Tam teks skirti Indonezijos 
gumą ir šviną. Nebebus kaip 
gauti taip būtinų dolerių.

Tie visi veiksniai sakytų už 
taikų olandų - indonezų ginčo 
sprendimą, ko reikia laukti, bet 
visgi su netikrumu ir susirūpi
nimu. J. Pr.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

nssmsJSšJiažHsmBilsmsmmmsmnsBmils
Populiariu šokiy 

tus sunkumus. Jis tai pats pa- Camokos
tvirtino žurnalo “Look” leidė- i ~ ,, , _ ,,,i Jūsų namuose, klube ar mokyk-
jui Gardncr CowleŠ, kuris š. m. j joj Porai ar didesnei grupei. Jums 
balandžio 20 d. turėjo ilgesnį! tikrai patiks. Susipažinimui imkit

gali būti naudingi.

Cowles rašo, kad diktatorius
. t x x. .... DIENOMIS

yra nusistatęs nemesti milzims- BE2gSj|Įfiglj»g,q5iĮg5gBggį|g

, . x. v , . , yra gaunamas Drauge. Jame yra
gali pavykti sušvelninti Berlyno [ visos reikalingos maldos ir gies-
ir Vokietijos padėties įtampą, i mes bei liturginiai nurodymai.

Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai-
P. Vietnamo, Laoso ir atominių
gmklų bandymų problemą pa- imus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 
° ' 1 p 63rd gt, Chieag0 29, III.
lenkti į gerąją pusę.

REAL ESTATE
AUKOS MUZfijUI IR PAMINKLUI

A. Agentas aukojo $ 100.00. Įkojo 58 dol.). Eilė kitų mielų 
LVS “Ramovė” Pusiasalio sky- tautiečių aukojo mažesnėmis sū

rius $55.00 ir LVS “Ramovė” momis.
Omahos sk. aukojo $50.00. Lietu- Į žuvusiems Paminklo Statybos 
vos Kariuomenes Kūrėjų Savano- į Komitetas nuoširdžiai dėkoja vi
rių S-gos Centro Valdyba aukojo sjems aukotojams. Liko tačiau dar
$50.00.

Baltijos Kluob $27.00.nariai
Per LVS “Ramovė” Baltismorės I siųsti šiuo antrašu: The Lithu 
sk. Lietuvių Motorų Piliečių Klu- 'anian Veterans Association “Ka
bas aukojo $25,00. DLK Birutės movė”, Ine. Account No. 106157, 
Draugijos Detroito sk. aukojo Cranc Savings & Loan Ass., 2555 
$25.00. Raseiniečių pobūvio rengė- W. 47-th St., Chicago 32, III.,

A. Rėklaitis

B y I C K ’.A S - LIETO MIŠKAS 
AUTOMOBILIS! 

NAUJAUSIAS BUICK - V-6 !
šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kalnta tik ... . $2,227.05 

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

' MILDA BUICK, INC.
907 W. 351h Sfreef, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

K a s J i k turi g'e r ą skonį, 
Viską perka pas L i e p o n į!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI 0¥l KRAUTUVES GROGOJE;

BRIDGĖPORTĖ, 3207 S. Halsfed Sf„ Vlcfory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
ORQUETTE PK„, 6211 S. Wesf@rn, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

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

6211 South Westem Avė. krautuvė

Marijos legiono 
suvažiavimas

GRovehill 6-7480
K. VALDIS REAL ESTATE 

2815 W. 7J$f St. Tek RE 7-7200 arba RE 7-8534

ĮSIGYKITE DABAR !

BAŽNYTINIŲ PRMRLDŲ 
VADOVĖLIS

syta laida. Kaina $3.50. Užsaky-

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L k - V A R P A S
B E A t ES T fi T E

GENERAL INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
6455 SO. KEDZIE AVENUE, TEL. PROSPECT 8-2233

paminklo skolos apie 400 dolerių. 
Todėl tolimesnes aukas prašome

U.S.A., arba Komiteto iždininkui: 
Mr. J. Tumas, 4518 So. Talman 
Avė., Chicago 32, Illinois, U.S.A.

Komitetas
1962.IV.28.

ftOlO PROGRAMA

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

(kuris anksčiau au-'

MARQUETTE PARKO CENTRE
Iš tikrųjų geras namas. 2 butai—

7 ir 3 kamb. Naujas gazu šildymas. 
Alumin. langai. Apsauga nuo potvy
nio. Garažas. $18,400.

C metų mūras. Naujas mūro ga
ražas. Modernūs 5 kamb. Karpetai. 
Geležine tvora. Alumin. langai. Pla
tus sklypas. $20,500.

$400 nuomos. 4 butų mūr., 2 auto. 
garažas. Alyva šildymas. $20,000.

6 butų mūras. $7.200 nuomos, 
šviesūs dideli butai. $63,000.

6 kamb. modern. mūras. įrengtas 
baras rūsy. Apsauga nuo potvynio. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. Kar
petai. $21,000.

Tuoj galite užimti. 4 kamb. mū
ras. Gazu šildymas. Platus skly
pas. Gage Parke. $12,500.

Visai naujas mūras. 5 % kamb. 
Ąžuolo medis. Moderni tvirta sta
tyba. $19,800.

Pajamų mūro namas. 2 butai — 
G ir 3 kamb. Alyva šildymas. Gara
žas. $1S,9OO.

į 3-jų butų namas. 50 p. sklypas. 
Garažas. Atskiri gazu šildymai. 

1 $23,500.

PRBE MARQUETTE PARKO

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
bungalow stogas, 37 p. sklypas, ply
telių vonios alyva — karštu varid. 
šildymas. Mūr. garažas. Arti 65-os 
ir Troy. Tikrai prieinama kaina.

5 kamb., 3 mieg. mūr. 32 p. skly
pas. 7 metų senumo. Garažas. Arti 
66-os ir Puiaslti. $20,900.

4 butų mūrinis, Brighton Parke. 
Atskiras šildymas gazu. $295 mėn. 
pajamų. Tik $27,500.

LIETIMĄ! PLEČIASI 
LEMORT

Bizniui patalpa ir hutas $S,000.
5 kamb. namas, garažas, 1 akras 

žemes $1 1,500.
6 kamb. namas, 3-jų akrų sodas, 

labai graži viela.
4 butų namas mieste, geros ren- 

dos, $19,500.
j Sklypai mieste, visi patogumai, po 

$1,500.
■ Gausite 13% investavę į pirmus 
' mortgage, metams arba ilgesniam 
laikui.

! P. Abromaitis
! tnyestmeni 0®/
’ 1005 Pcrter St., Lemont, III.
1 CL 7-6675

EVEBGREEN PARK 
3109 W. lOlst St.

Savininkas parduoda mūr. 5(4 
kamb. namą. 3 mieg., 2 plytelių vo
nios. 2 auto. garažas. Užbaigtas — 
“panelled” rūsys. Puikiam 'stovy. 6 
metų senumo. Daug priedų. Įverti
nimui turite pamatyti.

PROGOS-OPPORTUNITIES

Parduodama arba išnuomojama 
taverna, geroje vietoje. Vienas sa
vininkas per 29 metus. Salė ir 5 
kamb. Tel. YArds 7-5967.

DĖMESIO!

VUSTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠ1KS FOTOGRAFIJOS 
MOŠŲ SPRCIAI/fcBfi.

PHOTO STORIO
4068 Archer Avė. Tėl. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS UUIS, eav.

m O ¥ I H G

R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to?5- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL 5-8883

VALY M A S
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tei. CLiffside 4-1050

10%, 20%, 30%, pigiau mokėsit.
|už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas

F RANK ZAPOLIS
3208 West 95th Street 

Chicago 42, Illinois 
;Tel.: GA. 4-8654 ir GR, 6-4339-1

T ELE V I Z N SS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darbą—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLIOS
2549 W. 69th St. II a. PK 6-1063 

įimBimgemmuiBsgiRiBmiaEmmisismsEesBi

GLASSIHED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE SEAL ESTATE

3-jų aukštų mūras. 5 butai po 4 
kamb. Atskiri šild. $3,600 pajamų. 
Įmokėti $4,000.

2-jų butų mūro namas. 6 ir 5 k. 
Gazu šildymas. Gairažas. Prie mo
kyklų. $28,060.

2- jų ankštų mūras. Viršuj mo
dernus 6 kamb. butas, žemai didele 
taverna ii 4 kamb. butas. Šalia lo
tas mašinoms. Naujas alyva šildy
mas. Mūro garažas. $35,800.

5 kamb. medinis. Aluminum ap
kaltas. Karštu vand. — alyva šildy
mas. Garažas. $1.3,9 00.

3- jų butų medinis. 6 kamb. ir 2 
po 3 kamb. Gražiai sutvarkytas na
mas. $17,200.

(i metų, 2-jų butų mūras. Moder
ni išvaizda ir statyba. Puikus slkly- 
pas. Daug priedų. $37,000.

Keli blokai j rytus. 2 geri namai 
— 4 butai. Apie $5,000 nuomos. Įmo
kėti $4,500.

Elegantiška 6 kamb. 6 metų rezi
dencija. Įrengtas rūsys. Karpetai. 
Ąžuolas. Keramika. Plieno dvigubi 
langai. Garažas. $27,000.

2-jų aukštų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Alyva šildymas. Plytelių vonios. Ga
ražas. Arti 62-os ir Mozart. $28,900.

2-jų aukštų mūr. 4, o ir 2 kamb. 
Modern. vonios. Karštu — vand. šil
dymas. Mėn. pajamų $280. Arti 55- 
tos ir Pulaski. $26,900.

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. 50 
p. sklypas. 4 maš. garažas. Butai vi- 

I si išnuomuoti po $115.' Arti 66-os 
į ir Artesian. Tik $49,900.

6 butų mūr., po 5 kamb., 60 p. 
i sklypas. , Mūr. garažas. Marąuette 
i Parko apyl. $61,500.

! Per 4 m. galite išmokėti šią nuo
savybę: 2 mūr. namai, 23 išnuomuo- 
ti vienetai ir 3 butai. Metines pa- 

Įjamos $12,800. Parduodama už 
$33,000.

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

gar.Med. 2x4 modernizuotas su 
$15,000.

Mur. 2x5 gražus namas Brighton 
Park. $27,500.

Med. 3x4 geros pajamos. Marąuet
te Parke. $18,500.

Med. 1 įį a. 5x3 Centr. šild. Gage 
Parko. $15,000.

Mūr. 1 metų 6 k. cottage North- 
lako, III. Viskas modern. $16,000.

Med. 6 k. bung. ir 3 kamb. rūsy. 
Brightn Park centre. $15,250.

e i w k . o s
REAL ESTATK, NOTAKS PUBLIC
42S§ S©. A^e,

Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

Gage Parke. Mūrinis 3 ir 2 kamb. 
30 p. sklypas. Naujas garažas. Idea
lu vienam ar dviem asmenim. Kaina 
tik $13,000.

Marąuette Parke. Modern. mūri
nis, 2 po 6 kamb. su ekstra sklypu 
šalia.

Medinis. ' 2 butai — 5 ii 4 kamb. 
Centralinis šildymas. Aukšta pastogė. 
Geras rūsys. Garažas. Labai geroj 
vietoj. Brighton Parke. $21,000.

Medinis. 2 po 4 kamb. Gazu šild. 
Cementiniai pamatai. Naujai atre
montuoti butai. Skalbykla ir pasto
gė. $16,900.

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

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

©iOE^©—BERWTH
1. Medinis 5 butų: 4 po 4 ir vie

nas 3 kamb. butas. Gazo šiluma. Tik 
$1.8,500.

2. Parkliolme mūrinis 4 butų: 3—
3 — 3—- 4. Dviejų .mašinų garažas

3. Parliliolme mūrinis 2 butų: 2 
po 6-šis kamb., mūrinis garažas.
. .4. 4 kamb. mūrinis. 2 miegamieji. 
Garažas. $12,900.

5. Medinis 4 butų namas: 4—3— 
i 2—2. Tik $12,500.
! ■ 6. Du po 4 kamb. 45 pėdii sklypas.
'Šviesūs kambariai. Tik $3,500 įmo
kėti.

7. Tvirtas mūr. Gerai prižiūrėtas.
3 butai po 5 kamb. (3 miegamieji).

j Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.
8. Parkliolme beveik naujas 5 

kamb. bungalovv. Palikimas. Vertas 
pamatyti.

ŠIMAITIS REAL ESTATE
4936 West 15 Street, Cicero 

Te!.: OL 6-4980, OL 2-8907 i
_________ OL 2-9589 j

Parduodamas geras 9 metų se
numo 7 kamb. mūr. namas Mar
ąuette Parko rajone. Kaina 
$29,500. Teirautis — WA 5-3765

4 BUTŲ NAMAS. 3 po 4 kamb. 
ir 3 kamb. Gazu apšild. Apylinkėje 
27th ir Satvyer Avė. $15,900; jmo- ! 
keti $2,000. SVOBODA, 3739 W.! 
26th St. LA 1-7038.

BERWYNE. Pajamų bungalow. 
Bargenas. 6% kamb., 3 kamb. pa
stogėje. $120 pajamų per mėn. 
37 p. sklypas. Kilimai. 2 auto ga
ražas. Geras pirkinys. $23,900. 
SVOBODA, 6013 Cermak Road, 
Cicero, OLympic 2-6710. BIshop

Marąuette Parke prie 67-os ir 
Talman, mūr. 2-jų butų, 5% ir 3 
kamb., 8 m. senumo. Kilimai ir daug 
priedų. Kaina $26,500. RE 7-9515

$19.500 mūrinis 4 mieg., garažas, 
modernizuotas ir labai prižiūrėtas 
M. p.

$19,500 mūrinis 5 met., 3 mieg., 
daug priedų, arti mūsų įstaigos.

$20,700 mūrinis 3 mieg., garažas, 
naujas gazo šild., platus lotas, 62 ir 
Artesian

$13,300 medinis 5 ir 4 kamb. bu
tai, Brighton n.. 3 mieg.

$21,500 du namai — mūrinis ir 
medinis, M. p., gerai prižiūrėti ir 
išlaikyti.

$16,900 mūrinis 8 mieg. ant 30 
p. loto, M. arba G. parke.

$11,300 medinis 4 kamb., rūsys, 
garažas M. parke.

$33,800 mūras prie pat mūsų įs
taigos, butas sav. ir 3 nuomos.

$12,000 medinis 5 kamb., 35 p. lo
tas, rūsys. Gage p.

$18,500 visai naujas, S mieg. Arti 
mūsų įstaigos.

$23,900 mūrinis 2 po 4. garažas. 
30 p. lotas, Gage p.

A. KAIRYS REAL ESTATE
250 S West Sfreef. Tel. 435-5151
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MARQUETEE PARKE
Prie 67-os ir Talman. Mūr. 2-jų 

butų, 5 % ir 3 kamb. 8 metų senu
mo. Kilimai ir daug priedų. Nebran
giai.

Prie California ir 65-os. Mūr. 2 
butai po 4 kamb. Naujas šildymas.
2 maš. garažas. Tik $19,500.

Prie 67-tos ir Campbell. 2-jų bu
tų mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas šildy
mas. Garažas. $25,500.

¥ .a I O R E fi L T ¥
6540 S. WESTERN AVĖ.

REpublic 7-9515 arba RE 7-4639
2 BUTAI — $15,500

5 ir 4 kamb. Brighton Parke, me
dinis namas. Gazo šiluma. Žemi 
taksai.

2 AUKŠTŲ MŪRAS
Marąuette Pk. Pirmam aukšte —- 

maisto produktų krautuve ir 2 kmb. 
butas; antrame — 7 kamb. butas. 
Geras namas. Pasiteiraukite!

6 KAMB. MŪR. BUNGAUOW
Arti bažnyčios ir mokyklos Mar

ąuette Pk. Gazo šildymas. $13,000.
BIZNIS — $3,000.

Graži dovanų ir sveikinimo korte
lių krautuve prie didelės mokslo 
Jstaigos. Į kainą įeina visi įrengi
mai bei prekės.

$240 MŪN. PAJAMŲ
Ir savininkui 4 kamb. butas! 2 

aukštų med. namas geroje apylin
kėje — truputį už Kedzie Avė., ne
toli 63-čios. $23,700.

VASARVIETE
Su baru ir restoranu Beverly Sho- 

res, Ind. (Sandūnuose). $12,000 gry
no į metus. Savininkas duos paskolą.

R LEONAS
REAL ESTATE

2735 Wesl 7Ist Street
Tei. VVAIbrook 5-8015

CONTRAGTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (.VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 

ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

REpublic 7 -8949
2301 w. 69th St., Chicago

S T A IM K U S 
GGUSTRUGTION 89.

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

Ofiso ir namu telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. | 
Chicago 36, Illinois

į šildymas
A. Staneiauskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
i ir alyva kūrenamus pečius (fur- į 
; naces) visų dydžių oro vesintu- 
! vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.

7394 So. Rockwell Sfreef
Tel. GRovehill 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU

4444 S. Western Avė., 
Chicago 9, HL 
Tel. VI 7-8447

LAPKUS BUILDERS, INC.
. Statome Įvairius pastatus. Dar- , 
! bas atliekamas labai sąžiningai,! 
Į Ė vartojant geriausias medžiagas. į 
' ^Turime dar keletą sklypų Chicagoj. i 

6440 SOUTH PULASKI RD,
RE 7-6630 arba LU 1-0400

Remkit dien. “Draugę”

15,800 medinis 2 po 6, garažas, 
rūsys, ekstra nuoma.
$24,600 mūrinis 9 met., 4 ir 3 kamb. 
butai, arti M. p. už Kedzie.

$28,500 mūrinis 2 po 6, nauji 2 
šild., 2 bl. iki Brighton p. bažnyčios.

$15,200 medinis 1% a. (5 ir 3). 34 
p. lotas, rūsys, 3 mieg., Gage p.

$55.000 už didelį pajamų namą M. 
'p., dvigubas lotas, $12,000 įmokėti.

$58,500 mūrinis 6 butai po 4 
kamb., puikiai išlaikytas, mažas 
įmokėjimas.

$2,500 rezidencinis lotas 58x125.
$19,500 naujas mūrinis. M. p. su 

i aukšta pastoge, įmokėti tik $1,600.
, $17,000 medinis 4 butai Brigthon
p. Geroj vietoj.

$25,900 mūrinis 3 butai, garažai, 
Gage p.

$14,000 medinis 5 ir 6 kamb. bu
tai. 2 lotai, 4 garažai.

$21,000 nž medinį pajamų namą 
— 4 apačioj, 3 viršuj, naujas šild., 
ekstra lotas šalia.

Nauj. mūr. 2x5% (3 m.)—$36.500
Nauj. mūr. bung., garažas—$18,900 
Mūr. 2x5 Ir 2 kamb., gar.—$29,500 
Med. 2x5, gar., dld. lotas—$16,900 
Didelis pasirtaK. genį Ir pigių namų.

BUDREGKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 5-3384
IIIIIIIIIiillilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllii
NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIOSE CHICAGOS 
VIETOSE

F. Petrauskas & Co.
BUILDERS

2523 West S9th Street 
Tel. PRospect 8-8792 

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimsuuiiiuMimiiiiiimi
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.
3 aprt. 5, 4 ir 3 kamb. Atskiri

gazo šildymai. $35,000.
12 aprt, po 4 kamb. Mėn. paja

mos virš $13,000. $95,000.
Turiu kitokiu namu pasirinkimui.

A KATILIUS R. E. 
2456 W. 69th Sk RE 7-8399
Skelbkites “Drauge”.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

V. SiMKUS
Statybos Ir Remonto Darbai 
2618 WEST 71st STREET

Tel.; PR 8-4268 Ir TE 9-5531 ,
 

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Do\vnspouts, Stogai, Dum<
traukiai Pataisomi. Išsmalinaml ar 
ba dedame naujus. Stogai atnaujina 
mi (re-eoated). Dažymas iš laukt 
“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
EB VIC, SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTRACTORS
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildimus pečius (furnaces 
-boiters), air conditioners, ry- 
nos (gutters) iki 8 metų išsi- 
mokėjimas

CICERO HEATING AND 
SHEET MĖTAU 

2431 S. Kedzie Avenue
Ciiicago 23, Illinois 

Tel. 277-1442 Res. OU 6-0412

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 2Z
KOMERCINIAI, —

JI— MEDICINOS IR E
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

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

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimu kainos 
visiems prieinamos.



A

KAS LAIMĖS ŽEMĖS SKLYPĄ 

FLORIDOJE?

Pasikalbėjimas sv. stat konto. Valerijonu Šimkum 
api© įsikūrimo galimybes Floridoje

parapijos salėje iškilminga su- 
eiga, o po sueigos užkandžiai. 
3 vai. Hamiltono Lietuvių na
muose (Delta kino salėje) vie
šas Maironio minėjimas - kon
certas. 6 vai. parapijos salėje 
skautams ir visam lietuviškani 
jaunimui pasilinksminimas - ar
batėlė.

Hamiltono Nemuno ir Širvin
tos tuntai kviečia visus daly
vauti ir linksmai praleisti lai
ką. E. P.

DRAUGAS/pirmadienis, 1962 m. balandžio mėn. 30

Hamilton, Ont.
Maironio minėjimas jaunimui

gužausk; BEVERLY H!LLS gelinyčia
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PE 8-0833 . PR 8-0884Maironis yra plačiai minimas' . y °
lietuvių kolonijose. Didesnė da- *as «*»■•» vengtinas pla
ks minėjimų yra pritaikinti vy- taua™T° Atsižve!
resnės kartos tautiečiams. Jie 1 Jaunimą, minėjimus rei-

T . , . , kia rengti įdomius ir patrauk-yra ganę ir augę Lietuvoje. Jų
, . . .. , liūs musų jauniesiems; toki mi-supratimas ir įssilavimmas lie-: . .. J ’ 4

, , nejimą rengia Hamiltono skau-tuvių literatūros atžvilgiu yra! . .
. . ,. . . tai, į kurį pakviesti svečiai išskirtingas nuo svetur gimusio ,. 1

,. i gretimų apylinkių: Toronto, Lonir augusio jaunuolio. i , J. ,
‘ dono, Rochesteno, Delbi, St. Ca 

Buvęs aštuoniolikmetis jau-, tharines, Niagara Falls ir Wel- 
nuolis, prieš aštuoniolika metų j lando. Programoje dalyvaus sol. 
(1944), apleidęs Lietuvą, dabar; Vacį. Verikaitis, Hamiltono tau- 
jau yra 38 metų vyras. Šiuo me- ■ tinių šokių grupė Gyvataras, 
tu esantis aštuoniolikos metų kuri neseniai tarptautiniame fes 
jaunuolis Lietuvos nėra matęs. Į tivalyje iš 29 tautų laimėjo 4-tą 
Jis yra augęs svetimoje aplin-' vietą ir dramos mėgėjų Auku- 
koje, skirtingai veikiančio j jo ; ro grupės nariai, 
būdą ir vertybių supratimą. Kad j šventė įvyksta gegužės 5 d. 
šis jaunuolis mėgtų, suprastų ir; Dienos programa; 11 vai. — pa- 
įvertintų Maironio kūrybą, ji; maldos Aušros Vartų bažnyčio- 
turi būti perduota patraukliu je. Pamaldų metu bus šventina- 
būdu. | ma Nemuno tunto vėliava. Krik

Dėmesio centre turi būti Mai. što tėvas gen. kons. iš Toronto 
ronio kūrybos ideologinė vertė, J- Žmuidzinas ir žmona. 12 vai. 
tėvynės meilės jausmo žadini
mas, tėvynės gamtos grožio pa
jutimas. Ano meto sėkmingos 
kovos su carizmo priespauda,

Balfo direktorius ir Chica- jo pasinaud 
gos apskrities valdybos vice- tūkst. akrų 
pirmininkas, statybos konstr. žemės ploteli 
V. Šimkus, neseniai praleido sa j — Na, o : 
vo 6 savaičių atostogas Flori- ' giu? 
doje, kuris su Balfo CV pirm. — Tai pr 
kan. dr. J. Končiumi apvažinė- Juk ir pati 
jo daugelį miestų ir vietovių, valstybė. I 

f - padarydami virš 2,000 mylių,; SUr, bet dar 
susipažino; su lietuvių gyveni-1 nius miestus 
mu ir įsikūrimo sąlygomis. Taipą, st. Pete 
proga Šimkus rūpinosi ir Chica-į buvau žieme 
gos Balfo reikalais. Jis vietoj su į tikras rojus 
sipažino su- lietuvių verslininkų į durvasarį — 
šeima, Danute ir William Wer-
telkais, kufiė tenai verčiasi sta 
tyba ir nekilnojamo turto par
davimu. Danutė kilusi iš Chica
gos. Ji yra visuomenininke ir 
spaudos bendradarbė. Todėl jų 
šeima suprato Balfo šalpos dar 
bus ir mielai parėmė savo au
ka, paskirdami sklypą žemės 
Floridoje, prie Silver Springs.
V. Šimkaus paklausiau:

—- buvo gau
tas minėtas sklypas ir ką su 

j juo manote-.daryti?
— Slypas, kaip ir kiti, turi 

50 pėdų pločio ir atitinkamo 
I ilgio. Kaip žinote, sklypas ran

dasi tarp sklypų, kuriuos val
do savininkas W. Wertelka, Ji
sai turėjo tokių sklypų 600. bet 
iki šio laiko jau pardavė dau
giau kaip;'pusę. Reikia pažymė
ti, kad jų daugumą yra nupir
kę patys 'lietuviai. Tokiu būdu, 
jei visi įsikurs, savaime pasi
darys nauja lietuviška koloni
ja. Šita. sMVpą. Balfo Chicągos 
apskrities vaidyba nutarė per
leisti vienam iš pikniko lanky
tojų, kurie savo pakvietimu at-i 
vykti ir dalyvauti šalpos dar-; 
buose,. galės gauti nemokamai,, 
t. y. be jokio atskiro primokė- ; 
jimo. Taig^ reikia būti laimiu.- jp'- -č.’". i

’ gu, atvykti ir dal.yva.uti birže
lio 17 d. Bučo darže, Willow 
Springs.

— Skaitėme kan. dr.. J. Kon- ' 
čiaus siūlymą steigti Floridoje 
didelę lietuvišką koloniją. Ką 
apie tai galvojate?

— Jisai kalba apie būsimą ir 
didelę koloniją. Mat, yra kanaų. 
ninkas didelių planų sumanyto
jas. Jam atrodo, kad dabar bū
tų pats patogiausias laikas su
organizuoti' kapitalą užpirkimui 
kelių tūkstančių akrų žemės 
farmą, nes- kasmet žemė tenai 
brangsta. Pplnas būtų didelis ir 
pinigai garantuoti investuoti.
Čia būtų galima įkurti panašią 
Pakšto antrąją Lietuvą. Tokią 
idėja remčiau, bet jei tokį di
deli sumanymai nebūtų įgyven
dinti, manot nuomone, užtektu 
nupirkti bent 2,000 akerių plo
tą. Tai būtų galima padaryti 
be didelio; - kapitalo sutelkimo.
Tuo reikalu’,' manau sušaukti 
Chicagoje gyvenančių lietuvių 
susirinkimą ir šitą klausimą pla 
čiau apkalbėti.

—■ Ar teko tokių parduoda
mų tariau A matyti ir kaip jas 
apžiūrėjote?,

— Maciau. Kaina prieinama, 
bet apžiūrėti smulkiau neįma
noma. Reikėjo pasinaudoti net 
lėktuvu. ..^ipoma, kad ne kokiu 
sprausminiu, bet paprastu, ma
žu ir apklypusiu, kuriuo pats 
farmeris išveža mėšlą, trąšas ir 
barsto miltelius apsaugojimui 
derlių nuo‘ vabzdžių. Vadinasi, 
įsėdome *A*iose ir apskridome 
jo visą firiną aplinkui, sker
sai ir išilgdi. Jisai vairavo, o 
aš žiopsojau ir bijojau, kad ne 
užkabintų, kur nors ūž medžio 
šakų, nes; skrido labai žemai.
Ir kai aš jam pareiškiau, kad 
galime nukristi, tai jisai atsa
kė: kai a&. skrisiu aukštai, tai 
pats niek# ^nematysi. Kai pa- 

' prašiau parodyti jo sakytą, eže
rą, tai parodė tiktai sausą vie- 

1 tą — vanduo būna ne visada.
Dėl stokoš'Rėlių farmoje reįkė-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
H R, O L S 0 R

SAVININKO

SAIRT CASIMIR 
^OMUMENT CO 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Teisi — CEdarsresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

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

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

j. F. EFDF1KIS
ABOOOTIO DIREKTORIUS

—'TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

O B, 4GBG-87 Seuth Hermitage Avm® 
Tel. Yfl 7-1741-2

F 4310-34 South Gallfernia Avenue 
r Teistos LR 3-0440 ir LR 3-9852 

AKkSmANCJE PATARNAVIMAS DIENĄ IR- NAKTĮ

Gyv. 9103 So. Dobson Avė. 
(Anksčiau gyv. Roselande.)

Mirė bal. 28 d., 1962 m.,
11:26 vai. ryto, sulaukęs 45 
metų amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Mary (mergautines pa
varde Nemeth), sūnus Alan 
Paul, motina Helen Genis (Ta- 
lyeęnaitė), sesuo Hvelyn Kija- 
nowski ir jos šeima, trys bro
liai — Romuald ir jo žmona 
Pauline ir jų šeima, Alphonse,' 
John F. ir jo žmona Jennie ir 
jų šeima, uošviai John ir Mary 
Nemeth; teta Karolina Kišio- 
nis ir jo,s šeima, pusbrolis -Al
phonse Pivoriūnas ir jo šeima, 
giminaitė Adelė TalyCenas ir 
jos šeima, švogeriai John Ne
meth ir jo žmona Emilija, Jo
seph Kartuška ir jo žmona 
Clara ir jų^šeimos, Stove Kar
tuška; dvi švogerkos —Helen 
Horv-ath ir jos vyras" Kaiman, 
Betty Petrus ir jos vyras Steve 
ii- jų šeimos, artimi draugai 
John ir Carol Schawger, ir ki
ti gimines, draugai ir pažįs
tam i.

Priklausė Roseland Moose 
Dodge Nr. 62 ir Steąmfitters 
Union local 597.

■ Kūnas pašarvotas D. Bukaus
ko koplyčioje, 10821 So. Mičlii- 
gan Avenue.

■ Laidotuves įvyks antradienį, 
gegužės 1 dienų. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Visų šventų parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos .už velionies sielų. Po 
p.ynaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero .kapines.

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

Nuliūdęs žmona, sūnus, mo
tina ir kiti giminūs.

Laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas, Tel. CO 4-2228.

SOPHIE BAUGUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. lyto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 yal ryto Vakaruškos pirmad. 
7 vai vak
VISOS PROGRAMOS IS W0PA
1490 Uit AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
71Ši» So. Ataplewood Avė.. 

Chicago 29. tll
Neseniai lietuviškoje spaudoje 

skaitėme vertimus didžiosios ame
rikiečių spaudos recenzijų apie 
Andriaus Kuprevičiaus rečitalį 
New Yorke. Mes galime ne visai 
sutikti su jų griežtokais išvedžio
jimais, tačiau tenka tikrai džiaug
tis, kad mūsų mielasis pianistas 
yra pasiekęs tokio lygio, jog di
džiųjų New Yorko laikraščių kri
tikai randa reikalo dėl jo pasiro
dymo diskutuoti, o ne tik dviem 
eilutėm paminėti. Daugelis mūsų 
menininkų iš karčios patirties ži
no, kad tai sunku. Tiek pasiekus, 
tegalime Andriui linkėti nenuleisti 
sparnų ir toliau tobulėti.

Iš kitos pusės, lietuviškuose 
laikraščiuose, neišskiriant n ė i 
“Draugo”, šiomis savaitėmis pasi
rodė visa eilė reportažų, cituojan
čių Chicagos didžiosios spaudos 
muzikos kritikų ir redakcijų narių 
bei įvairių mūsų tautiečių ne mu
zikų pasisakymus- Jie, susižavėję 
Chicagos lietuvių operos burtinin
kų stebuklais (žodžiai iš “Drau
go”), vertina Aidos spektaklių mu
zikinį išpildymą ir lygina su buv. 
Kauno ir kitų operų pastatymais.

Amerikoje yra priimta reklamo
je nesiskaityti su tikrove, tačiau 
reikalaujama, kad ji būtų pažymė
ta, kaip tokia. Bet po įvykusio 
spektaklio, skaitant viešą vertini
mą spaudoje norėtųsi objektyvu
mo ir autoriteto.

Laisvės krašte kiekvienas as
muo turi teisę pareikšti savo nuo
monę ir man atrodo, kad laikraš
čių redakcijos ne tik geriau pasi
tarnautų visuomenei, bet išdėtų 
mūsų menininkams siekti pažan
gos bei tobulumo, jei, vietoje ne
aiškaus autentiškumo ir autorite
to pletkų, duotų šių žymių operos 
meno žinovų vardus ir jų straips
nių vertimus.

Chicagos Tribūne muzikos kri
tikė Claudia Cassidy viena proga 
pareiškė, kad migloti rašiniai ne
daro garbės nei menininkams, nei 
spaudai.

Su pagarba,
Antanas Gailius

TĖVAS IR SŪNUS W 
MARQUETTE FUNERAL HOME '

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2§33 West 7 Ist St. ' Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 5@th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2I08-D9

AIKŠTE 'AUTOMOBILIAMS STATYTI

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683 

(24 VAL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DCBA, HE 4-5880

j OmEMS SUOKOMS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

. krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
į ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
f kapus Jūsų artimųjų.M O ¥ I N G

Apdraustas perkraustymas iš 
įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882
Laidotuvių DirektoriaiTrys sraujos bažnytinės 

provincijos Korėjoj

STANISLOVAS
8845 SO, WESTERN AVB,

TRYS MODERNIiSC^ 
AIR-CONDITIONSB KOPLYČIOS

Gyveno 6526 So. Talman Avė.,
Mirė balandžio 29 d., 1962 m. 

laukęs 61 metų amžiaus.
Gimė Rusijoje -— Rostov-Don. 

metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Genovaitė (mergauti

nės pavardė Raicevičiūtė), duktė Violeta, sūnus Česlovas, 
marti Marian, posūnis Vladas ir jo žmona Alma, trys anūkai. 
Lenkijoje liko motina. Teresė ir sesuo Sofija, ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 6-tą valandą vakare — 
Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 South Weštern Avenue. ■

Laidotuvės įvyks trečiadienį, ggeužės mėn. 2-rą dieną. Iš 
koplyčios 9:00 valandą ryto bus atlydėtas į švenčiausios Pa
nelės Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. •

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

i Nuliūdę lieka: žmona, duktė, sūnus, marti ir kiti giminės.
Laid. direkt. Mažeika-Evans, Telefonas REpublic 7-8600.

Amerikoje išgyveno 12 MASJNGMŽ VIETA
REpubHe 7-860® REpabB® 7-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS 0. LADKAWieZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETKAS BIELIŪNAS
a348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

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.

3307 LITUANICA AVĖ,
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 4^4%

POVILAS J. RIMKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222SL

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ,

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehilI 6-7575
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X Tėvų Marijonų Bendr. 35 
sk. Brighton Parke ruošia pra
mogą gegužės 27 d. 2 vai. p. p. 
Garlavičienės namuose, 4437 S. 
Artesian Avė. Nariai ir rėmė
jai kviečiami tą dieną prisi
minti.

X Kun. Antanas Sabaliaus
kas, misionierius salezietis, jau 
grįžo į savo gyvenamąją vietą 
Cedar Lake, Ind. Gegužės 6 d. 
jis yra Balfo 95 sk. pakviestas 
į Rockford, UI., laikyti paskai
tą apie savo įspūdžius, patirtus 
Pietų Amerikoje ir parodyti 
spalvotus paveikslus iš Agua 
de Dios raupsuotųjų kolonijos. 
Gegužės 15 d. kun. A. Sabaliau 
skas išvyksta vėl į USA rytus 
laikyti misijas Hartford, Conn., 
liet. parapijoj ir dalyvauti Hart 
ford, Conn., naujosios katedros 
pašventinime.

X ALRK Moterų s-gos 46 
kp. susirinkimas įvyks trečia
dienį, gegužės 2 d., 7:30 v. v. 
Elenos Gedutis name, 6318 S. 
Knox Avė. Pranešimus padarys 
Ona Ivinskaitė ir Marijona Šrup 
ša. Po susirinkimo bus vaišės 
ir dovanų už nepaprasčiausius 
margučius.

X šv. Dievo Motinos Sopu
lingos draugija rengia žaidimo 
vakarą gegužės 6 d. 3:30 v. p. 
p. Šv. Antano parapijos svetai
nėj Cicero. Valdyba kviečia vi
sus atsilankyti. Visi bus ska
niai pavaišinti.

X Al Samuolis, anksčiau gy
venęs Chicagoje, šiuo metu tu
ri Hollywoode, Calif., nusipir
kęs motelį The EI Dorado, 
1615 N. Western avė. Motelis 
yra netoli Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčios. Samuolis yra inži
nierius projektuotojas, ilgai dir 
bęs savo srityje. Yra Cicero, 
III., gimęs lietuvis.

X Konstancija Baltutytė Ho- 
fer yra Gintaro baliaus, Amber 
Bali — vedėja, kuris įvyks bir
želio 23 d. South Shore Country 
klube. Jame bus į visuomenę į- 
vedamos jaunos lietuvaitės. Ba 
lių ruošia Chicagos Lietuvių Mo 
terų klubas, kurio pirm. yra J. 
Daužvardienė.

X Per muz. Balį Pakštą 
sergančiam rež. Gasparui Velič 
kai paremti aukojo: inž. E. 
Bartkus — 20 dol., B. Pakštas
— 20 dol., L. Bichnevičius — 
$10, J. Narukynas — $10, A. 
Rukuiža — $10, F. Kaminskas
— $10, A. Aleliūnas — $5, V. 
Rusteikis — $5, J. Stumbrys— 
$5, K. Bartašius — $5, V. Vait
kevičius — $5, J. Plienas — 
5 dol.

X Filatelistų dr-ja Lietuva 
nutarė išleisti vokus Maironio 
paminėjimui, o taip pat išleisti 
vokus Lietuvos de Jure pripa
žinimo sukakties proga. Drau
gijos valdybą sudaro: pirm. 
I. Sakalas, viecpirm. Charaška, 
sekr. — A. Beleška, ir ižd. I. 
Stanaitis.

IŠ ARTI IR TOLI

Phidalelphia, Pa., gegužės 5 d. 
įvyksta tautų festivalis. Nuotrau
koj matyti lietuvių tautinių šokė
jų grupės narė Aldona Ramanaus
kaitė. Festivalyje, kuriame daly
vauja 40 tautų, bus galima gauti 
ir lietuviškų valgių.

J. A. VALSTYBĖSE
— Philadelphijoj, Pa., gegu

žės 6 G., sekmadienį, 4 v. p. p., 
Lietuvių Banko patalpose, 202 
N. Broad St., dr. Jonas Balys 
skaitys paskaitą “Lietuvių dai-i 
nos”, pailiustruodamas ją į• 
juosteles įrašytų dainų pavyz- j 
džiais. Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama ateiti šios įdomios ir 
vertingos paskaitos paklausyti.

— New Yorke Akademinio 
skautų s-džio skyrius gegužės
5 d. ruošia studijų dienas. Bus 
paskaitos, koncertas ir šokiai. 
Paskaitos vyks V. Steponio Fe- 
stival salėje, 40 E. 26 St., New 
York City. Kalbės 12:45 v. To
mas Remeikis — Sociopolitinis 
Lietuvos komunistų partijos 
portretas; 1:40 vai. Vytautas 
Strolia — Muzika okupanto šie 
kimų tarnyboje; 3:30 v. Vincas 
Rastenis — Melas, kaip valdy
mo priemonė; 4:45 v. Pranas 
Zunde — Kai kurios lietuvių 
tautos išlikimo problemos. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti.

Toronto vyrų kvarteto kon
certas prasideda 7:30 v. Webs- 
ter Manor, 125 E. 11 St., Nevv 
York City. Savo atsilankymu į 
koncertą ne tik pasidžiaugsime 
dainom, bet ir paremsime mūsų 
akademinį jaunimą, kuris sten
giasi mūsų visuomenei surengti 
neeilinio pobūdžio kultūrinius- 
intelektualinius subuvimus. Da
lyvaukime visi!

J X Sol. Stasė Klimaite - Pau- 
| tienienė, po sėkmingo lietuviš- 
| kų dainų rečitalio pereitą rude- 
: nį Chicagoje, gegužės 5 d. kar- 
, toja tą patį rečitalį Clevelan- 
de. Solistė yra numačiusi su 
šiuo reto pobūdžio repertuaru 
aplankyti ir kitas lietuvių ko
lonijas.

X Don Varnas Posto pagal
binio moterų vieneto pirminin
kė Ona Shulmistras ir jos val
dyba praneša, kad jau viskas 
paruošta Pavasariniam paren
gimui —- Country Fair, kuris į- 
vyks gegužės 5 d. 3—9‘ v. v. ir
6 d. 2—5 v. v. Don Varnas po
ste, 6816 So. Western avė.

X Eugenijai Henferienei, 5712 
So. May, už aštuntą mėn. su
gaištą namuose dėl ligos, Leo
nardas Jankauskas įteikė 
$200.00 čekį. Iš viso iki šiol jai 
jau įteikta $1,600.00. L. Jan- 

;kausko telef; LU 5-2094. (Sk.)

LEIDINYS APIE NERVINIUS 

PAKRIKIMUS

Šiomis dienomis išspausdin
ta dr. Justinos Žirgulienės pas
kaita — Nerviniai pakrikimai 
ir jų šaknys. Daktarė yra pro
to ir nervų specialistė. Ji yra 
vienintelė moteris Illinois val
stybėje išlaikiusi egzaminus ir 
gavusi Board Certified Psy- 
chiatrist - Neurologist laipsnį. 
Dr. J. Žirgulienė turi teisę da
lyvauti teismuose kaip minėtų 
ligų ekspertas. Daktarė yra 
Loyolos universiteto mokomo
jo personalo narys, dirba Chi
cagos valstybinėje ligoninėje 
Chief of Service of Adolescent 
programoje titulu. Daktarė taip 
pat verčiasi privačia praktika.

Dr. A. Žirgulienė savo lei
dinyje sako, kad vien Chicagos 
psichiatrinėse ligoninėse yra 
daugiau 100 lietuvių sergančių. 
Nors jų skaičius nuolat keičia
si, bet kai kurie jų ten pasiliks 
visam amžiui. Vienas vengrų 
kilmės gydytojas atliko DP šei
mų stebėjimą, susidedančių iš 
lietuvių ir lenkų tautybių, ku
rių bent vienas narys sirgo 
proto liga ir gulėjo dėl to psi
chiatrinėje ligoninėje. Šio dak
taro tvirtinimu, dabar augan
čios kartos žmonių tarpe, atseit 
mūsų vaikų eilėse, bus daugiau 
psichinių ligonių, nes dabarti
niai tėvai turi mažiau psichi
nės energijos vaikų auklėjime, 
nei jie patys yra gavę iš savo 
sveikų tėvų savose tėvynėse.

Oficialioji statistika sako, 
kad JAV yra 9 milijonai pro
to ligonių, kurie turėtų būti li
goninėse, 7 su puse mil. yra 
nerviški, nepilnos asmenybės. 
Ligoninėse guli 650,000 proti
nių pacientų. Kasmet po 265,- 
000 tarp 7 — 17 m. amžiaus 
vaikų patenka į jaunųjų nusi
kaltėlių teismus. Nemažai jau 
tuose teismuose yra ir lietuvių 
DP vaikų. Pavojingiausia pro
to liga — asmenybės suskili
mas — šizofrenija, kuri daž
niausiai pasitaiko pas jaunuo
lius, 40-ties metų vyrus ir mo
teris, kurios pergyvena invo
liucinę depresiją — gyvenimo 
pasikeitimą.

Daktarė sako, kad daugelis 
ligų yra nervinės kilmės. Pvz. 
skrandy žaizdos, jos atsiranda 
dėl nervinių įtempimų; jų iš
vengs, kai išmoks tvarkyti ner
vus. Tam tikra rūšis reumato, 
kuris išsukinėja sąnarius ir 
daugelis kitų ligų savo pagrin
de turi nervinį pakrikimą.

Tiesa, psichiatrija nedaug 
vartoja vaistų, tik sunkiais at
vejais elektrinį šoką ar insu
liną. Čia svarbiausia vartojama 
psichoterapija — ilgas išsikal
bėjimas, išnarpaliojimas viso
kių konfliktų, esančių ligonio 
pasąmonėje. Reikia pastebėti, 
sako dr. Žirgulienė, kad psichi
nėm ligom sergą žmonės gyve
na savam įsivaizduotam pa
sauly, atitrūkę nuo realybės, į 
įvykius nereaguoją, matą nesa
mus vaizdus, girdį nerealius 
garsus, maistą laiką užnuody

tą, užuodžią nesamus kvapus, 
maną, kad juos kas nors sekąs, 
fotografuojąs ir t. t. Protinis 
ligonis labai kenčia, nors to 
ir neparodo. Tokių ligonių ne
galima pajuokti, su jais reikia 

' švelniai elgtis. Kita grupė — 
neurotikai, kad suaugęs žmo
gus saro elgesiu atrodo vaikas, 
jis jaučiasi, kad nėra mylimas, 
menkesnis už kitus, turi baimės 
jausmą ir 1.1.

Psichinių ligų priežastys yra 
įvairios. Dalis proto ligų kyla 
dėl smegenų sužeidimo, kita 
dalis — nuo alkoholizmo, dar 
kita — nuo arteriosklerozės.

Leidinio pabaigoj dr. J. Žir
gulienė sako, kad šizofrenia 
sunkiausia ir nemaloniausia 
pseihinės ligos forma. Jos prie
žastis — neauklėjimu sutruk
dytas psichinis vaiko vystyma
sis. Jam reikalingas emocinis 
— dvasinis maistas — meilė, 
vaikas turįs jausti, kad tėvai jį 

. myli, džiaugiasi juo; augąs vai
kas turi jausti, kad jis yra sau
gus; nepriklausomas — reikia 
leisti pačiam valgyti, autis, 
praustis; turi turėti moralinį 
standardą, gaunamą iš tėvų pa-

RB

Dr. J. Žirgulienė

vyzdžio; jis turi žinoti, kad yra 
veiksmams ribos. Pirmaisiais 
septyneriais amžiaus metais su 
siformuoja vaikas į pilnutinį 

‘žmogų: išsivysto į subrendusią 
asmenybę.

I Leidinį išleido Alvudas.
Pr. Šulas

Chicagos žinios

AUKSO PLUNKSNA ČEKŲ 
REDAKTORIUI f

Arkivyskupas Bern. J. Sheil, 
visuotinio Bažnyčios suvažiavi
mo patarėjas spaudos, televizi
jos ir radijo klausimais, apdo
vanojo aukso plunksna čekų 
redaktorių dr. V. Stranecky. 
Plunksna, meniškai dekoruota, 
yra simbolinis įvertinimas jo 
spaudos darbo. Dr. Stranecky 
yra vyriausias redaktorius če
kų katalikų laikraščių “Narod” 
ir “Katolik”, leidžiamų Chica
goje. Dr. Stranecky yra 50 m. 
amžiaus. Buvo žymus laikraš
tininkas ir rašytojas Čekoslo
vakijoje, kol tą kraštą 1948 m. 
užėmė komunistai. Yra daug 
rašęs meno istorijos, literatu- 
ros ir žurnalizmo klausimais, > 
duodamas studijinių straipsnių 
ir kygų. Komunistams užimant 
Čekoslovakiją, dr. Stranecky 

Į buvo vienas iš pirmųjų areštuo 
Į tų žurnalistų. Jam pavyko pa
bėgti į užsienį ir nuo 1949 m. 
jis visą savo laiką atiduoda če
kų katalikų spaudai Chicagoje, 
darbuodamasis su šioje srityje 
gražiai besireiškiančiu čekų be
nediktinų vienuolynu. Pažymė
tina, kad dr. Stranecky yra nuo 
širdus lietuvių bičiulis ir palai
ko glaudų ryšį su mūsų dienraš 
čio redaktoriais.

ĮŠVENTINO 24 KUNIGUS
Pereitą šeštadienį kard. Al

bert Meyer .įšventino 24 kuni
gus arkidiecezijos tarnybai. 
Šventinimų iškilmės vyko St. 
Mary of the Lake seminarijos 
koplyčioje, Mundeleine. Šių me 
tų klasėje nebuvo nė vieno chi- 
cagiškio lietuvio.

PASIRODO NAUJAS ŽURNA
LAS

Chicago Studies, An Archdio 
cesan Review, nauja dvimetinė 
Šv. Rašto, teologijos, liturgijos, 
kanonų, filosofijos, sociologijos, 
ir katedetinių mokslų apžvalga, 
leidžiama ir redaguojama Chi
cagos arkidiecezijos ir semina
rijos kunigų, pasirodo su pirmu

Lietuvių dovana raupsuotiesiems

Kun. Antanui* Sabaliauskui, 
grįžusiam iš raupsuotųjų kolo
nijos, iš Kolumbijos atsiuntė 
laišką ten esančių taikos korpu 
so narių vadovas, kurio mote
rystę kun. Sabaliauskas, būda
mas Bogotoje, palaimino. Su
tuoktuvėse dalyvavo visi ameri 
kiečiai taikos korpuso nariai 
Kolumbijoje, ir dabar laiške 
rašo, kad jiems lietuvis kun. 
Sabaliauskas padarė tokį įspū
dį, kad “jie visi taptų katali
kais, jei daugiau tokių kunigų 
būtų”. Kun. Ant. Sabaliausko 
paveikslą ir atitinkamą apra
šymą įsidėjo “Life” žurnalas 
savo Pietų Amerikos ispaniškoj 
laidoj.

Kun. Ant. Sabaliauskas iš 
raupsuotųjų kolonijos ir apskri

tai iš Kolumbijos atsivežė spal
votų vaizdų, kuriuos su prožek
toriumi yra pasiryžęs parodyti 
įvairiuose parengimuose. Dabar 
kun. Ant. Sabaliausko adresas 
yra Salešians of St. John Bos- 
co, Crown Point, Ind. Šiuo me
tu kun. Ant. Sabaliauskas or
ganizuoja lėšas nupirkti du mo- j 
tociklu Kolumbijoje rapsuotuo-1 
sius aptarnaujantiems kuni- j 
gams ir 8 raupsuotųjų ■ koply
čioms 40 lengvų visų spalvų ar
notų ir kitų liturginių rūbų, 
kaip lietuvių dovaną Agua de 
Dios raupsuotųjų kolonijai. Lie 
tuviai noriai tą sumanymą pa
remia. Pvz. viena lietuvė jau j 

| atsiuntė 100 dol., o vienas lie- i 
tuvis kunigas — 50 dol.

Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, ete.
3237 W. 63rd St.. Chicago 29, IU. 

Tel. 434-4660
Parduotuvė atdara ir sekmadie

niais.

STEFANIJA BEAUTY SHOP
BRIDGEPORTE

Sugrįžus iš Floridos po atostogų 
mano beauty shop atdara priėmi
mui. Prašau pasinaudoti mano pa- a 
tarnavimu.
3120 S. Haisted St. VI 2-6074

Niagaros krioklio vaizdas pavasarėjant iš Amerikos pusės. Kran
tuose tirpsta sunešti ledai. (UPI)

TERRA

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus! X

numeriu gegužės mėnesį. Pašau 
l'iečiai irgi bus kviečiami rašy
ti straipsnių šiam žurnalui.

NEPASISEKUS RAKETA

Du jaunameeai, Sidney Tepps 
ir Shenvin Levinson, namų rū
syje, 4910 N. Lawndale, gami
no iš sprogstamų medžiagų na
minę raketą. Įvyko sprogimas. 
Sužeisti vaikai buvo nugabenti 
į Swedish Covenant ligoninę.

KENNEDY UŽ YATES

Pranešama, kad spalio mė
nesį prežidentas Kennedy at
vyks į Chicagą politiniais su
metimais. Jis pasakys kalbą 
remdamas Sydney Yates į se
natorius. Rinkimai vyks lapkr. 
6 d.

400 KOVOJO PRIEŠ TRIS 
GAISRUS

Trys gaisrai, pasitaikę tuo pa 
čiu laiku iššaukė 400 ugniage
sių ir 60 procentų gesinimo apa 
ratų. Gaisrai vyko National 
Plyvvood kompanijoje, 2710 S. 
Throop; Howard Terminai ga
raže, 7632 N. Paulina, ir apar- 
tamentiniuose namuose, 2140 
W. 21 PI. Nuostolių iš viso pa
daryta apie $250,000.

SKUBĖJO NAMIO — PASI
SKOLINO TAKSĮ

Dvi moteriškės, skubėdamos 
namo iš miesto centro į Chica
gos šiaurę, pasiskolino taksi iš 
Yellow Cab kompanijos garažo 
kiemo prie 17730 S. Indiana. 
Policija jas greit sučiupo, nes 
važiavo priešais trafiką. Jos 
nežinojo federalinio teisėjo pra, 
šymo, kad Chicagos FBI agen-! 
tai saugotų taksi garažus, ku- ‘ 
riuose prieš savaitę įvyko taik- j 
šių vagysčių, padegimų ir pa- j 
skandinimų.

TV-RAOIUAI -OUOST. REKORDERIAI 
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

13321 S. Haisted St.- CLIFFSIPE4-5665

Vanderbilt universiteto studentė 
nursė Lee laiko 7 savaičių mer
gaitę, kuri po operacijos buvo nu
stojus kvėpuoti, bet studentė pūtė 
kvapą į burną ir mergaitė atsiga
vo. (UPI)

KT -v ■ ■ ■Neissiaiskinsi...

“Laisvės” naujasis bendra
darbis, A. Zienius, “L.” 29 nr. 
šitaip pasiaiškino, kodėl jis 
pradėjo bendradarbiauti tame 
laikraštyje:

“Ir kas čia tokio? Kodėl “Zie 
nius - Šalčius - Almus” negali 
rašyti lietuviškoje “Laisvėje”? 
Ar ji kuo nusikalto? Ameriko
je gi garantuojama kiekvienam 
laisvė kalbėti, rašyti, keisti sa
vo įsitikinimus. Kodėl visą am
žių tikėję socializmu, gal net 
komunizmu, redaktoriai Bimba 
ir Mizara turėtų būti laikomi 
mažiau garbingi nei redakto
riai aklai patikėję tokiais ne
svietiškais dalykais, kaip reli
ginė mitologija ar tokiais siau
rais, bukapročiams tik priimti
nais išvedžiojimais apie “nacio
nalizmą”, “fašizmą”, “korpora
cijas”...-7 O kuo gi kaltas tas 
pats “Zienius - šalčius” — ar 
jis išdavė kam savo draugus? 
O gal “Zienius - Šalčius - Al
mus” iš tikro tiki, kad Ameri
koje kiekvienas turi teisę gal
voti ir skelbti kaip kas išma
no. Į Lietuvą jis visad, nei ne
pasinaudodamas p. Railos pa
tarimu, težiūri “lietuviškomis, 
žmogiškomis akimis”. “

J Taip bando pasiaiškinti Lie- 
I tuvos okupanto talkininkas.

Remkit dien. “Draugę”

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

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

Telef. VVAlbrook 5 5121

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

SOCIALINIS BAŽNYČIOS 
MOKSLAS

Medellino, Kolumbijoje, arki
vyskupas Tūlio Salazar įsakė
visose savo arkidiecezijos mo-, 
kyklose dėstyti socialinį Baž-! 
nyčios mokslą. I CHANE SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

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

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
U Al Aunne. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. Iki 8 p. p.VHLMnUUdi ANTRAD. ir PENKT..................... 9 v. r. iki 5 p. p.

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




