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ATVIRAS LAIŠKAS STUDENTUI 

SOVIETŲ PAVERGTOJE 

LIETUVOJE
MIELASIS DRAUGE,

Parašiau tą žodį ir norėčiau 
jį pabrėžti. Tiesa, aš nepažįstu 
Tavo veido, Tavo šypsnio, Tavo 
akių spalvos, bet visvien žinau, 
kad mus labai daug kas riša. 

. Žinau tai, suprasdamas tiesą, 
kurią supranti ir Tu. Žinau tai 
studijuodamas ir išspręsdamas 
matematikos uždavinį, kurį iš- 
sprendi ir Tu. Žinau tai dainuo
damas liaudies dainą, kurią dai 
nuoji ir Tu. Pagaliau, žinau tai, 
pažindamas melą, kurį labai ge
rai pažįsti ir Tu. (Skaitau ir 
“Tiesą’’ ir “Pergalę” ir kitas 
“jų’’ taip skystas priemones pa-
veikt Tave.)

Mus riša tai, kad esame lietu
viai, kad esame Vakarų kultū
ros atstovai, kad branginame 
laisvės mintį, žmogaus ir tautų 
teises. Pagaliau tai (ir čia labai 
svarbus ryšys, drauge), kad 
“jie” bijo mūsų abiejų: Tavęs 
gal būt daugiau, kaip manęs.

O, mes galėtume pakalbėti 
apie daug ką, jei mums būtų 
leista kalbėtis... jei būtų... Ne-

Mokslininko požiūriu
Ar įmanoma išmokti tiesos 

fizikoje ir tikėti melu kitur?
Ar teorija, kuri a priori žino 

visus atsakymus, gali vadintis 
moksliška? Teorija, kur faktai 
atrenkami ir falsifikuojami? 
Teorija, kuri davė Lysenko ir 
nepripažino Einšteino ?

Koks fizikas buvo Leninas?
Koks agronomas yra Chruš

čiovas ?

Austrijos katalikų
pagalba neturtingiems i

VIENA. — Maža Austrijos 
vyskupija Burgenland šių metų 
gavėnios metu surinko virš pu-, 
santro milijono šilingų, kurie 
bus paaukoti, popiežiaus Jono 
XXIII socialinės enciklikos dva 
šioj, silpnai išsivysčiusiems kraš 
tams. Už surinktus pinigus pir
miausia bus įsteigtas Brazilijoj, 
Bahia srity, profesinio apmoky
mo centras, kurs vietos bedar
biams ir neturtingiesiems duos 
kokį nors profesinį išsilavinimą. 
Kita surinktos sumos dalis ski
riama vienos ligoninės statymui 
Indijoj; be to, bus nupirktas 
ryžių laukas vienam raupsuo
tųjų kaimeliui Korėjoj.

Tuo būdu Austrijos katalikai

Washingtono stebėtojai skelbia, kad darbo sekret. Goldberg kai
rėj gali būti pasiūlytas j JAV aukščiausią teismą prez. Kennedžio, 
kada dabartinis teisėjas Frankfurter, 79 m., pasitrauks. Taip pat 
kalbama, kad darbo sekret. postui gali būti pasiūlytas pa sekreto
rius Willard Wirtz (dešinėj). (UPI)

Meksikos ir J.A. Valstybių 
santykiai

MEXICO CITY. — Prez. 'dalyvavo Guadalupės Dievo 
Kennedy ir Meksikos prez. Lo- i Motinos bazilikoje, 
pez Matcos pasiekė susitarimo' Į Balt. Rūmus grįžta šian- 
ir taip pradėta nauja bendra- dien. Pažymėtina, kad antiame- 
darbiavimo ir draugystės era, rikietiškų pasireiškimų Kenne- 
po dviejų dienų pasikalbėjimo, dy vizito metu buvo tik labai 
Komunikate nieko neskelbiama maža.
apie santykius su Kuba. Ame- j ---------------

Kodėl sovietinis mokslas bijo Į .
, „ ne tik atliko gerą darbą, bet irpaskelbti savo erdvių nesėkmių? . . . . „

rika yra nutraukusi su Kuba 
visus ryšius, gi Meksika sako
si turinti palaikyti su Castro 
santykius, kadangi pripažįstan
ti teisę kiekvienam kraštui tvar 
kytis kaip jis nori. Prez. Ken
nedy pagyrė už krašto refor
mas ir pasirašyta 20 mil. dol. 
paskolą padėti smulkiem ūki-

Apšaudė vakariečių 
policininkus

LUECHOW, Vokietija. Apie 
šimtas Rytų Vokietijos pasienio 
policininkų užpuolė grupę Va
karų Vokietijos pasienio vyrų 
ir jų vieną sužeidė. Rytų Vokie

Arba paklauskim skirtingai: 
kodėl pasisekimai paskelbiami 
tik post factum?

Istoriko požiūriu —

Ar melas ir istorija tie patys 
žodžiai ?

Ar Lietuva savanoriškai įsi
jungė į sovietinę šeimą?

Ir Estija? Ir Latvija?
Kur sukilėliai išsikovojo lais

vę — ar Vengrijoje? Ar Alži
rijoje? Ar Belgų Konge?

Ar “istoriškai neišvengiamas

daugiau jausis pasaulio žmonių 
bendruomenės nariais ir toliau 
domėsis tais kraštais, kuriems 
reikia padėti. Alžirija pasisakė už laisvę

ninkam. Pranešime skelbiama, tijog policininkai pradėjo ugnį

busiu banalus. Suprantu gerai, . .. . . . .. ; kapitalizmo puvimas” pagimdėkiek Tau svarbios esmines Va- I £ , »Bendrąją Europos Rinką ?
Ar būtų kur galima pirktikarų kultūros laisvės, tiek pa

prastos ir tiek savaime aiškios 
laisvės — laisvė galvoti, skai- 

C>3£yti ir keliauti; laisvė kalbėti, 
^^Orašyti... taip, ir net suklysti. 
j£k.Kokia svarbi laisvė yra laisvė 

suklysti... Bet dabar nėra laiko 
savaime aiškiems dalykams. 
Todėl, Tau leidus, rašysiu tie
siog “jiems”, Tavo sargams ir, 
kartais, budeliams; tiems, kurie 
ir šitą paprastą laišką vadins 
“^buržuazinės atplaišos tarybinę 
santvarką žeminančią propa
ganda...” tiems, kurie bijo ne 
tik atsakymų, bet ir klausimų. 
Paprastų klausimų. Būtent: 

Lietuvio požiūriu —
Kada pagal planą numato

mas pabaigt Lietuvos surusini
mas?

Ar kas atsimena, kur buvo 
Tilžė?

Kiek tautos buvo ištremta Si
biran? Kiek skaičiais? Kiek 
procentais? Kiek žuvo?

Ar Berija juos trėmė? Vie
nas Lavrenti Pavlovich Berija?

Ką tuo metu veikė Chruščio
vas? Ką Sniečkus? Ką Palec
kis?

Kuo skiriasi “buržuazinis”

Nikitos kalbas, pasakytas Sta
lino laikais? Jei jos Kopenhago 
je būtų atspausdintos, ar bū
tų galima jas nusiųsti į Vilnių? 

Ir pagaliau bendrai

ALŽIRAS, Alžirija. — Vakar 
Alžirijoje buvo istorinė diena, Raudonoji Kinija

tebetelkia daliniusalžiriečiai ėjo į balsavimo būs- 
tinęs, pasisakyti ar jie nori ne
priklausomybės. Referandumas 
be to turi parodyti ar alžirie
čiai nori visai atsiskirti nuo

j kad abi valstybės pripažįsta ne- 
| sikišimo principus ir teisę kiek 
j vienam kraštui vesti savaran- 
I kišką politiką, nesikišant už- 

, sienio valstybėm. 1,000 žodžių 
| pranešime neminima Kuba. Abu 
lyderiai sutiko, kad stabilizavi
mas finansų yra būtinas gyve
nimo standarto gerėjimui. Mek- 

, sika yra vienas pačių ekono

Kodėl negalima klausti tikrų 
klausimų ?

TAIPEI, Formoza. Kinijos mįškai geriausiai besitvarkan- 
komunistų karinės jėgos iš šiau Lotynų Amerikos kraštų.

Prancūzijos ir ar Alžirija įe.\Kmijos centrai .p žmona buvo
„X kn JOS k 18 r g 1 prade‘ sutikti su didžiausiomis ovaci- 

siliks Prancūzijos unijoj, ku-■ įj Formozos salų puolimą. A- -jomįs 
riai priklauso dvylika buvusių Į pie tai praneša tautinės Kini- J
Afrikos kolonijų. Šia savaitė , jos ofįcįaiūs asmenys. Nemano- Prez. Kennedy ir žmona turė- 
prez. de Gaulle skelbs Alžirijos ma> kad būtų norima pulti sa- j° progos kalbėti meksikiečiam 
nepriklausomybę. Prancūzai tu- lag)’ tačiau kariuomenės pat- ir visur padarė jiems gero įs- 
res perleisti visą valdžią ai a- raukimas į pietus priartina rau pudzio, ypač kalbėdamas darbi- 
bams. Daug prancūzų kilmės donuosius prie neramumo židi-j ninkama kai prez. Kennedy 
gyventojų pabėgo. nių Laose ir Vietname, o antra, kalbą baigė sušukdamas ispa

Balsuotojai pasisakė už ne- kariuomenė gali padėti išveng- niškai „ tegyvuoja Meksika, 
priklausomybę. Miestus užėmė
arabų daliniai' ir ruo prasižengta 
susitarimui, nes tegalėjo užim-

Laimingi tėvai — Mr. ir Mrs. Wal- 
ter M. Schirra sr. iš San Diego,
Calif., pareiškė korespondentams, 
kad jie “labai yra laimingi”, jog

__„Ar; Ijū astronautas sūnus Walter jr.Kodėl negalima turėti tikros įarinktag skristi raketoje aplink į ti tik po nepriklausomybės pas
laisvės? j žemę šešis kartus šios vasaros ga- kelbimo.

Kodėl negalima turėti tikrų le. (UPI)
rinkimų?

Ne “socialistinės” laisvės, ne 
“socialistinių” rinkimų.

Ar gali būti laisvė be laisvių?
Ar gali būti rinkimai be pasi

rinkimo?
Ar gali būti ieškojimas, kai 

viskas jau surasta?

ti vidaus neramumų, nes raudo
nieji turi daugiausia bėdų su 
pietų gyventojais, kurie išbadė
ję kelia neramumus. Į pietus y- 
ra atgabenta sovietų gamybos

Kennedienė lankė našlaičių na
mus, turėjo progos pakalbėti is 
paniškai ir visur susilaukė en
tuziastingo pritarimo. Kenne
dienė džiaugėsi radusi Meksi-

naikintuvų. Formoza šiuo metu koj daug progreso. Sekmadienį 
nesiruošianti pradėti išlaisvini- Kennedžiai lankėsi pamaldose, 
mo karo. '

Ar “jie” patys juokiasi iš 
šito savo cinizmo?

Kasžin, ar juokiasi? Iš “jų” 
histeriškumo aš matau daugiau 
baimės, kaip savimi pasitikėji
mo. Gal tai menka paguoda, jau 
nas drauge, bet “jie” bijo Ta
vęs.

O Berija “jiems” buvo reika
lingas. Kaip kitaip sustabdysi 
žmogaus galvojimą, pilnai ne- 
užgoždamas jo teroru!

Bet dabar Jūsų yra per daug,
šovinizmas nuo rusiškojo šo- jaunas drauge, kad Berija grįž- 
vinizmo? tų. Šį kartą laikas Tavo pusėje.

Lietuva ir tu būsite laisvi ir 
nepriklausomi, tik nenuleiskime 
rankų!

Lietuvis studentas 
laisvajame pasauly

Ruso požiūriu —
Kas atsitiko su rusų literatū

ra? “Caristinės reakcijos” lai
kais vadovaujančia Europos li
teratūra?

Kodėl nusižudė Majakovskis? 
Kodėl Eseninas?

Kodėl Esenino sūnus, poetas 
ir filosofas, šiandien laikomas 
kalėjime už savo rankraščių 
persiuntimą į Vakarus?

Kur dingo Biely? Kur Babel? 
Kur ir kokią knygą parašė Pas
ternakas ?

Kiek žuvo rusų per kolekty
vizacijos laikotarpį?

Ar dabar R.F.S.R. pasigami
na užtenkamai maisto, ar turi 
apiplėšti kitas “respublikas”?

Ar taip buvo caro laikais?
Kas laimėjo karą — rusai ar 

vokiečiai? Kas, Jūs manytumė
te, dabar geriau gyvena?

Ar tai įrodo “socialistinės 
santvarkos” pranašumą?

Mirė istorikas kun. dr. J. Matusas
NEV YORKAS. — Birželio 26 keltas docentu. Dėstė Lietuvos 

d. Šv. Pilypo ir Jokūbo parapi- kultūros, Lietuvos pajūrio ir 
jos klebonijoj, gavęs širdies Prūsų žemės istoriją. 1944 pa 
ataką, mirė istorikas kun. dr.
Jonas Matusas.

Velionis buvo gimęs 1899 spa
lio 26 Vaiguviškių kaime, Plokš
čių vaisė., Šakių apskr. 1911 
baigęs Plokščių pradžios mo
kyklą, vidurinį mokslą ėjo Jur
barko ir Seinų keturkUasėsle 
miesto mokyklose ir Kauno 
gimnazijoje, kurią baigė 1919. 
Mokėsi Vilkaviškio kunigų se
minarijoje, kunigu įšventintas 
1924 m. rugpiūčio 31. 1924— 
1930 studijavo Lietuvos univer
sitete istoriją, 1931 už diserta
ciją “Lietuvių rusinimas per 
pradžios mokyklas” gavo isto
rijos daktaro laipsnį. 1936 Vy
tauto Didžiojo universitete gavo 
privatdocento teises, 1940 pa-

Malda Texas mokykloje kaip paprastai — Nesutikdamą su' Aukš
čiausiojo teismo nuomone, šios Braekenridge aukštesniosios mo
kyklos anglų kalbos klasė San Antonio mieste pamokas pradeda 
malda. Aukščiausias teismas paskelbė sprendimą prieš maldą ir 
Šv. Rašto skaitymą valdinėse (viešose) mokyklose. (UPI)

Grįžta į Amerikę
WASHINGTONAS. — Gy-

nybos departamentas skelbia, 
kad 7,500 armijos vyrų bus 
sugrąžinta į Ameriką. Tai yra 
pirmas karių atitraukimas nuo 
Berlyno krizės sušvelnėjimo.

sitraukė į Vakarus, 1948 atvy
ko į Ameriką, Grand Rapids,
Mich., vyskupijos seminarijoje 
dėstė prancūzų ir vokiečių kal
bas. 1950 atsikėlė į New Yor
ką, kur įvairiose parapijose dir j 
bo pastoracinį darbą. Atlieka- Į
mą laiką skyrė istorijos moks-I Provincijoj sušaudyti du asme- 
lui nys, kaltinami šnipinėjimu A-

merikai. Sušaudytieji Simon ir 
Avalos esą buvo sugauti bene
šą žemėlapius ir sprogmenis 
cukraus fabriko sprogdinimui.

Kuboj vėl sušaudyti 
du asmenys

HAVANA, Kuba —- Oriento

Dr. Soblen grąžinamas 
Amerikon

TEL AVTV, Izraelis. Dr. Ro- 
bert Soblen, kuriam gresia ilga
laikė bausmė už šnipinėjimą 
Sov. Sąjungos naudai, grąžina
mas į Ameriką. 62 m. amžiaus 
gydytojas birželio 26 d. išbė
go iš Amerikos, kur buvo pa
leistas už 100,000 dol, užsta
tą. New Yorkan atvykti turėjo 
vakar vakare.

—Prez. de Gaulle paskyrė 
naują teismą, kuris turės per
svarstyti pogrindžio vado gen. 
Salan bylą, kuris buvo nuteis
tas kalėjimu ligi gyvos galvos.

KALENDORIUS
Liepos 2 d.: Švč. P. Marijos 

aplankymas, Langvelis, Žilvine.
Liepos 3 d.: šv. Irenijus.
Saulė teka 5:19 v., leidžiasi 

8:29 v.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien galimas eiltus su perkūni
ja. Temperatūra apie 80 1. Ant
radienį — šilčiau.

! Iš Hong Kong j JAV atgabenta 
Jie esą įžengę į Kubą per šie-, 49 pabėgėliai našlaičiai. Vienas 
ną ir sprogmenis gavo iš ame- gja jų matyti bevykstąs j Massa-
rikiečių laivyno bazės Guata- 
namo. Castro taip pat prenešė, 
kad ir kitoj vietoj esą suimta 
kontrorevoliucionierių.

po to, kai buvo nepaklausyta 
reikalavimų išeiti iš vienos vie
tovės. Vokariečiai policininkai 
neatsišaudė, bet, paėmę savo 
sužeisą draugą, pasitraukė.

Churchillio pietūs 
su konjaku

LONDONAS. — Winstonas 
Churchillis kuriam sulūžo šlau
nikaulis, pergabentas į Londo
ną ir nejaučiąs jokių skausmų. 
Pietų metu jau gėrė ir šampa
no. 87 m. amžiaus lordui kara
lienė Elzbieta atsiuntė gėlių. 
Jeigu viskas gerai vyks, Chur
chillis galės vaikščioti po 6 
savaičių.

Areštuotas generolas
SEOUL, Pietų Korėja. — Pie 

tų Korėjos armijos saugumo 
žmonės areštavo gen. Yung- 
eul, kuris bus apklausinėjamas 
ryšium su korupciniais nusikal
timais.

Pasauliečiai turi 
tapti aktyviais 

Bažnyčios nariais
Svarbus kardinolo žodis

ROMA. — Briuselio arkivys
kupas, kardinolas Suenens, šio 
mis dienomis, daugelio diploma
tų ir aukštų bažnytinių asmenų 
susirinkime Romoj, skaitė pas
kaitą “Bažnyčia visuotinio su
sirinkimo išvakarėse”. Kardi
nolas priminė," jog pasauly yra 
pusė bilijono katalikų ir dau
giau kaip du bilijonai nekatali- 
kų; ir tų nekatalikų skaičius 
greičiau auga, negu katalikų. 
Bažnyčioj yra 350,000 katalikų 
kunigų; iš jų daugiau kaip 300, 
000 dirba katalikų dvasiniam 
aprūpinimui, ir vos 33,000 kuni
gų dirba misijose. Tai labai ma-

Pavergtųjų Tautii Savaitė
WASHINGTONAS. — Pa- i arba Edward J. Derwinski. 

vergtųjų Tautų Savaitės Komi- • Atstovas Derwinski yra pa- 
teto pirmininkas prof. Lev daręs labai gerą pareiškimą
Dobriansky (ukrainietis) yra 
parašęs laišką prez. Kennedy, 
prašydamas paskelbti savaitės 
reikalu proklamaciją liepos 4 
d. Tą dieną prezidentas kalbės 
Philadelphijoje. Laiške nurodo- 

| ma, kad tokia savaitė buvo 
skelbiama jau keli metai iš ei
lės.

Ar proklamacija bus ar ne
bus paskelbta, Atstovų Rūmai 
paskyrė pavergtoms tautoms 
dvi valandas savo posėdžių lai
ko liepos 16 d. Vadovaus pro- į

chussetts valstybę pas savo nau
jus tėvus. Iš viso Amerikoj nuo žag gkaičius; ir dėj to, tęsė kar 
1954 m įsūnyta 10,000 vaikų iš dinoJ §iandien yiga Bažnyčia 
kdų valstybių. (UPI) mį.

sionieriais. Pasauliečiai turi tap 
ti aktyviais Bažnyčios nariais, 
įsipareigavę apaštalavimui. Ir 
katekizme, kur į klausimą, koks 
yra žmogaus tikslas, atsakoma, 
jog žmogaus tikslas yra pažinti 
ir mylėti Dievą — tame kate
kizme reikėtų pridėti, jog žmo- 

' gaus tikslas yra pažinti ir my
lėti Dievą, ir prisidėti, kad ir ki
ti žmonės Dievą pažintų bei my
lėtų.

Toliau kardinolas priminė, 
kad busimasis Bažnyčios susi
rinkimas šaukiamas ne krikščio 
nių vienybei įgyvendinti, bet jis 
gali daug prisidėti prie krikščio 
nių vienybės priartinimo. Vys
kupų reikšmės Bažnyčioje iškė
limas gali priartinti stačiatikius,

pavergtųjų tautų reikalu birže
lio 24-tą per Manion Forum 
radijo programą iš South Bend, 
Ind. Pareiškime keliais atvejais 
buvo paminėta ir Lietuva.

—Richard Ninon, buvęs JAV 
viceprezidentas, liepos 4 d. kal
bės Danijoj, jų tradicinės šven 
tės metu.

—Japonijoj vakar vyko bal
savimai į antruosius parlamen
to rūmus. Dalyvavo 64% bal
suotojų.

—Castro kaltina Ameriką, o pasauliečių reikšmę Bažnyčio- 
gramai Daniel J. Flood (jeigu kad šios lėktuvai skraido virš' je iškeliant gali priartinti pro- 
grįš į darbą po sunkios ligos) , Kubos. 1 testantus.



Neskriauskime savęs ima sumažinta pensija ir ji už- 
c 'šaldoma. Reiškia, nustojus dirb 

J. šoliūnas lįi, įįį. tada bus pradėta mokė-
Neseniai kreipėsi j mane vie- 'ti pensija ir tai sumažintoje su- 

na moterėlė patarimo, ar jau moję: Išvadą: labai gerai per- 
“čėsas” paduoti pareiškimą so- svarstykime ar verta ir naudin- 
eialinio draudimo senatvės pen- »a būtų paduoti pareiškimą su- 
sijai gauti. Girdi, esanti jau mažintai pensijai gauti, jei dar

dirbama ir galvojama uždirbti 
daugiau kaip $1,200.

(Bus daugiau)

Ginčas dėl mediciniškos 
priežiūros seneliams 

Šiuo metu vyksta platūs gin- 
paskutiniųjų trejeto metų laike čai dėl pasiūlymų padėti senes- 
teuždirbdavo vos $1,400 per niems žmonėms užsimokėti už 
metus. Gaila, bet tam tikra da- būtiną medicinišką priežiūrą, 
lis pensijos buvo nuleista vė-! Pagrindinis šių diskusijų klau- 
jais. (Jos atgal atgauti nebega- sūrias yra, ar federalinė valdžia 
Įima, o teisę ją gauti turėta, turėtų dalyvauti mūsų tautos 
nes tai savu prakaitu uždirbta dalies sveikatos reikaluose. Pa- 
duona., gal tradiciją mediciniška prie-

Užtat šiandien norėtųsi pa- žiūra šiame krašte buvo paski- 
daryti keletą pastabų dėl pa- asmenų reikalas, 
reiškimo padavimų, bei patarti, Šios tradicijos fone reikia at
kas darytina, sulaukus pilno sižvelgti j faktą, kad senesni 
pensininko amžiaus. žmonės (ypač virš 65 metų am-

Turime teisę žiaus, kurių yra apie 17 mil.)
Pagrindinė taisyklė, kurią min yra ^a SruP®> kuri daugiau 

tinai turėtų išmokti kiekvienas s^r8s negu jaunesni žmonės. Se- 
besiruošiąs pensijon darbinin- nesniems žmonėms reikės nie
kas yra ši: nesvarbu kiek me- žiemiškos priežiūros' ir ji pa
tų laikotarpy beuždirbtum, ta- Prastai yra ilgesnė negu jau
čiau sulaukus pilno pensininko nesniems. Be to, asmenys virš 
amžiaus, t. y. 65 metų, kiekvie- 65 me^ amž. nebegali tiek me
nas darbininkas turėtų paduoti ^ėti už medicinišką priežiūrą, o 
pareiškimą pensijai gauti. Žino- foninės ir gydymo išlaidos
ma, uždirbant perdaug nebus dažnai Vra labai dldeles‘ 
mokama pensija. Tačiau pareiš- I Prsz- Kennedy ir jo admim-
kimą padavus viskas bus pa- stra'ci3a stiPriai Palaiko speCia’ 
ruošta, sutvarkyta ir, nustojus mediciniškos priežiūros pla- 
dirbti, pensija tuč tuojau bus ^Kongrese,
pradedama išmokėti. Anderson biliumi (H. R. 4222).

Kitu atveju, laiku nepadavus šis bilius uždės maza mokesti, 
pareiškimo, mes skriaudžiame įkaitomą iš uždarbių. Jis pa
savę ir, kaip ta moterėlė gali- didins soc- dr‘ mokeS^ dar'
me prarasti sau priklausančios daviams ir darbininkams ir lies

apie 68 metų, sveikata šlubuo
janti ir dabar norinti jau pra
dėti pensininkauti. Išsikalbėjus 
paaiškėjo, jog anoji moterėlė 
turbūt būtų galėjusi pensiją 
gauti jau prieš keletą metų. 
Mat, ji jau ilgokai išdirbusi ir

už praeitį dalį pensijos.
Yra ir kita lengvata,' dėl ku- bh* (vieto3 iki šio1 4.800

dol.). Sis soc. dr. mokesčio paigos verta sutvarkyti pareiški
mą. Kada darbininkas dar vis 
dirba, nors ir yra per 65 m. 
amž., ir uždirba perdaug, jam 
pensija yra mažiau skubiai rei
kalinga. Nei jis iš savo pusės, ..................... . , , ,
nei pagaliau soc. dr. įstaigai, . Jle neap.noketų ^tarų
nereikia nervintis, kad čekis i įkaitų, nors ir daugelis Kmg- 
ateitų skubiausiai. Tada vis- H? oponentų ap
kam sutvarkyti yra užtektinai šaukė jį aip zut&snj j sočia 
laiko. Čia labai jau tiktų toji Iizuo^ me*01n!‘ ' 
vokiečių patarlė: “Pamažu, bet «» * seseh» »rlez,a-
tiksliai”. Žinoma, tuo nesakau, la' oc‘ r' Ptograma, uri is
kad soc. dr. įstaiga nesistengs aaul“ „ kontr?verW,
, ■ ... . . , . ,. . kai buvo pasiūlyta prieš 30 me-kuo skubiausiai sutvarkyti vis- ,, . . . v , . , ., tų, yra finansuojama įsskaitantką, kad pirmasis čekis ateitų -. t” . ., „ , tam tikrą mokestį is žmonių uzlabai greit. Tačiau skubant yra 1 ' *j. . . . . darbių. Dauguma amerikiečiųdaug lengviau ir klaidą pra-: . - - T-.... _ ° . ..... turi .soc. draudimą ir prez. Ken-leisti. Be to, pensininkui dar . ? . .,, . . . . . , , ■ nedy nori ją tik praplėsti, įt-tebedirbant, visi dokumentai su, ; . ; . - ', . . ...... , .įraukiant į soc. dr. programątvarkomi, išmokėjimo centrui ... . v._. . . . . . .1 specifinę sveikatos priežiūrą,pranešama, kad viskas tvarkoj, . v . v rf ’ .. 1 Priešinas prieš prez. Kenne-ir vos nustojus dirbti, pensijos.. - . . .. f , . . AT . . J (dy užimtą poziciją labiausiai A-cekis jau gali būti pasiunčia-, J •• „J ° (menkos Medicinos draugija, o
P1,3"8’ ! ne šio krašto gydytojai. Drau-

.gija tiki, kad mediciniška prie- 
I žiūra yra pirmiausia paties as- 

Yra laikas, kada reikia ge-' mens, ar jo šeimos, draugų, 
vietinės bendruomenės, ar val
stybės atsakomybė ir federali-

Atsargiai — dažyta

rai apsvarstyti, ar pareiški
mas yra verta įteikti. Šitas at
sargus laikotarpis laikytinas nes valdžios — dalinė.
nuo 62-jo iki 65-jo darbininko 
gimtadienio. Mat, šitame laiko
tarpy padavus pareiškimą daž
niausiai yra norima gauti su
mažintą pensiją- Gi kartą su
mažintą pensiją pradėjus gauti, 
ji visados tokia (ba kelių ma
žų išimčių) ir pasiliks. Užtat 
ir reikia gerai apgalvoti, ar su
mažinta pensija jau norima 
gauti. Čia, tiesa, yra dar vie
nas “kabliukas”. Jeigu darbi- nėms atsilyginti už jų med. prie 
ninkas dar vis tebedirba ir jam žiūrą, o Amerikos Medicinos 
pensijos išmokėti negalima, nes d-ja (AMA) tiki, kad valdžia 
uždirba perdaug, tačiau tuo turėtų tik tada įsikišti, kai as- 
pačiu metu prašo sumažintos mens resursai yra nepakanka- 
pensijos, tai jam apskaičiuoja-' mi.

pirmuosius $5,200 met. uždar-

didinimas reikš nežymų išskai
tymą iš asmenų uždarbių.

Šie mokesčiai padėtų užmo
kėti už tam tikrą virš 65 m. 
amž. asmenų medicinišką prie

piame punkte abi pusės susi
dūrė. Ar fondai mediciniškai 
priežiūrai senesniems žmonėms 
turėtų būti sutelkti iš privers
imu santaupų ir turėtų būti vai 
džios pagal įstatymą išleidžia
mi, ar paskiri asmens pagal 
savo galimybę turėtų mokėti už 
med. priežiūrą. Prezidentas ti
ki, kad tauta turi bendrą prie
volę padėti senesniems žmo

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. liepos mėn. 2 d.

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

MnRB liS .3 «1 .
Steelvvorkers Electrical VVorkers
$65,126,000 $62,273,000

— JAV-bėse apie 700,000
jaunolių vasaros atostogų metu 
dirba farmose. Apie tai prane
šė JAV darbo dep-tas.

Auto VVorkers 
$50,668,000

JAV darbininkų unijų metinės pajamos iš narių mokesčių ir 
investicijų. Duomenis paskelbė Darbo departamento sekreto
rius A. Goldberg. Šiuo kartu pateikiame plieno, elektros ir 
automobilių darbininkų unijų metines pajamas. (C. P.)

Prezidentas naudoja visokiau 
sius galimus būdus gauti viešą 
pritarimą šiam bendro intereso 
reikalui. Amer. Med. d-ja viską 
daro, kad sutelktų pasipriešini
mą prieš King - Anderson bilių. 
Šio ginčo išsprendimui Kong
resas turės nutarti, kuri pusė 
yra teisingesnė, ir tam tikra 
prasme patys žmonės padarys 
galutiną sprendimą. Am. Conn.

I0S KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Kiek laiko galima pasilikti 
užsienyje, kad nenustotum 

pensijos?
Kl. Kiek laiko galima pasilik

ti Vokietijoj, kad nenustotum 
pensijos? 2. Ar galima prašyti, 
kad siųstų pensijos čekį sūnui, 
kuris gyvena J. A. V-bėse, kad 
jis man persiųstų į Vokietiją? 
3. Ar soc. dr. įstaiga siųstų oro 
paštu, ir kaip ilgai persiunti- 

■ mas užtruktų? J. G.
Ats. J. G. Labai gaila, kad 

klausdami nesuteikėte daugiau 
asmeniškų žinių apie save (nuo 
kada ir kokią pensiją gaunate, 

Sar esate šio krašto pilietis, jei 
Ine—kiek laiko čia esate išgyve
nę bei išdirbę). Tačiau, tai nė
ra labai svarbu, kadangi tos ži
nios neliečia tiesioginiai jūsų 
klausimų. 1. Pagal dabar galio- 
'jančią sutartį, J. A. V-.bių soc. 
dr. pensininkai, gyveną Vakarų 
'Vokietijoj, turi teisę gauti soc. 
'dr. pensiją be jokių suvaržymų; 
nesvarbu, ar pensininkas būtų, 
ar nebūtų šio krašto pilietis. 
Kaip jūs turbūt žinote, tam tik 
rais atvejais pensininkai, gyve
ną užsieny, pensijų gauti nega
li. Betgi jūsų atveju jokių pen
sijai gauti suvaržymų nebus, 
jums gyvenant V. Vokietijoje. 
Žinoma, kiek tai liečia pensinin 
kų uždarbius, ir jums tokie pat 
suvaržymai galioja, t. y. pensi
ninkas, jaunesnis kaip 72 m. 

'amž., dirbąs užsieny 7-tą ar 
daugiau dienų per mėnesį, gali 
prarasti tam tikrą dalį pensijos.
2. Tiesioginiai į klausimą atsa
kyti neįmanoma, nežinant ko- 

■dėl jūs pageidautumėte naudoti 
savo sūnaus adresą čia čekių 

1 gavimui. Tam tikrais atvejais, 
pvz. nuolat keliaujant ir netu- 

! rint pastovaus adreso, čekius

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOGIATgON •

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tėl. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING

INSURED

4 .‘/2%

• ^a,Ma’’s aukštas dividehdas uuumtooMMi
nioketj uit investavimo sąskaitų nuo vasario mėli. 1 d., 1962 m.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

■ Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
PIRM-ir KETV.........ANTRAD. ir PENKT 
ŠEŠTAD...........9 v. r.

galima gauti ir kitu adresu (gi- 
|minių arba banko). Šiaip jau 
paprastai soc. dr. čekiai ne pen 
sininko adresu nėra siunčiami 
dėl čekių praradimo pavojaus.
3. Kokiomis priemonėmis čekiai 
yra išsiuntinėjami užsieny gyve 
nantiems pensininkams — neži
nau. Dažniausiai siuntimo būdas 
priklauso nuo atstumų, žinau, 
kad pensijų išmokėjimo centrai 
stengiasi čekius pristatyti kuo 
skubiausiai. Daugiau informaci
jų šiuo klausimu galima gauti 
iš ten, kur gaunate savo če
kius. Mano patarimas jums: 
būtinai apie savo išvykimą pra
neškite vietinei soc. dr. įstaigai, 

i kuri suteiks daugiau informa
cijų ir nurodys, kas darytina 
■gaunant čekius užsienyje.

J. šoliūnas

— Ilgesnes atostogas šiais 
metais Chicagos apylinkių įmo
nės žada duoti savo darbinin
kams - tarnautojams. D. C. i

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

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė. • Chicago 32

.... 9 v. r. iki 8 p. p. 

.... 9 v. r. iki 5 p. p. 
iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

Perskaitė “Draugą", duoki 
i jį kitiems pasūkaityti

« P* ŠILEIKIS, 0. P.■V Orthopedas. Protezistas.
Aparatai-Protezai. Med. ban- 
dažai. Spec. pagalba kojoms

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

Tel. PRospect 6-5084

DB. 1 IB AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5480 So. Kedzie Avė.
Priimu ligonius pagal susitarimą. 

D81 valandos .skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p 
ka.okied. ISskyrus trečiad. ir_ šeštad

0R. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dlen. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-322S 
Rtez. telef. IVAlbrctok 5-5076

Rez. HE 6-1670

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

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 VVest 6«th Place 
Tel.: REpubUe 7-7868

D r. S. BIEŽIS
CHIRUF GAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IK VIDAUS LIGOS 

2801 VV. OSrd St.
Kampas 63-čios ir California

vai i-as ieh nuo 6—8 va' vai;.
šešt. 2—4 vai.

(’rečlad. ir Kitu ialkn pagal sutartį.
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. VVAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Slapumo taku dhirurgPa 

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

Velandos pagal susitarimą 
Tet. ofiso HE 4-5849* rez. HE 4-2S24

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 Weot 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 tr 7-9 ; 
Antr. 1-6, t- eč., A.eSt pagal sutartį, į 
sekm. uždaryta.

I’el. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3226

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street
(Bendra praktika ir Alergija} 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 19 v. r. iki 9 v 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. Ofiso 247-1002 Namų PR 8-6960

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

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERAI LIGOS 

6182 S. Kedzie Avė. WA 5-2670
Valandos pasai susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lipecialybč akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien S.—S ir 6—8 vai. vak

dienini- 14 n n 
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ilgos 
2737 West 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius nriima pagal susitarimą

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VATKU LIGOS 

2656 West 63 Street.
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 8 v. Iki I 
4:80; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8: i
Sošt nuo 1 iki 4 vai

I’el. ofiso VO 7=0000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 Wrst 68rd Street 
Vai. kasdien nuo 1 p p tr f
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos, gavus 
prašymus.
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Telefonas: GRovehill 6-1595

DR, ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Road

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

Ofiso ir huto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. YL. KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučiu ir širdies)
756 West 35th Street 

(Kamp. 35-ta ir Halsted)
Valandos vak. 6-9. Šeštad. 10-2 p. p. 

Treč. susitarus.
Ofiso tel. Bl 7-0400 

Dienos metu tel. CA 5-5010

Tel. REliance 5-1811

DR. WALT£R J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street

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

Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KIBELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—S vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

! Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia. šaukti KEdzie 3-2868įealįdlie

EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So, /Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—-3 vai. 
vak., pirm., antr., ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IK VAIKU
IJGU

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

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

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tei. H.E 7-1168

Res. tel. ŪVAlbrooclt 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(OFISO ir REZ.) .
VALANDOS pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNO PARTNERIS

DR. E. HOERSTER
CHIRURGAS 

2858 Wcst 63rd Street 
Tel. PR 8-7773

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

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9861

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenue
PAGAL SUSITARIMĄ 

Telef. HEmlock 4-1582
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną, išskyrus trečiadienį.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

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

Priem. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta. 

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p, 
šeštadieniais 1012 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

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

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

Headaches, Arthritis, Rheumatism, 
Spine & Nerve, Ailmenta 

1428 Broad.vay, Gary, Indiana 
Valandos — šeštad, 9 v. r. iki 12 v. 
dieną. Kitu laiku pagal susitarimą. 

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

DR, ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę. 

Telef. REpublic 7-2290.

Išvyko atostogų, ligonis pradės 
priiminėti tik liepos 16 dieną.

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

keičia stiklus ir rėmus 

4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta. Šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

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

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

ciiirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė., tel. 
GR 0-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III, tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi
chigan Av., Suite S08, tel. CE 6-7764. 
_____Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehiU 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. ii- 6-8 p. m.
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896
Rezid. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Tel. ofiso HE 1-2123. rez. GI 8-6195

DR. V. P, TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 7 lst Street
ATOSTOGOSE IKI RUG

PIŪČIO MSN. 5 D.
Telefonas — GROTChill 6-2823

DR. A. VALISLABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

UGOS
Valandos: nuo 1-4 ir 6-8 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3151

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez, PR.6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai. 11 v. ryto iki 3 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STmFžMUIDZnūs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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



Didžioji JAV švente ir

ŠIŲ DIENŲ REIKALAVIMAI
Pati didžioji Jungtinių Ame

rikos Valstybių tautinė - val
stybinė šventė yra liepos mė
nesio 4 d. Tai jų Nepriklauso- 
^niybės diena, kuri būdavo, 
yra ir bus švenčiama dideliu 
susikaupimu, iškilmingai, pa
brėžiant ir plačiai išryškinant 
jos prasmę.

Po sunkių ir skaudžių kovų, 
po didelių darbų, steigiant 
naują valstybę, buvo atėjęs 
laikas, kai buvo lyg ir užmirš
ti tie sunkieji ir, galima sa
kyti, kruvinieji laikai, nes vi-, 
sokiariopa gerovė klestėte 
klesti, krašto — Naujojo pa
saulio — galybė auga, visi 
žmonės yra laisvi ir lygūs, 
jam jokių pavojų nėra nei iš 
lauko, nei iš vidaus. Iš visų 
pasaulio kraštų suvažiavę jau
ni žmonės, vieni savo raume
nis, kiti smegenis panaudojo 
sukurti Jungtines Valstybes 
ekonominiai, finansiniai ir kul
tūriniai stipriomis. Platūs van
denynai jas skyrė nuo tų vals
tybių, kurios vis dar rodė pre
tenzijų į šį naująjį 
Apsauga nuo pavojų buvo už 
tikrinta.

Du pirmieji pasauliniai ka
rai parodė, kaip iš tikro yra 
galinga Amerika, kuri, stoju
si talkon kitoms valstybėms, 
sutriuškino priešus savo ka
rine ir ekonomine galia, savo 
organizuotumu ir dinamišku
mu.

Ir po didžiųjų karų Ameri
ka pasiliko stipri ir galinga. 
Ji pajėgė daug kuo padėti at
statyti abiejų karų sugriautą
jį pasaulį.

*
Kiek stipriai ir efektingai 

ji demonstravo savo karinį ir 
ekonominį pajėgumą po pa
saulinio masto karų, kaip stip
riai ji parėmė ir remia tuos, 
kurie yra pagalbos reikalingi, 
tiek silpnai ji vadovavo poka
rinio pasaulio atstatymui, kad 
jam visam būtų užtikrinta 
laisva, taikinga ateitis.

Šitie nepasisekimai šiandien 
verčia rimtai pagalvoti ir su
sirūpinti ne tik laisvėje tebe
sančių tautų bei valstybių 
ateitimi, bet ir pačia Ameri-

toji, kokie pavojai gresia 
kraštui, kaip reikia būti ap
dairiems, ištikimiems ir veik
liems, kaip reikia pažinti vi
daus ir užsienio priešus.

*
Reikįa patiems neužmiršti 

ir kitiems priminti, kad Jung
tinės Am. Valstybės ne per 
vienus, kitus metus išaugo į 
dabartinę galybę. Jų nueitas 
kelias yra atžymėtas kančio
mis ir kovomis. Kai reikėjo 
kurti nepriklausomą gyveni
mą, reikėjo dirbti ir kovoti, 
pasiprašant Dievo pagalbos. 
Kai jau buvo laikas nutrauk
ti ryšius su kitais ir pasaulio 
jėgų tarpe užimti atskirą ir 
lygią poziciją, naujosios vals
tybės tėvai, skelbdami Nepri
klausomybės deklaraciją, ją 
pagrindė gyvu tikėjimu į Ap
vaizdos pagalbą ir globą. Pa
čioje deklaracijos pradžioje, 
paskelbtoje 1776 m. liepos 4 
d., jie pabrėžė, kad “visi žmo
nės yra sutverti lygūs, kad 
jie visi yra apdovanoti Sut-

pasaulį. vėrėjo kai kuriomis nesikei
čiamomis teisėmis...”, kurios, 
tarp kitko, įgalina siekti lais
vės ir gerovės.

Deklaracija baigiama šiais 
nepaprastai reikšmingais žo
džiais, kurie ypač šiais pavo
jingais laikais yra įsidėmėti
ni: “...Kad paremtų šią dek
laraciją, stipriu pasitikėjimu 
dieviškosios Apvaizdos globa, 
mes vieni kitų akivaizdoje pa
sižadame savo gyvybę, savo 
turtą ir savo šventą garbę...” 

*
Nepriklausomybės deklara

cija yra taip svarbus doku
mentas, kaip ir valstybės 
konstitucija. Juk ne kuo kitu, 
kaip deklaracijos dvasia yra 
grindžiama konstitucija. To
dėl laikytina, kad New Yor
ko mokyklų vadovybė, ir tuo 
svarbiu dokumentu pasiremda
ma, galėjo įvesti į valstybines 
mokyklas maldą, kurią Aukš
čiausias teismas matė reikalą 
palaikyti nelegalia, priėškons- 
titucine. Teismas šiuo savo 
sprendimu tikrai nepasįtarna- 
vo šiuo labai svarbiu laikotar
piu ugdyti jaunime gilesnį 

ka. Pokarinės užsienio politi- patriotizmą, pagrįstą ne tįk 
kos klaidos, nuolaidos prie- krašto, bet ir Dievo bei savo
šams, komunizmo išaugimas 
į didelę karinę jėgą, modernūs 
karo pabūklai ir modernios 
erdvės susisiekimo priemonės 
atidarė kelius ir Amerikos

art'mo meile.
Kaip anais sunkiais Ameri

kos nepriklausomybės kūrimo 
laikais, kaip visada, taip ir 
dabar, ypač dabar, Dievo Ap-

saugumo galimiems pažeidi- vaizdos pagalba ir globa kraš- 
marns. Šiandien ir Amerika tui yra reikalinga. Minėdami 
jau nebėra laisva nuo išorinių tą didelę tautos ir valstybės 
ir vidaus pavojų. Ji nebėra įr šventę, to neužmirškime. Ap-
nebegali pasilikti, kaip seniau, 
izoliacijoje.

ff

Turint visa tai galvoje, ir 
Nepriklausomybės šventė — 
Liepos ketvirtoji — įgauna 
dar didesnę reikšmę. Ją švęs
dami, turime labiau įsigilinti 
į komunizmo grėsmę mūsų 
laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui, turime labiau įsi
sąmoninti ir suprasti, ką reiš
kia demokratinė santvarka, ką 
ji mums davė ir duoda ir kas 
būtų, jei Amerika viso to ne
tektų... Taa, jei kada, tai da
bar yra reikalas, ir labai dide
lis reikalas, kelti krašto atei
ties problemas, ugdyti jauni
me ir vaikuose tikrąjį supra
timą, kas yra Liepos ketvir-

vaizdos pagalbos ir globos pa
prašykime.

*
Šį proginį straipsnį, kuria

me paliestas ir religijos mo
mentas ryšium su JAV Ne
priklausomybės švente, tinka
miausiai bus baigti Šv. Petro 
ir Povilo šventėj pasakytais 
labai reikšmingais popiežiaus 
Jono XXIII-jo žodžiais: “Nė
ra taikos, nėra saugumo... Nė
ra poilsio, nėra ramybės... 
Šiandien pasaulio ramybė 
drumsčiama kartumais ir 
konfliktais... Sukrėtimai ir bai
mė visur jaučiama. Mes turi
me prašyti Visagalio duoti 
mums taiką”. Šie žodžiai tai-

Sovietai stiprina priešą menkino propagantfe
Chruščiovo nuodingos kalbos. Atsidėkojimas Amerikai už Sovietų išgelbėjimą 

nuo Hitlerio. Amerikiečių tautos nėra. Amerikoniškas miražų ieškojimas.

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. liepos mėn. 2 d. 3

Politinis ir akademinis požiūris
Kiekvienas į u turely tenkintis save sritimi

PRANAS DAILIDE
sovietų reikalavimai dėl Bėrly- 

, no nebūsią priimti, Kremlius
Šiuo metu, kai Amerikoje 

kalbama apie “susitarimus” su 
Sovietų Sąjunga, Kremlius yra mas, ypač kaltinant Ameriką sudarysiąs su Rytų Vokietija 
suintensyvinęs antiamenkietiš- bombardavimais, kurių patys vienašališką taikos sutartį, 
ką propagandą ir Chruščiovas sovietai karo metu meldė

V. KADAITIS

savo kalbomis kaitina tarptau-, 
tinę atmosferą. Tokia buvo jo!

Nėra amerikiečių, tautos...

Yra neginčijama, kad tikra Ar dera. lietuviui rodyti sovie- 
Savo komentaruose The Nėw ' tiesa gali būti tik viena. Dvie- tūlėms emblemoms pagarbą? 

York Times mano, jog sovietai j jų ar daugiau “tiesų” apie tą Primindamas raudonojo him- 
kalba taip piktai (maršalas Ma- ! patį dalyką būti negali. Kai to- no kilmę ir jo reikšmę socialis-

kalba ir Rumunijoje, pasakyta Šitokio šnekėjimo Chruščio- linovskis Ameriką net prilygi- kįos kelios “tiesos” kur pasi- tiniams sąjūdžiams, J. Jakštas
birž. IS viename Bukarešto fab- vui buvo negana. Jis taipgi pa- no Hitlerio režimui), kad už-Į rodO) kyia ginčai, kol paaiškė- siekia įtikinti lietuvių visuome-
riko susirinkime. Ji svarbi kaip reiškė, kad amerikiečiai ne tik į dažytų naminius, ūkinius sun-
JAV - Sovietų santykių plėto- nieku už kitus negeresnė tau- kuinus. Iš dalies tai gali būti
tės fonas, scena, ir todėl verta ta, bet praktiškai, kad jos nė-i tiesa; iš kitos pusės, tai liudi-
išsiversdinti kai kurias jos vie- ra- “Amerikos liaudis susideda! ja karinės psichologijos kūri-
tas. Atrodė, kad Chruščiovas i iš daugelio kraštų atstovų: ang-j mo bandymą gal dar iki šiol meluoja, skelbdamas netiesą, i Marseillaise, Stille Nacht, The
tyčia nori įžeisti amerikiečius, lų. prancūzų, italų, vokiečių,; neaiškiam, tik toliau paaiškė- | Ginčai dažniausiai kyla dėl to,I Stąr-Spangled Banner ir kiti

negrų, kiniečių, rumunų, rusų, sianč.am tikslui. Kiekvienu at- kad paG tiesa nušviečiama' panašūs himnai bei giesmės. Lai
žmonių iš įvairių žemės kam-1 veju tokioje atmosferoje kai- j įvajriaįs požiūriais.

apįe naujų susitarimų su 
Sovietų Sąjunga sudarymą ga
li tik labai naivūs žmonės. Ta-

Amerika kalta dėl sovietų 
negerovių...

Visų pirma, Chruščiovas ap
kaltino Ameriką, kad toji kro
vusi pinigus, kada kovoje prieš 
Hitlerį sovietai lieję kraują. 
“Amerikiečiai sako, jog jų esąs

pų". Sociologiškai tai anksčiau 
buvo šiek tiek teisinga, šian
dien gi — visai neteisinga. 
Chruščiovo žodžius gi reikia 
suprasti kaip norą JAV įgelti: 
kas ta Amerika, ji nė tautos 
neturi. Vidutiniam amerikiečiui

ja viena tikroji tiesa. Tačiau nę, kad internacionalas, kaip 
tokie kelių “tiesų” atvejai pap- tam tikro istorinio sąjūdžio sim 
rastai nereiškia, kad kas nors colis, turėtų rasti toje visuome- 
sąmon.ingai klaidina ar tiesiog nėję tokios pat pagarbos, kaip

kydamas internacionalą “isto-
v. . . , . , , . . rine didybe”, J. J. randa, kadO požiūriai gah būti labai ir , ... , . . , .„ . .v .i . r ° „ . ta istorine didybe ir is hetu-lacai skirtingi. Bene aštriau- .i ; .... . „ . . vių puses yra verta pagarbos

čiau reikia pridėti, kad tokių I sias susikirtimas ginčuose atsi- _r rįmto dėmegio
visada buvo. Prie jų reikia pri- randa, kai susiduria politinis ir. Tačįau M. ,į lietuvls šian. 
staru ir tą nesikeičiantį ameri-I akademinis požiūris nes, svars su akadcminiu riė.

jimu prie internacionalo verti-kiečių troškimą, tebegirdimą j tant kokį nors dalyką akademi- 
šiandien Rostowo ir Rusko ! niu požiūriu, sistemingai yraaukštesnis gyvenimo lygis. Tai tai didelis nacionalinio, tautinio 

tiesa, ir mes to neneigiame, bet! jausmo įžeidimas, 
mes žinome, kad šitokią pade- ■ Įdomu, kad, šituos žodžius ci-
tį paaiškina istorija. Amerika tuodama, Pravda, iš kurios čia vidinės krizės laikotarpiu. Tai . duomenys be jokio atsižvelgimo žiaurį dabartis. Internaciona- 
niekad nepatyrė griovikiškų pa- kalbos tekstas paimtas, išcen- miražų ieškojimas, palankus tik j į jų politinį tikslingumą. Tuo 1&g šiandien Lietuvos pa
saulinių karų rezultatų. Kada zūravo iš Chruščiovo kalbos Kremliui. Todėl dabartines “su- . tarpu politinis požiūris, turėda yergė-o sįmbolis Nežiūrint visos
sovietų liaudis ir kitos tautos švelnesnę kalbos vietą, kurioje sitarimų” ieškojimo pastangas mas prieš akis ne tiek jau ži- igtoriįo j jakšto iškeltos in-
liejo kraują kovoje prieš fašis- , Kremliaus vadovas pareiškė, negalima vertinti kitaip, kaip , nomas svarstomo dalyko aplin- ternacionalo įstOrinės didybės,
tinius agresorius, kada karo jOg dėl Berlyno jisai Vakarams nuolaidų darymu. Chruščiovui j kybes, kiek galimus padarinius ’ ]ietuvi„ tauta negali nukreipti

ūkis (ir jūsų
rikas buvo amerikiečių aviaci- j išspausdinta kita Chruščiovo ! sveikos galvos žmogus apie 
jos karo metu sugriautas), į kalba, kurioje jis pasitaisė, iš Amerikos susitarimų ieškojimo 
Amerikoje tuo metu nenuken- naujo pagrasindamas, Kad, jei ' norą kitaip negali ir manyti, 
tėjo nė viena dirbtuvė. Už ka
rui reikalingus gaminius mono- j 
polistai uždirbo bilijonus dole-' 
rių. Jie riebėjo dviejuose pa
sauliniuose karuose kritusių j 
žmonių krauju. Mūsų tautos' 
kraujavo, gi Amerikos mono- j 
polistai sau grobėsi pasaulį. '
Štai, kodėl Amerikos monopoli- i 
jos galėjo pastatyti savo in
dustriją į tokį aukštą lygį. Štai, 
kodėl Amerika šiandien turi 
galimybę daugiau pagaminti ir 
sunaudoti”.

Visa tai turėtų būti labai įdo- į 
mu išgirsti ypač tiem amerikie- j 
čiam, kurie iki šiol galvojo, kad 
jie padėjo sovietams laimėti ka- Į 
rą prieš Hitlerį. Pagal Chruščio
vą, ne tik nepadėjo, bet dargi 
subombardavo nieku dėtus ru
munų fabrikus ir maudėsi so- 
vietų' kraujuje. Geras atsidėko- 1 
jįmas Amerikai už karo metu' 
sovietam suteiktas 11 bilijonų 
vertės gėrybių, be kurių Krem
lius būtų pralaimėjęs Vokieti
jai. Gražus ir istorijos klastoji-

, ... , . nimo sutikti? Juk jam tas in-
veikloje, ieškoti su sovietais i renkami ir dedami ant logikos ternacionalas nėra «istorinė» di_
susitarimo sovietams sunkesniu 1 lentynų tą dalyką liečiantieji dybė”, kaip rašinio autoriui, o

sugriautas mūsų ultimatumų nestatąs. Vėlesniam , šitaip nežmoniškai ir nuodingai ateityje, politinį tikslingumą lai i akįų nuo to' ką yra padaręs 
, t. y. rumunų, fab- Pravdos numery buvo tačiau kalbant apie Ameriką, joks I ko už vis svarbiausiu. liiAtnvn tr, intprnnrinnnln

mnftis rKCLi/um.muiMiKr

Liepos ketvirtoji yra laisvės šventė, gi tos laisvės daugelis kraštų 
neturi. Sovietijos vaikas klausia: “Kas gi yra laisvė, mamyte”. 
Reikia tikėtis, kad laisvė nušvis ir visom sovietinės tiranijos pa
vergtom tautom.

su
Lietuva to internacionalo var- 

Kai jau dabar mes turime bolševizmas su jo žmogaus 
išeivijoje nemaža ir akademikų tautų teisių mindžiojimu, su 
ir politikų, netenka stebėtis, jei nesuskaitomais nusikaltimais 
gu vis dažniau pasitaiko šaky-: Prieš žmoniškumą ir su jo kės- 

i tų dviejų požiūrių susidūrimų. Pavergti visą žmoniją. O
Paskutinį kartą toks susiduri- akademinis priėjimas prie bol- 
mas įvyko dėl internacionalo ševikimo internacionalo vertini- 
teksto paskelbimo Bostono “Ke ■ m0 būtų žingsnis ir į tokį pat 
leivyje”. Vertindamas tokį pas- i P^ėjimą^ prie einančios dabar 
kejbimą politiškai, Leonas pas-1 kovos už Lietuvos išlaisvinimą.

To mes sau leisti negalime.

Per pirmąją Sovietų okupaciją

kelbė “Draugo” skiltyse gana 
griežtą laišką. O tai paskatino 
istoriką J. Jakštą iškelti “Dar
bininko” 44 ir 45 nr. “interna- i stuvių tauta tiksliai apibūdino
cionalo istorinę reikšmę”, patei
sinant “Keleivio” paskelbimą. 
“Darbininko” redakcija, skirda
ma vietos J. Jakšto rašiniui, i 
žadėjo duoti prie jo savo pas
tabų. Tačiau skaitytojas saky-

įnternaeionalą
Lietuvos okupantai rusiško 

internacionalo refreno pabaigą 
buvo išsivertę lietuviškai: — 
Internacionale žmonijos atgai
va. Tai Lietuvos darbo žmonės

tų pastabų po Jakšto rašinio ne-; ir akademinis jaunimas, suva- 
rado. (Buvo duotas labai geras Į ryti į viešas eisenas ir verčiami 
paaiškinimas Darb. 46 nr. Bed.) . giedoti internaciolą, jo pabai- 
Tuo tarpu, nesukeldamas stam-1 goję užtraukdavo; — Intema- 
besnių priekaištų akademiniu j cionale žmonijos atgaila. Tik vie

! požiūriu, tas rašinys vargiai ga
li būti priimtinas lietuviui šiuo 
metu politiniu požiūriu, nes jis

na raidė buvo pakeičiama. Bet 
tas pakeitimas turėjo gilios 
prasmės. Juo buvo išreiškiamas

turi taip ryškų politinį atspal-; netiesioginis protestas prieš o- 
vį. (Nukelta j 4 psl. i

Jis, rodosi, matė save plaukiantį tolyn ir tolyn 
nuo tėviškės, nykstantį mėlynume, skausmo sugrauž- 

! tą, lyg kas būtų pakėlęs ir nešęs padange. Nežino
ma ranka, regis, jį padalino. Širdis gulėjo po beržu, Kaunan Jasaičiai grįžo didelių įvykių dieną, kai 

' tarp akmenų pamesta, o jis tolo ir blėso tamsoje. gatvėse stoviniavo būriai žmonių, įvairiai kalbėdami 
| Iš tikrųjų, Tomas čia jau netiks. Laukai ir kai- apie prasidėjusį karą. Nors tik kaimnyystėje, tik tarp 
' neliai grįžusį priėmė su meile, bet tarp žmonių vie- Lenkijos ir Vokietijos buvo įžiebta kibirkštis, keista 
' tos stigo. Platus griovys tiesėsi tarp jo ir gimto kai- nuotaika išsiplėtė po visus kampus. Šie įvykiai pakei- 
mo. Tomas jau nemokėjo kalbėti jo kalba, nepažino tė ir Jasaičių planus: jie ryžosi iš kiemo nesijudinti 

į rūpesčių ir džiaugsmų, tūnojančių sodybose, nes da- , ir žiūrėti, kas bus toliau, 
kraštais aukštvn JU užmiršo, o likusieji visiškai pasikeitė. Ar galėjo q g;a į§ pradžių viskas atrodė nepakitę. Ir dą- 

• «i tamsa tik vakara i dar bolavo tik iš ten dar j drą.siai, kaip savas, prieiti prie būrelio ir dalyvauti j bar kasryt žmonės skubėjo pro vartus, moterys kaps- ki'd balso- n vakare šviesa Staiga raudonu eaisru Poaibiuose? Kažkokia siena per tuos metus išaugo, jį^sį skalbyklos garuose ir nsiliovė kivirčytis, kepė- 
sklido ba sga a ; ...F. , & j kažkokia užtvara atsirado, nes kai Jasaitis pasimai- ,-jas stoviniavo tarpdury ir uostinėjo orą tik virš ke-užsiliepsnojo Šilelio viršūnes, plėtėsi po dangų, jog! žmonių matė kad iie liaudavosi šneku- k n nia'°.urpaui? lr uostinėjo orą, ur vus Ke. v. ,, „.X o.r,4on„; dr^bė-in mm s.Yaavo tarP žmonių, mate, Kaci jie nauuavosi sneau pykiOs, rudeniui prasidėjus, tnusesi jau trys siuve-net Šiurpas purtė laukus net gojeliai drebėjo nuo keisdavo kaibą ir lyg stokodavo žodžių. Ir jis , ai nes iš Gervėnų buvo atsikraustęs Stučka
baimės. Pagaliau pro medžius kyšterėjo auksinis lan-1 žinodavo ka sakvti ir iam būdavo ! ^ervenų Puvo atsikraustęs btucka.

komi visiems, neišskiriant ir Į kas, 0 raudoni ugnies^^jmė bėgti tol^ ir mirti ] nes jei ^X^ie ūkį, ar nepa-L Bet iS tOlim° kaSdien atskrisdavo vis

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

DEBESYS
1.

korėsi

Iš KATALIKŲ PASAULIO
EVANGELIKŲ IK KATALIKŲ 1

ŽURNALISTŲ POSĖDŽIAI
Vokietijoje įvyko jau septin

tas katalikų ir evangelikų laik
raštininkų pasitarimas. Svars
tomos aktualiojo gyvenimo a-

tamsoje. Skliautas apsitraukė ramia sviesa lankas g? Q Riu išsitarg) &r nema kad iš.
didėjo ir kilo aukštyn, kol pilno menulio ratas eme j ponėjęg įr galyą rįečia?

religinęs institucijas, plečiant . rįedėti šilelio smaigaliais. Jis buvo aiškus ir didelis,
Bažnyčios socialinę akciją, stip 
rinant religinių minčių skleidi
mą per radiją, televiziją, fil
mus.

KAUDONIEin SIAUČIA 
VENGRIJOJE

Kalocsa arkidiecezijos (Veng
biems grupėms rūpimos temos. rįjoje) administratoriuS vysk.

PARAMA P. AMERIKAI
Šventasis Sostas yra nusis

tatęs Pietų Amerikos religinio 
veikimo reikalams finansuoti 
kasmet parūpinti po $10,000, 
000. Lėšos bus panaudojamos 
auklėjant vietinius dvasininkus 
ir pasauliečius veiklius katali
kus, plečiant masių religinį švie
timą, stiprinant ten veikiančias

Janos Bard apgyvendintas ma
žame kaimelyje ir laikomas rau 
donųjų policijos priežiūroje.

BARA DARBININKUS UŽ... 
KRYŽffiĮUUS

Vyriausybės kontroliuojamas 
laikraštis Lenkijoje peikia tuos 
darbininkus, kurie eidami į dar
bą nešasi tikybinius paveikslė
lius ar kryželius.

jog glėbiu neapkabintum, plaukiojo taip žemai, taip 
arti, kad, atrodo, ilgesne kartim galėjai pasiekti ir 
nusikabinti.

naujos ir naujos žinios ir drumstė žmonių galvas, o 
jau ir čia kai kas nauja ėmė rastis, nes svetimi ka
reiviai pasirodė Lietuvoje, atėję iš Rytų, kurie save 

Kai Tomas grįžo prie daržinės, naktis jau buvo vadino draugais ir Lietuvos saugotojais. Tiesa, Kau- 
įsibėgėjusi, ir darbas artėjo prie galo. Sustojo atvi- j ne jų nesimatė, nes rusai slėpėsi ir niekur nekišo
rose duryse ir dvejojo, ar eiti vidun ir įsijungti visų nosies, tačiau nerimas augo ir didėjo. Šito nerimo

Vė?išryškėjo kaimas,, vėl iškilo sodų kupstai, už- I JarPan- susiradus kultuvę, ar čia palikti. Stoviniavo, l buvo tiek daug, kad žmonės ėmė net kasdieninius 
griuvę sodybąs, bet tik kaip šmėklos jie stovėjo kai-! kovodamas pats su savimi ir negledams apsispręsti, į darbus atidėlioti ir visą dėmesį skyrė įvairioms ži- 
neliuose, negyvi ir suakmenėję. Tarytum užkeiktas ko1 priejo Stuckos Praaas, pakilęs nuo grindimo. nioms, tikroms ir išgalvotoms, kurios, kaip nuodin- 
pasaulis iš gelmių iškilo paviršium. — KaiP kalbėjomės aną vakarą, — šnekėjo jis, . ga migla, švaistėsi po miestą.

Už daržinės, kurioje be paliovos bildėjo ir kalė, Pora4 tolyn pasivedėjęs, tai aš nejuokavau. Jei Planus, kurių pereitą pavasarį buvo pilna galva, 
kokiu šimtu žingsnių atsitraukęs nuo sodybos, stove- galėtumei tame mieste pagelbėti, tikrai atvažiuočiau, i Tomas užmiršo, nes ar galėjo susikaupti, kai aplink 
jo dangun šakomis įsikabinęs beržas. Apsuptas men-.Dar ^k noriu padėti namiškiams apsidirbti, ir po sė-,gkĮido įvaįrįausįOs kalbos? Tiesa, buvo ir kita prie- 
ko dirvonėlio, uždengto akmenų krūva, baltu lieme- ■ Jos ištrauksiu. , 2^^ krykštaujafeiti (namuose, blaškanti Jasaičio
niu įsirėžęs tolių mėlynume, jis čia budėjo per metų i Taip, Tomas padės. Tik ar galės Stučka grįžti I dėmesį. Tai ūgterėjęs berniukas, jau pats pasėdįs ir
nuJ us, iš anksto pranešdamūs apie artėjančius vėjus, , atgal, ar bus jam čia vidtos?
ir rytais saulę apskelbdamas.

toks plepus, kad net seilės tryško, įvairiausiomis kai-
Jasaitis nuėjo gulti, nelaukęs linamušio pabai- 1 bomis besišnekučiuojant, kurių, deja, nesuprato nei 

Tomas nuėjo prie šio beržo ir atsisėdo ant ak- i gos, ir užmigo. Bet po valandėlės jį pažadino jaunimo ; Tomas nei Julija. Abu pražaisdavo su vaiku ištisus 
menų, nes keistos mintys maišėsi jo galvoje. Sakytum, daina, mėnesienoj traukiančio namo. Ši daina sunkėsi j vakarus, prisijuokdavo ir prisilinksmindavo, jog net 
kažkas sėdėjo smegenyse ir kuždėjo, kad jo ryšys po oda, skambėjo gyslose, ilgesiu plėšė širdį, o Tomas gyvenimą užmiršdavo, lyg jis už Jasaičių namų būtų 
su Gervėnais trūksta. Gal dėl to, kad už dviejų dienų klausėsi jos, jėgas įtempęs, kad bent ją galėtų mies- I išnykęs.
vėl turėjo grįžti miestan? O gal ši mėnesiena vidun 
pylė nuodus?

tan išsivežti, kad nors šitas skambėjimas liktų am
žinu ryšiu su.gimtais namais. ifiue daugiau).

i
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Aną dieną Michigano ežeras 

rengėsi išskristi
Iš kelionių Michigano paežerėmis

Brangi atminimuose ir sap- vilų kaminai besimatė iš pus-

Baltasis namas Gintsro vasarvietėje, Union Pier, Mich.

nuose mums liko Baltija. Su pa
sakomis, padavimais, gintaro 
pilimis. Ne mes vieni mylėjo
me savo močiutę Baltiją. Mū
sų protėviai ir sentėviai nuo 
žilų amžių ten laimingi gyveno. 
Kaip senobės istorijų raštai pa
duoda, ten amžius dar prieš 
Kristaus gimimą žemaičiai biz
niavo su finikiečiais, atbrazdė
jusiais į Baltijos pakrantes, mi
dų, vašką, gintarą bei žvėrių 
kailius mainė j druską, tikrą 
auksą ir sidabrą, podraugiai 
midų maukė ir apsikabinę vie
nas kitam į ūsą bučiavo.

Aiman, nebežinia dabar, ko
kias tada senobiečiai dainas 
prie midaus dainavo, betgi mes 
į jūros šventes keliaudami at
sispyrę šaukdavome: į jūrą, že
maičiai, į jūrą aukštaičiai, į jū
rą — visa Lietuva..._

Palanga, Šventoji, Nida, Juod 
krante, vai, dabar toli liko su 
savo gintarais ir pasakiškais 
saulėlydžiais. Auksinį pakran
čių smėlį ten dabar girgždina 
žiaurių rytų šalies okupantų 
batai ir vargu, ar ten beskam
ba lietuviškos dainos, nes Vol
gos burliokams jos ne prie šir-1 
dies...

Bet be jūros ir pajūrių sun
ku yra išsiversti žmogui šioje 
ašarų pakalnėje. Kai nebeteko
me savųjų pajūrių, tenka kibti 
į svetimus. Čikagiškam lietuviš
kam svietui prarastus Baltijos 
smėlynus dabar atstoja Mich/- 
gano ežero pakrantės. Juk be 
vandens žmogus nutrokštum 
kaip ir žuvis. Tegu ir be ginta
ro, bet vis dėlto pakrantės.

Suklestėjusios vasaros grožy 
bės ir staiga sukaitrėję saulės 
spinduliai nabagą ‘žmogų stum
te stumia iš surūgusio ir šau
niai dūmais išrūkyto miesto. 
Daug aiškinti nereikėjo, šoviau 
ir aš į Michigano pakrantes, it 
anas donelaitiškas kurmis po 
sunkių žiemos klapatų dideliai' 
vasarišką šilumą begirdamas. Į 
Ir taip vėl nutūpiau mielajame 
Gintare, Union Piere, Mich., ta
me naujausiame, bet labai šau
niame lietuviškųjų vasarviečių j 
sodžiuje. Nežinau, bet randu Į 
čia tikros lietuviškos šilumos, o 
mielojo Gintaro šeimininkai — 
Viktorija ir Algirdas Karaičiai, 
sakytumei, būtų mano giminės 
ir dargi — geri giminės.

’Su visokių nuotykių ieško
tojais teko čia atkakti net šią 
žiemą, apie sausio vidurį, laike! 
pačių žiemos žiaurybių. Žino
ma, ne su intencija čia "žie
moti”, bet tyčiomis pasiveizėti,; 
kaip atrodo Union Pieras, šis 
gražus Dievo kampelis, sukaus
tytas baisių žiemos speigų ir 
užklotas baltųjų pusnių kal
nais... Ak tu man, kas tada bū
tų tikėjęs, kad čia vėl bus gali
ma kada vasaroti... Vieni tik

Politinis ir akademinis 
požiūris

(Atkelta iš 3 psl.' 
kupanto primestą vergiją ir 
prieš Vakarų pasaulio klaidas, 
privedusias prie bolševizmo iš- 
bujojimo. Raudonajame inter
nacionale lietuvių tauta matė 
nupelnytą už tas klaidas baus
mę ir atgailą. Tik kažin kodėl 
J. J. to įdomaus fakto savo in
ternacionalo istorijoje nepaminė 
jo. Gal dėlto, kad jis netiko 
internacionalo “istorinei didy
bei.”

Tad, kai lietuvių tautos ka
mienas yra taip aiškiai dėl rau
donojo internacionalo pasisa
kęs, neieškokime ir mes jame 
šiuo metu “istorinės didybės”. 
O ypatingai nederėtų tai dary
ti kaip tik tuo laiku, kai lietu
vių visuomenė gyvena skau
džiais 1941 m. birželio mėn. 
didžiųjų trėmimų prisiminimais.

nių, iš sniego kalnų kyšojo kaž
kokios nuskurdusios šakelės ir 
apledėję virbai. Bet norint iš
rauti — nepasidavė. Paaiškėjo, 
kad tai esama didžiųjų milžinų 
ąžuolų, klevų ir vinkšnų vir
šūnių, vasarą čia teikiančių ne
įkainuojamą pavėsį tiems, kurie 
karštos saulės spindulių “nelai- 
kiną”.

Pro vilų kaminus tada pažįs
tamuosius vardais šaukėme, bet
iš vidaus niekas gyvas nebeat- versiteto studentai 
siliepė... Visur buvo ramu kaip 
kapuose. Michigano pakrantė 
buvo nustatyta milžiniškais le
do kalnais, sakytumei kokiomis 
fantastiškomis pilimis. Ir dabar 
dar šiurpas tebekrečia pamisli- 
jus tada, jog čionai vėl kada 
bus galima pusnuogiam raitytis 
smėly, kepintis karštoje saulė
je ir valgyti ledus.

Rašant šį reportažą matau, kaip 
jie meilingai naudojasi Ginta
ro parke esančiomis teniso ir 
tinklinio aikštėmis, o taip pat 
mielai ir stalo tenisu. Ir toks 
mielas yra to lietuviško jauni
mo lietuviškas klegėjimas.

Bet pirmieji vasarojimo sezo
ną arba “kumpelius” Union Pie
re pradėjo — tai lietuviškosios 
organizacijos ir sambūriai. Pa
tys pirmieji svečiai čia buvo — 
ateitininkai. Jie savo žiemos sto 
vykią turėjo “Gintaro” vasar
vietėje dar žiemos speigams ir 
pusnims siaučiant — laike Kalė 
dų atostogų. Virš aštuoniasde- 
šimts energingų ateitininkų čia 
patyrė žiemos malonumus ir grū 
dinosi gyvenimui.

Po jų savo savaitgalio sto
vyklą turėjo Notre Dame uni- 

amerikie-
čiai. Po jų savo savaitgalio iš
kilas — suvažiavimus turėjo 
santariečiai ir šviesininkai, o bir 
želio 16 -17 savaitgalį čia pra
leido LAS Marąuette Parko Dr. 
Vydūno vardo skyrius. Įvairios 
organizacijos savo suvažiavi
mams Gintarą pamėgo idėl čia 
esamų visokių patogumų ir erd-' 
vumo.

“Apvaliųjų rąstų” pilaitė Gintaro vasarvietėje, kur vyksta lietu
viškųjų organizacijų suvažiavimai.

Ir tada ledo “žvakutėmis” 
skambindami panosėje, bėgome : 
iš čia manydami, kad iš kur i 
nors užpuls mus sniegžmogiai 
ir dail'ai suės... i

Bet kokia didi yra Sutvėrėjo i 
galybė. Dabar vėl viskas yra: 
kaip buvę. Visus išmislingus žie i 
mos mandrapypkiavimus atko
pusi saulutė vėl pavertė į tikrą 
nielą, anot jų. Žiemos subėdavo- 
ti medžiai vėl suklestėjo žalio
mis jūromis, teikdami visiems 
tėvišką pavėsį, it skradžia žemę 
prasmego himalajiški ledų kal
nai. Vėl svajingai ošia žalsvos 
bangos, akį vėl guodžia Michi
gano neapmokamos mėlynosios 
platybės, vėl vienas po kito gu
lasi į gelsvą smėlį žiemos su- 
bėdavoti nabagėliai vasarotojai. 
O nuo aukšto Gintaro kranto 
žiūrint į visokius išmislingus 
saulėlydžius, vėl tau primena 
paliktą tolimąją lietuvišką Pa
langą su visais josios grožybių 
išraitymais.

Atkakęs čionajos, maniau bū
siąs pirmas ankstyvas vasaro
tojų pranašas. Bet kur tau... 
Tiesa, dar buvo ankstoka ir 
paplūdymiai dar nejudėjo kaip 
skruzdėlynas. Bet jau radau pir 
muosius pranašus iš moteriško
sios giminės. Mat, vyreliai dar 
darbovietėse tebelaukia paža
dėtųjų atostogų.

Nemažai jau vasaroja jauni
mo, baigusių egzaminus įvairio
se mokyklose. Tai busimieji mū 
sų lietuviškieji studentai ir stu 
dentės, o kiti jau ir esamieji.

B U I C K ’ A S - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS!

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
šiš vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu. Radio Ir šild
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai 89.11 
Pilna kaina , . . $2,316.96

Dan Kuraitis * Liet. Prekyba
MILDA BUICK, INC.

907 W. 351h Sireet, Chicago 9, III., Tel. LA 3-2022

Šiam antrajam vasarojimo se 
zonui Gintaras yra padaręs ne
mažai visokių patobulinimų ir 
naujų įrengimų. Pačioje ežero 
pakrantėje ir labai romantiško
je vietoje pastatyti nauji kota- 
džiai, įrengti labai moderniškai, 
pagal pačius naujausius išmis- 
lus. Juos suprojektavo arch. Al
bertas Kerelis. Savaitgalių sve
čiams įrengtos automobiliams 
pastatyti aikštės bei specialūs 
persirengimo kambariai, įsigy
ti modernūs muzikos aparatai, 
o garsiakalbiai išvedžioti visą-

Kur praleisti atostogas?
Pennsylvanijos Focon® 

kalnai
Tik čia. galėsite pamatyti visą, gam
tos grožį, rasti ramybę ir gerą poilsį, 
kuris po sunkaus visų metų darbo, 
kiekvienam yra labai reikalingas. 
ECHO VALLEY LODGE. Tai vieta, 
kurioje Jus su ar be šeimos, lietu
viškoje vasarvietėje praleisite laiką, 
kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose 
prisiminimuose; kartu suteiks Jums 
poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinku
mą.
ECHO VALLEY LODGE Jūs rasite 
bo poilsio, puikų restoraną, erdvius 
atskirus ir patogius kambarius su 
visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikia teniso-krepšl- 
nio aikštele, gerą lietuvišką maistą 
ir malonų patarnavimą.
ECHO VALLEY LODGE be viso ki
to poilsio ir žaidimų, Jūsų patogu
mui ir patarnavimui yra puiki, di
delio tipo maudyklė (swimming pool) 
su nuosavu mažu ežeriuku ir 20 ak
iu; puikaus miško.
Priimami užsakymai taipgi vestuvių 
puotoms, iškyloms,_ organizacijoms 
ar pavienėms grupėms.
ECHO VALLEY LODGE atidaroma 
nuo liepos 4 dienos ir veiks visus 
ištisus metus.
Lietuviai savininkai .Julius lr Elena 
Garniai visus maloniai kviečia at
vykti. Iš anksto kreiptis.

ECHO VALLEY LODGE
ECHO LAKE, PENNA.

Tel.: Stroudsburg 424-1920

me parke. Žymiai padidinta vai 
gyklos salė, o Gintaras jau čia 
yra pagarsėjęs savo sveiku, ge
ra ir skoningu lietuvišku mais
tu.

Nemaža pernykščių vasaro
tojų jau yra užsisakę kamba
rius ar kotadžius ir šiam sezo
nui. Kas čia vasarojo — grįžta 
atgal. Bet yra dar ir laisvų kam 
barių.

Michigano ežeras yra mėgė
jas visokių keistų “šposų”. Bir 
želio 11 d. pavakarėje ežeras 
buvo neramus. “Baltos kepu
rės” virte virė visame ežere. 
Ir staiga, kelių minučių laikotar 
pyje, ežerą apgaubė keistas ir 
paslaptingas rūkas. Nors buvo

IRTEREST 0H REGULAR SAVINGS 
ON DEPOSIT ONE YEAR OR MORE 
INTEREST ON REGULAR SAVINGS 
ON DEPOSIT FOR SIX MOMTHS

DROVERS ... DEPEJNJLA.BLE FRIEND OF KO U R FAMILY

dar gerai šviesu, bet nebesima
tė jokio horizonto. Įspūdis bu
vo toks, kad rodėsi, jog dangus 
nusileido prieš pat tavo nosį... 
Labai keistas jausmas buvo. 
Kelias dešimts jardų nuo ežero 
kranto lijo “tikras”, stambus 
lietus, o toliau tarp medžių bu
vo matyti dideliais “volais” iš 
ežero skubiai besiveržią didžiu
liai rūko kamuoliai. Senieji pa
ežerės gyventojai sako, kad tai 
retas toks reiškinys.

Pagal visokius senus ir bau
gius lietuviškus pasakojimus at
rodė, kad ir Michigano milžinas 
rengiasi “išskristi” kiton vie
ton. Bet kur jis ras geresnį 
“pleisą”? Tada būtų galas ir 
Union Pierui ir Sandūnams.

Alb. Valentinas

SANTAUPOMS 
ĮDĖTOMS IKI 
LIEPOS 10 D. 
BUS MOKAMI 
PROCENTAI 

NUO LIEPOS I D.

APIE JAUNAS NUOTAKAS IR 
BENDRUS IŠEIDINĖJIMUS

JAV katalikų šeimos gyveni
mo problemoms tirti suvažiavi
me, įvykusiame St. Louis mies
te, NCWC Šeimų Gyvenimo biu 
ro direktorius prel. J. Kelly iš
kėlė šiuos faktus: kas antra 
nuotaka JAV-se yra 20 m. am
žiaus ar jaunesnė; apie pusė per 
skyrų būna moterystėse, kur 
bent vienas susituokusių dar 
neturi pilnų 20 metų amžiaus. 
Nesubrendusių jaunuolių porų 
pastovūs išeidinėjimai jiems su 
daro moralinį pavojų. Kasmet 
JAV-se gimsta 20,000 nelegalių

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

1961 OLDS. 4 Dr. II.T. Air 
Cond. Full Potver.$2,795.00

1961 CHEV. IMPALA
4 Dr. H.T. .................. $2,095.00

1961 OLDSMUBILE
STARFIRE .............. $2,995.00

1960 CHEVROLET 
CORVAIR .................. $1,095.00

Taip pat parūpiname ir naujus 
1962 Imod. įvairių firmų už piges
nę karną nei kitur.

DUODAME 6-ių mėnesių garanti
ją už bet kurių metų automobi
lius, kuriuos mes parduodame.

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Western Avė., Chicago 36, Tel. WA 5-5121

JOSŲ SANTAUPOS reikalingos ekstra tvirtu
mo, patyrimo ir saugumo, kurį DROVERS sep
tyniasdešimt mėty nenutrūkstamai besitęsias 
patarnavimas garantuoja — plūs maksimali- 
nis legalus procentas. Ateikit ir atidaryki! 
savo sąskaitą dabar. Tada taupykit paštu, 
ar asmeniškai, kaip jums patogiausia.

kūdikių; jų motinos daugiausia 
15-19 m. amžiaus.

Suvažiavime dalyvavo apie 
3,000 delegatų.

DISNEY DOVANA 
LIGONINEI

Walt Disney fondas įrengi
mui naujos Šv. Juozapo ligoni
nės Burbanke, Calif., padovano
jo $25,000.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SPECIALYBĖ.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULTS, sav.



BERMUDOJ VISI GERIA LIETAUS 
VANDENĮ

♦A
Tarptautinis kurortas ir konferencijų vieta

V. ZALATORIUS

BERMUDA, birželio 13 d. 
Genys margas, svietas dar mar- 
gesnis. Vienur pasauly trūks-1 
ta maisto, o Bermudoj — van- J 
dens.

Anglų žinioje esančios Ber
mudų salos, 770 mylių į pietry-1 
čius nuo New York, Atlanto ■ 
vandenyno viduryje, yra vul
kaninės ir koralinės kilmės. Dėl j 
to jose nėra geriamo vandens. 
Nėra čia nei upių, nei šaltinių, | 
nei šulinių, ir visą namuose nau' 
dojamą vandenį žmonės susi
renka nuo stogų per lietų.

Keista, kad pusę mylios nuo 
didžiulio vandenyno randi to
kius užrašus, kaip:

— Bermudoj yra vandens trū 
krunąs. Prašau neleisti per daug 
vandens į vonią, arba prie gė
rimui fontano.

Vanduo brangus
— Keturi draudimai: neeik

vok vandens, negadink fontano, 
nepalik atsuktų kranų ir nie
kur nesinešk vandens.

Tokiai padėčiai esant, nieko 
stebėtino, jei namų šeimininkė, 
svečiui įėjus į vonios kambarį, | 
eina prie pompos klausytis, kiek j 
tas vandens leis. Mat, vandenį 
atsukus, pradeda veikti elektri
nė pompa, kuri jį pumpuoja iš 
cisternų po veranda.

Į tas cisternas vanduo subė
ga tiesiai nuo stogo, kuris čia 
yra daug švaresnis nei Chicago
je. Bermudoj nėra fabrikų suo
džių. Dulkių nuo asfaltuotų ke
lių taip pat nedaug, o, be to, 
stogus dažnai plauna ir dažo.

Tie stogai visi statūs, ne taip 
kaip kituose tropiniuose kraš
tuose, ir su pakopomis, taip 
kad iš tolo atrodo kaip kokie 
balto marmoro laiptai. Kaip 
dauguma namų, taip ir stogai 
pastatyti iš koralinio akmens, 
kuris dengia visą salą.

Gyventojų dalis portugalai
Bermuda turi maždaug 300 

koralinių salų, iš kurių tik 20 
apgyventų. Jos išsidriekia per 
25 mylias. Plačiausia sala yra 
pusantros mylios pločio.

Didžiausia yra Bermuda, ant 
kurios yra ir sostinė Hamilto- Į 
nas. Kitos didesnės salos — 
Sandy vakaruose ir Šv. Jurgio j 
rytuose. Visose salose gyvena Į 
44,000 gyventojų, iš kurių trys 
ketvirtadaliai yra švarūs ir tvar 
kingi juodukai. Iš likusio ket
virtadalio maždaug pusė yra 
anglai, kita pusė portugalai.

Portugalai yra katalikai. Sa
lose jie turi keletą savo bažny
čių, iš kurių didžiausia Šv. Te
resės Hamiltone, baltutė kaip 
sniegas, ant kalnelio, apsupta 
karališkų, datulinių ir gręžti
nių palmių, poncijanos medžių 
ir oleandrų.

Visa sala yra vienas botani
kos sodas. Širdis apsaltų kiek
vienai lietuvei gėlių augintojai, 
pamačius kaip puikiai čia auga 
visos tos gėlės atvirame ore, 
kurias joms taip sunku išau
ginti kambariuose.

Oleandros, oleandros!

Oleandromis, kurių lapai la
bai panašūs į Lietuvos karklo, 
čia nusodinti visi pakeliai. Jos 
dabar kaip tik žydi. Daugiausia 
ružavų, bet yra baltų ir raudo
nų. Krūmo aukštis — iki 10 pė
dų. Pilna visokių palmių šei
mos augalų, fikusų, kaktusų, 
geranijų, lelijų ir haibiskų.

Anksčiau salos buvo garsios 
savo kedrais, bet po karo į jas 
įsimetė liga, angliškai vadinama 
“cedar scale” ir kedrų veik ne
liko. Pilki, kaip pelenai, nudžiū
vę jų kamienai dunkso kalnų 
miškeliuose. Bermudiečiai dėl 
šios nelaimės kaltina vieną a- 
merikietį, kurs, girdi, ligą at
vežęs iš Amerikos su medžiais 
savo sodui Bermudoje. Panašiai 
amerikiečiai kaltina olandus, 
kad iš jų kilusi medžių liga, 
kuri naikina amerikoniškas vink 
šnas.

Salose žmonės gyvena gerai, 
taip kaip vakarų Europoje. Dau 
guma verčiasi turizmu ir su juo 
susijusiais darbais. Maža dalis 
augina gėles, žūklauja, gamina 
parfumą ir dirba prie statybų.

Mašinos naujenybė
Judėjimas didžioje saloje toks 

kaip Amerikoje, tik amerikoniš 
kos lengvos mašinos nė vienos. 
Įstatymas čia teleidžia automo
bilius su ne daugiau kaip 16 
arklio jėgų ir ne platesnius kaip 
64 coliai. Pvz., volksvageno 
“Von Karmanno” modeliui rei
kia nuo šonų nuimti chromo 
lištveles, kad nebūtų per pla
tus.

Daugiausia čia angliškų ma
šinų: “Hillman”, “Vauxhaul”,

“Singer” ir “Morris” firmų. 
Volksvagenų vos keletas, čia 
visi važiuoja kaire kelio puse, 
ir greičio riba yra 20 m. per v.

Iki 1946 m. Bermudoj nebu
vo nė vieno .automobilio. Dar 
ir dabar ant tiltų matosi paru
dę užrašai “Žingine!”, taikyti 
arkliams ir vežimams.

Nei šalta, nei šilta

Kiek čia automobilių, tiek ir 
motociklų, daugiausia pačių 
lengviausių — dviračių su pa- 
gelbiniais motorais ir rolerių.

Salose daug paplūdimių, nors 
daug ir uolėtų krantų, ant ku
rių anksčiau ne vienas laivas 
sudužęs. Maudytis galima ir žie
mą, nes vasario mėnesį 67° F 

j nėra retenybė. Vasarą vidutinė 
' temperatūra yra 80° F, ir nie- 
! kad šilčiau nebūna kaip 86° F.

Už tai salos žinomos kaip 
' tarptautinis kurortas. Visur čia 
j sutiksi anglų, amerikiečių, pran 
cūzų ir vokiečių. Anot vieno 
vaikino, čia turistus labai leng 
va atskirti, nes jie dėvi taip

vadinamas “Bermudiškas kel
nes”, vos virš kelių, tuo tarpu 
vietiniai jų beveik nenešioja, iš
skyrus muitinės valdininkus. 
Čia su Bermudus kelnėm pana
šiai, kaip Amerikoj su itališka 
pizza, kurios Italijoj nėra.

Suprantama, kad tokią vie
tą ir “didieji” pasirenka savo 
pasitarimams. Praeitą gruodį 
čia buvo susitikęs Kenedis su 
Macmilanu, o 1953 m. gruodžio 
mėnesį čia vyko trįjų; didžiųjų 
konferencija: Eisenhovverio,
čiorčilio ir Lanijelio.

Į salas patekti iš Chicagos, 
l pvz., galima lėktuvu. Kelionė 
I turisto klasėje $196 į abu galus 
i sprausminiu lėktuvu. Kuklų 
l kambarėlį su gerais ameriko
niškais pusryčiais galima gauti 
už $5, nors tarptautiniuose vieš 

| bučiuose reikia mokėti iki $35.

Į namus galima parsivežti iki 
$100 nemuituotų prekių. Ypač 

' angliškas porcelanas čia apsi- 
į moka pirkti, nes kainuoja be
veik tik pusę tiek, kiek JAV.

TRUMPAI
— JAV geležinkelių kompa

nijos pradėjo taupyti, atleisda
mos dalį darbininkų iš darbo. 
Pvz. Missouri Pacific nori per
metus sutaupyti $3,300,000, at-' 
leidžiant iš darbo 650 asmenų. Į 
Chicago, Rock Island & Pacific 1 
gelež. kompanija » jau atleido 
300 darbininkų ir dar žada at
leisti 100 asmenų. Kita geležin. 
kompanija Chicago, Milvvaukee, 
St. Paul & Pacific atleido 300 
darbininkų.

— 93,574 asmenų, gyvenan
čių užsieny, gauna iš JAV soc. 
draudimo pensijas, jiems 1961 

I metais išmokėta $5,862,000.

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A VILIMAS

3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 0-1882

SKELBKITĖS “DRAUGE’

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI RAI DAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiiii

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

J. MIGLINAS
2549 W. flOth St. n a. PR 6-1003

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKllllllllllllli

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybes, etc.
3237 W. 63rd St.. Chicago 2», III.

Tel. 434-4660

Visi Pittsburgh’o lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
[S STIPRIOS TR GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kiekiveną sekmadieni nuo 
1:30 iki 2:00 vaL p. p.

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

Pennsylvania

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

IIETDVTV PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE; 

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v 
Liepos ir rugpiūčio mėn. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Western Avė. krautuvė

I DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. liepos mėn. 2 d. B

i Lenkijoje gyvenantiems pen- gaunąs iš JAV soc. draudimo 
i sininkams kas mėn. išmokama išmokėjimus, skirtus ten gyve- 
) $46,969. Tai esąs vienintelis nantiems Amerikos pensinin-1 I
kraštas už geležinės uždangos, kams. A. Č.

MARQUETTE NATIONAL BANK
WILL PAY THE M A X I M U M

4%INT.EREST

0N SAVINGS CERTIFIGATES 0F DEPOSIT
AND

ON REGULAK
SAVINGS P'ASSBOOK ACCOUNTS

(EFFECTIVE JANUARY 1, 1962)

MARęUETTE NATIONAL BANK
63rd and Western Avenue—GRovehilI 6-5100

Member: Federal Reserve System Federal Deposlt Insurance Corp.
4*

Mes dabar vadinamės*
The Drovers National Bank

RICHARD H. HART
Senlor Vicc Prcsldent

JOHN F. KEELEY
Vice Presldent

FRED D.CUMMINGS
Vicc Prcsldent

STEPHEN O.BRATTLEAF
Vlce Prcsldent

ROBERT LOUGH
Senlor Vlce Presldent

ALFRED T. SCHUH
Vlce Presldent

Ta pati oficiali šeima

ROBERT L. NORTHWAY
VI c e Pr esi d cnt

HAROLD F. EDWARD8
Vlce Presldent-Cashler

CHARLES F. O’NEILL
Vicc Presldent-Comptroller

LESTER C. WETZEL 
Vlce Presldonl-Ttust Offlccr

FALLE M. FINNERUP
Asslstant Vlce Prcsldent

Tas pats personalas

DROHMER J. KORISTA
Asslstant Cashier

VVILLIAM B. LENNAN
Asslstant Vlce Presldent

BERNARD D. MILLER
Asslstant Vlce President 
and iorra ftepresentaffre

RICHARD KNOL
Asslstant Vice Presldent

ALBERT DEKKER
Asslstant Vice Presldent

GEORGE J. STUNGI* 
Asslstant Cashier

Toje pačioje vietoje

ORVIN E. NELSEN
Asslstant Cashier

JAMES G. LUTHER
Asslstant Cashier and

Wisconsin nepresemauvo

LEO R. GRUBER
gtesidenį

EDWARD A.TELLEFSEN
Asslstant Cashier

CHARLES H.REILLY.JR,
Asslstant Cashier

EDMUND F. BABEL
Audito?

CEASAR J. MAZZUKEU.V 
Asslstant CompliotJer

1962 m. liepos 2 d. du didingi bankai, pietinėje 
miesto daly, tapo viena banko institucija, šian
dien Drovers National Bank ir Drovers Trust 
& Savings Bank susijungė ir sudarė The Drovers 
National Bank of Chicago.

Kombinuotas buvusių bankų turtas dabar 
daro The Drovers National Bank of Chi
cago didžiausiu banku j pietus nuo miesto 
eentro-“loop”. Dar svarbiau, šis susijun
gimas įgalins Drovers visiems klientams 
suteikti pilnesnį bankinį patarnavimą. SINCE 1883

Nuo pat įsteigimo, 1883 m. vasario 12, Drovers 
durys buvo atdaros kiekvieną legalią banko dar
bo dieną. The Drovers National Bank of Chicago 
ir toliau tęs darbą tradiciniu pastovumu, stipru- 

siu personalu toje pat žinomoje vietoje, 
siupersonalu toje pat žinomoje vietoje.

FRhSJOEMT

Drovers National Bank
47ih STREET & ASHLAND AVENUE • YARDS 7-7000 

MEMBER. FEDEKAL DEPOSIT INSURANCE COMORAUOM
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Naujas amerikietis astronautas Walter M. Schirra, 39 m., laivy
no komanderis, vasaros pabaigoje lėks apie žemę 6 kartus. Lai
vynas ir oro pajėgos organizuoja dideli laivyną jam sugauti jū
roje, kadangi nusileis 300 mylių nuo Midvray Pacifike. (UPI)

VLIKO VELYVESNIEJI ŽYGIAI
1. VLIKo Vykdomoji Taryba

išvertė ir išspausdino atskiru 
leidiniu Visuotinąją, Žmogaus 
Teisių deklaraciją. Anksčiau jos 
lietuvių kalba neturėjome.

2. Djillo Naujoji Klasė taip 
pat yra išversdinta ir atiduota 
spaudai.

3. Išleistas specialus Eltos biu 
letenis anglų kalba apie sovie
tinį kolonializmą Lietuvoje. Vi
sos susietos su kolonizmu pro

blemos yra paliestos, biuletenis 
praplėstas ir išleistas didesnis 
jo egzempliorių kiekis.

4. Įsigytas ir išplatintas rašy
tojo K. Čibiro - Verax leidinėlis 
ispanų kalba apie Sovietų agre
siją ir kolonializmą Lietuvoje.

5. VLIK VT pirmininkas J. 
Glemža dalyvavo Tarptautinėje

Laisvųjų Profesinių Sąjungų 
konferencijoje V. Berlyne; dr. 1 
P. Karvelis, VT narys, dalyva- Į 
vo ir pranešimus darė Krikš-' 
čioniškai Kultūrai ginti komite- į 
to posėdžiuose V. Berlyne, o taip 
pat Europinio Sąjūdžio suvažia
vime V. Vokietijoje; J. Kairys, 
VT narys, dalyvavo Laisvųjų 
Žurnalistų Sąjungos suvažiavi
me Miunchene ir buvo išrink
tas į Sąjungos centro valdybą.

6. Bt. A. Trimakas, VLIKo 
pirmininkas, padarė LKDS-gos 
konferencijoje, kuri įvyko bir
želio 16 -17 d.d. Clevelande, pra 
nešimą, kalbėjo Clevelando Tam 
šiųjų Birželio Dienų minėjime, 
ten pat padarė pasikalbėjimą 
su vietine spauda ir turėjo ra
dijo intervievy su radijo komen
tatoriumi Charles Days per ra
dijo stotį WGAR. Be to, birže
lio 18 d. dalyvavo radijo dis
kusijose su Western Reserve 
Universiteto Teisių Mokyklos 
tarp. teisės profesoriumi J. E. 
Williams ir radijo komentato
riumi Griffith. Diskusijas or
ganizavo radijo stotis WD0K, 
paskirusi tam beveik valandą 
laiko. Buvo pasisakyta kaip grą 
žinti visiem žmonėm ir visom 
tautom žmogaus teises, kaip 
jas apsaugoti ir ar užtenka tam 
tikslui Jungtinių Tautų apara- 
to. Abi stotys yra populiarios 
ir jų programų klauso keliasde
šimt klausytojų. (E.)

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
K E A L ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
Mūrinis. 2 butai ir biznis. Alyva 

radijatoriais šildymas. 2 auto. gara
žas. $12,000.

Gera proga. — Didelis pajamų na
mas. 2_butai — 7 ir 3 kamb., 2 ka
binetines virtuves. Naujas alyva šild. 
Apsauga nuo potvynio. Alum. lan
gai. Garažas. $16,700.

6 kamb. mūras. Labai modernūs 
įrengimai, karpetai. Medžio iškaltas 
rūsys. Naujas gazu šildymas. $20,600.

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

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

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

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

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

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

Arti mūsų. Beveik naujas 4 
kamb. mūras. Aukštas stogas. Alu
min. langai. Gelež. tvora. Sausas rū
sys. Garažas. £19,800-

Kaip iš granito muro rezidencija 
ant 43 p. loto. žavus 7 kamb., 4 
dideli mieg. Karpetai, keramikos 
vonios, čerpių stogas. Dienos kaina.

Namas kaip pasakoj 6 kamb. mur. 
namas. Apie 40 p. lotas. 2% vonios, 
Įrengtas rūsys, virtuvė, karpetai, 
garažas. $26,000.

Biznio mūras prieš parką. 2 mo
dernūs butai. Maisto prekyba apie 
$50,000 metinės pajamos. Garažas. 
Už $38,800.

Naujas mūras. 2 modernūs butai 
po 5 kamb. Arti mūsų. Atskiri šil
dymai. Objektas $39,500.

štai iy2 aukšto mūras. 6 metų. 2 
butai — 5 ir 4 kamb. Atskiri gazu 
šildymai. Alumin. langai. Garažas. 
$32,000.

Pigiau nerasite, čia pat 4 butų 
mūras. Naujas alyva šildymas, ir sto
gas ir alumin. langai. Garažas. 
$43,000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REAL ESTATE

SAVAITĖS GERIAUSI PIRKINIAI
Mes patrnaujame visų rūšių drau

dime: gyvybės, susirgimo, ugnies,
auto. paskolų draudimas, nelaimin
gų atsitikimų ir daug kitų. Mūsų 

ryto iki S v.9 v.įstaiga veikia nuo 
vakaro.

Mūrinis 7 metų 2 meg., priešais 
Marąuette parko, garažas, skubiai. 
$17,300.

Naujas mūrinis 2xR, Gage p., 40 
p. plotas, 2 šild. gazu, daug priedu. 
$39,900.

Mūrinis 12 metų 5 kamb., gara
žas, rūsys, 6 blokai nuo Marąuette 
p. lietuvę mokyklos. $12,600.

Murins 6 kamb., 2 blokai nuo Ma
ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 
3 mieg., gazo šild., $16,900.

Lotas 35x125 sai 4 kamb. mūrinius 
namus, labai geroj vietoj. galima 
statyti . 2 butų namą. $13,950.

Mūrinis 1 į/Įį a. — 5 apačioj su 2 
mieg. ir 3 viršuj su atsk. įėjimu,

! virtuve ir vonia, garažas, 30 p. lo
tas, 66 ir Mozart. $17,800,

KAIRYS REALTY, 2501 W. G9th ST. HE 6-5151
2-jų butų med. 5 ir 5 kamb. 50 p.
sklypas, šildymas gazo pečiais. Gara
žas. Arti 45-os ir Fairfield. $17 500 
2-jų butų med. 6 ir 3 kamb. šildy
mas gazo pečiais. Brighton Parke 
$14,500.
2-jų butų mūr. 6 ir 5 kamb. namas. 
Šildymas gazu-karštu vandeniu. Ga
ražas. Arti 69-os ir Fairfield. $27,750. 
4 metų 1% aukšto mūr. 5 kamb 
(3 mieg.) apačioj; 4% kamb. viršuj. 
Garažas, Arti 6 4-os ir St. Louis. 
$30,500.

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

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

4 butų mūr. Visi po 5 kamb. (2 
butai po 3 mieg.). Alyva, karštu 

1 vandeniu šildymas. Mūr.. garažas, 
j Arti 60-os ir Washtenaw. $49,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

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

Parengimai Ghlęą^eje
Birželio 30 — liepos 1 d. -

Latvių jaunimo festivalis.
Liepos 8 d.—Marąuette Par-, 

ko Namų Savininkų dr-jos iš- į 
važiavimos O. Bruzgulienęs 
darže.

Liepos 25 d. — rugp. 10 d. 
—-L.B. Chicagos apygardos ren 
•giamas Lietuvos paviljonas Tar 
ptautinėje Prekybos parodoje 
McCormick rūmuose.

Liepos 28—29 d. — Alto me
tinis suvažiavimas.

Rugpiūčio 5 d. — Tėvams i 
marijonams vadovaujant eks
kursija į Šventuosius Kalnus.

Rugsėjo 3 d. — “Draugo” 
piknikas.

Spalio 6 d. — Lituanikos 
skautų tunto vakaras.

Spalio 13—21 d. — Jaunųjų 
dailininkų meno kūrinių paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
Centre.

Spalio 13 d. — Lietuvių Gai
lestingųjų Seserų balius Wes- 
tern Ballroom.

Spalio 21 d. — Šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų dr-jos centro 
rudeninis parengimas.

— A. L. Montessori dr-jos 
madų paroda.

Lapkričio 3 d. — LDK Biru
tės dr-jos Chicagos skyriaus 
balius.

Lapkričio 10 d. —- Balfo kon 
certas - balius Jaunimo Cent
re. Kalbės dr. Grinius.

Operos balius.
Gruodžio 2 d. — Jaunimo 

Centro 5 metų jubiliejaus va
karienė.

— Gruodžio 9 d. — Sol. M. 
Kripkauskienėg dainų rečitalis 
Jaunimo Centre.

Gruodžio .15 d. — Atžalyno 
teatro premjera Jaunimo Cent
re; statoma B. Pūkelevičiūtės 
“Aukso žąsis”.

Dovanos
Nemokamai

Taupytojams on investment aceounts

DIVIDENDAI MOKAMI UŽ VISAS SĄSKAITAS KIEK
VIENĄ KETVIRTĮ —

— Rugsėjų 30 — Gruodžio 31Kovo 31 — Birželio 30

ST. AMTHO NY SAVI N G S
V'U.. “ • . : ; ' V 1 -• : ' -'Ui' .
i447South 49th Goiirt, Cicero 50, Illinois

« ■?*>.; H ■ - > ? - u '■
PHONES: City—242-4395; Suburbs - 656-6330 ,

Joseph F. Gribauskas — Executive Secretary . £sOifičB$t

HOURS: Monday, 9 8; Tuesday, Thursday, and Friday, 9-5;
Saturday, 9 to 1; Wednesday elosed.

PERU VYRIAUSYBE 
PAGERBĖ KUNIGĄ

Pietų Amerikos valstybės Pe 
ru vyriausybė suteikė medalį 
Už Nuopelnus kun. Danieliui 
McLellan, kuris vadovauja 275 
paskolų kooperatyvams. Jo pas 
tangomis taip išplėstas veiki
mas kooperatyvų, teikiančių že
mais nuošimčiais paskolas; kad 
tai padėjo tūkstančiams Andų 
kalnų indėnų. Jungt. Tautų nu
siųstieji tyrinėtojai jo pastan
gas pavadino sąjūdžiu, kuris pa j 
kels Peru ūkinę gerovę.

8-FSECE GLASSWARE SĖT

Šiuos 8 puikius 10 uncijų Libbey stiklus pado
vanosime Jums, jei atidarysite $200 ai1 didesnę 
sąskaitą arba tiek pat pridėsite prie jau turimos. 
Viena dovana pagal sąskaitą — dovanų Besiu
sime — pasiūlymas galioja nuo birželio 25 ir 

baigiasi liepos 14 d.

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

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

SIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PTJBLIO

4259 So. Ma$!ewood Avė.
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046

NEPRALEISKITE ŠIO BARGE- 
NO — BERtVYNE! Naujas 2-jų 
butų namas. 5 ir 4 kamb. Spalvo
tos vonios. Apylinkėje 16th ir Oak 
Park. Statybininkas parduoda be 
pasipelnymo, $31,900; įmokėti tik 
$8,000 SVOBODA, 3739 W. 26th 
Street, Tel. LA_l_-7038.________

$14,900 — EKSTRA GERAS mūr. 
apartmentinis namas, 3 butai po 
4 kamb. Švarus. Gazu apšild. 2 
auto garažas. Arti Lavvndale Ban
ko. Lenkų ir lietuvių apylinkėje. 
Moderniškos vonios. $2,000 įmo
kėti. Geros pajamos. SVOBODA, 
3739 W. 26th Street, LA 1-7038. 

’°~PBOGOS^OPPORTUNITIES

Parduodama gerai išvystyta like
rių prekyba (Liąuor Store) ir ta
verna Marąuette Parke. Keta pro
ga perimti pelningą prekybą, ku
ri daro apyvartos apie $80,000 į 
.metus. Dėl sąlygų kreiptis laišku: 
“DRAUGAS”, Adv. No. 4842, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, Illinois.

(sk.)

IŠNUOM. VASARVIETĖ

KAS NORITE RAMIAI praleis
ti atostogas ar pailsėti savaitga
liais prie gražaus ir žuvingo Lake 
Como —• ežero (Wisconsine) 6675 
Larch Rd., Lake Como Beach, 2 
mylios nuo Lake Geneva 12 keliu, 
skambinkite — J. Žemaitis, OLym
pic 6-0412, po 6 v. v.

DĖMESIO !

RADIO PROGRAMA

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

lllllllllllIIIIIIIIIIIIRIilIKlilIimiIHBimRIIIIH

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionaiui

reikia
DRAUGAS

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

DRAUGAS

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO 29. ILLINOIS. 

Skambinkit LUdlow 5-9500 
IIUI!j!!iim!llliij|llillllllltI!iUIllliili!!ilili

TINKAMAS DIDELEI ŠEIMAI
8 kambarių mūr. bungalovf Mar

ąuette Pk. šildymas alyva. Antri lan
gai. Dvigubas garažas. Proga pirkti 
Kaina numažinta iki $17,500.

GERAS NAMAS
9 metų praplečiamas mūr. bunga- 
low Marąuette Pk. 2 mašinų gara
žas. 30 pėdų sklypas. . $20,000.

SENI ŽMONĖS
Parduos už geriausią pasiūlymą! — 
B.ridgeporte 4 po 4, 3 po 5 kamb. 
ir krautuvė, mūr. Gazo šiluma.

2 BUTAI PO 4% KAMB.
9 metų 2 aukštų mur. Marąuette 

P.k. Poilsio kambarys Ir baras rū
syje. Apsauga nuo potvynio. $36,500.

KAM MOKĖTI NUOMA?
Visai su mažu įmokėjifflu galite nu
sipirkti 5 metų 4% kamb. mūr. bun- 
galow Marąuette Pk. Savininkai iš
sikėlę į South Bend, Ind. — turi 
parduoti. Proga pirkti!

VASARVIETĖ
Su baru ir restoranu Beverly Shc 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7 Ist Street
Tel. VVAlbrook fi-6015

Mur. iy2 aukšto: 5 r 3 kamb. 14
metų, 44 pėdų lotas. 62 ir Pulaski 
Puikus pirkinys.

Mūr. 4 po 4. gazo pečiais šildy
mas, Brighton Parko centre.

Mūr. 6 ir 5, centr. šildymas, ar
ti Archer susisieikimo, žemi mokes
čiai.

CICERO—BERWYN
2-jų butų namas — 4 ir 4 švie

sūs Ikamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

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

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

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2380

4936 W. 15th St., Cicero 
Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

LIE7UVIAI PLEČIASI LEM0H7
Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. 5 akrai, jaunas sodas, 6 kamb 
res. $17,600. Pajamų nuosavybė ir gražus 2-jų akrų sodas. 4 butų namas, 
geros rendos. turi būti parduotas. Bizniui patalpa, 3 kamb. užp. viršuje 
butas — $8,000. Labai gera vieta dėl motei ir Night Club, nebrangiai.

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

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

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

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

Wisconsin — Rte. 12 Como eže
ro fronto 7 lotai, $350 už lotą. 
Šalia 8 lotai su sodu, vandens fr. 
$400 už lotą. 1/3 blk. nuo ež. 5 
lotai min. vand. šalt. $200 už lo
tą. Ideali vieta rezid. ar vasarvie
tėms. PR 8-0838.

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

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

Marąuette Parke ant Talman 
|Ave., netoli 69th St. parduodamas 
! geram stovy 2-jų f lėtų mūr. na
mas ir 2-jų maš. naujas garažas. 
Dėl apžiūrėjimo šaukite PR 8-3792

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ 
parduodamas 2-jų butų namas po 
6kamb. su 2-jų butų namuku po 
lj/2 kamb. namuku užpakaly. Vis
kas pilnai atremontuota. Nebran
giai, tikrai geras pirkinys.

2229 West 23rd Place

Perskaitę "Draugą", duoki 
te jį kitiems pasiskaityti.

$2,000 ĮMOKĖTI už gerą 4 bu
tų namą. 3 po 4 kamb. ir 3 kamb. 
Gazu apšild. Pilnas rūsys. Tik — 
$14,000. Gausite apie 14 % už jū
sų investmentą. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LA 1-7038.

Platinkite “Draugę”.

CONTRACTORS

$1,000 ĮMOKĖDAMI pirksite na
mą — 4 ir 4 kamb. ir krautuvė. 
Pilna kaina $9,950. Anksčiau buvo 
taverna. Apylinkėje 26th ir So. 
Satvyer Avė. Raktą pasiimkite 
adr. 3739 West 26th Street.

HELP WANTED -- VYRAI

REIKALINGAS SALDŽIŲ
BULKUČIŲ IR RVRAGO

KEPĖJAS
MARY LORD PASTRIES 

265 Alice VVheeling, Illinois
Tel. LE 7-5950

HELP WANTED — MOTERYS

Jieškoma moteris namų ruošai; 
: ir prižiūrėti 2 mergaites dantų gy
dytojų šeimoje. Gera alga. Nori- , 
me rekomendacijų. Skambinti iki ; 
9 vai. ryto ir po 8 vai. vak.

EUclid 6-2806.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO-

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATUEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ

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

STANKUS 
GGNSTRUGTI9N C8.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus, gydytojų ofisų, 
gyvenamųjų ir prekybos pa
statų. Jūsų pasirinkimui tu- 

g rime virš 300 įvairių stan-
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2013

g 2741 WEST 69th St. 
b Chicago 36, Illinois

U,

V. SIMKUS
Statybos lr Remonto Darbai 
2618 VVEST 71st STREET 

Tel.; PR 8-4208 Ir TE a-57,51

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 melus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

Reikalinga moteris bendram na
mų valymo darbui ir virimui. Su
augusiems. Valandos nuo 10 iki 
8. 5 dienas savaitėj. Pradinis
atlyginimas $50.00 sav. GR 7-6583

REGISTERED

N U R S E S
J EXGELLENT IMMEDIATE 

OPIENINGS
Ali shifts open. Differential paid 
for shifts. 84-bed hospital. Liberal 
personnel policies. Work in beau- 

; tiful California where the weather 
I is always beautiful.

DIRECTOR OF NURSES
RIVERVIEW HOSPITAL

SANTA ANA, CAUEtlKNIA

ŠILDYMAS
A. Stančianskaa instaliuoja vi

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

7304 So, Roekwell Street
Tel. GRovehili 6-7875

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

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naują narni}

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23. Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas žemaiti, OL 6-0412
Viętor Skade ST 8-9272

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, į 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIS

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

PLATINKITE “DRAUGĄ”

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

4444 S, Westent Al*. 
Chicago », RL 
Tel. VI 1-8447

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 -5153

“NIDA” BUILDERS, ING.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS Ui 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ. .
ST 8-0708 OL 7-2004 Chicago, UI.



MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

Veikli Balfo valdyba
Dabartinė Balfo valdyba, va

dovaujama prityrusio bei apsuk 
raus pirmininko A. Bacho, pa
sižymi veiklumu ir kietu užsi
brėžtų tikslų siekimu. Valdyba 
gerai suprasdama sunkią var
gan patekusių dalią, su dideliu 
pasišventimu daro viską, kad 
sutelktų galimai didesnę pinigų 
sumą. Savo veiklos bėgyje vai- !

nors Chruščiovui ir labai neno
rint, sužino vis daugiau ir dau
giau Rusijos gyventojų. Masė
se, ypač jaunimo tarpe, kyla 
nepasitenkinimas. Toliau, tęsė

. . kalbėtojas, koegzistencijos idėjaoių per metus sunaudoja ame- .. , . , ... . _. . .. i Vakarų jau nebevilioja. Ilgą lai-

tijoms.
braška. Jį slegia skurdas ir ne
pritekliai. Palygino kiek gėry-

rikietis ir kiek rusas. Amerikie
tis suvalgo 98 sv. cukraus, o ru
sas — tik 45 sv.; sviesto ame
rikonui tenka 161 sv., o rusui 
— 40 sv.; pieno amerikietis iš
geria 314 sv., gi rusui tenka tik 
93 sv.; kiaušinių Amerikos žmo 
gus suvalgo 336, o rusas 26. 

Savaime suprantama, kad da
lyba jau suruošė du parengi-į ns Rusijos gyventojų minėtų 
mus, kurie davė 850 dol. pelno, produktų gauna mažiau arba
Piniginė rinkliava, kuri dar ne
baigta, kasą padidino 350 dol. 
Iš gautų pinigų 850 dol. jau per 
siųsta Balfo Centrui.

Birželio 10 d. valdyba suruo
šė gegužinę, kurios pelnas dar 
nepaaiškėjo.

Rengėjai yra dėkingi visiems, 
kurie paaukojo produktus bei 
parėmė gegužinę savo atsilan
kymu. Didelį ačiū valdyba taria 
sekantiems talkininkams, kurie 
nuoširdžiai dirbo virtuvėje bei

ir visai jų nemato, nes komisa
rai ir kombajorai tų produktų 
pasiglemžia tiek, kiek jie nori.

Chruščiovui baimės kelia grei
tas ir įspūdingas Vakarų Euro
pos atkutimas bei bendroji rin
ka. Apie Vakarų laimėjimus,1

ką suskilęs Vakarų pasaulis vis 
labiau ir labiau sucementuoja 
ekonomiškai ir politiškai. Chruš 
čiovo imperija sugrius anksčiau, 
negu jis palaidos laisvąjį pasau
lį. Mūsų pareiga daryti viską, 
kad brolių ir seserų barbariškas 
žudymas pasibaigtų galimai 
greičiau. Baigdamas dr. J. Pa
jaujis ragino kovos dvasią per 
duoti vaikų vaikams, kol bus 
iškovota laisva, nepriklausoma, 
demokratinė Lietuva.

Po to buvo priimta rezoliuci
ja prez. Kenedžiui ir sugiedo
tas tautos himnas.

Br. Vaškaitis

i SVARBUS PERSPĖJIMAS 
VASARAI

| Dr. S. AnGalman, Chicagos 
! sveikatos komisionierius, pers
pėja, kad maisto krepšiai, pripil 

i dyti produktais ir trejetui va
landų palikti šilto oro tempera- 

i tūroje, gali pasidaryti “mirtį 
nešą kaip dinamitas”.

Šiltoje dienoje drėgname mai 
ste bakterijos lengvai veisiasi. 
Staphylococcus bakterijos pa
tenka į maistą pro mažą įdrės
kimą odoje žmogaus, kuris jo
mis užsikrėtęs ir kuris ruošia 
maistą; taipgi patenka nuo 
čiaudinčio ir kosinčio tame kam 
baryje, kur maistas ruošiamas. 
Tos bakterijos šiltame ore ne
paprastai greit veisiasi ir greit 
pripildo maistą nuodais. Ir tie

nuodai net dažnai nepakeičia DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. liepos mėn. 2 d.
; maisto išvaizdos bei skonio, pa
prasta akimi visai to neatpa
žinsi.

j Dr. Adelman perspėja, kad 
I maistas, ypač turįs kiaušinių,
: pieno, miltų, krakmolo, turi bū
ti verdamas prieš pat pikniką 
ir laikomas kartšas iki bus duo 
damas valgyti. Mėsos, kurios 
bus valgomos šaltos, turi būti 
paruoštos greit, sandariai uždą 
romos ir laikomos šaltai iki bus 
valgomos.

Neturėtų būti leidžiama ruo-
' šti maistas asmenims, kurie tu

ri žaizdelių, kurie kosti ar čiau- J 
do. Maistas visada turi būti ge- 
|rai išvirtas, saugomas nuo mu- 
i šių ir nešvarumų. Apsinuodiję 
i maistu ima vemti, gauna nevir- j 
škinimą, sunkius vidurių skaus 

[mus ir spazmas; yra daug at

sitikimų, kad nuo to ir miršta.
Dr. Andelmanas piknikų ren

gėjams pataria: saugokite mai
sto švarą; laikykite jį (iki val
gysite) karštą arba šaldomą, 
kitaip pikniko atsiminimai ne
bus laimingi.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČ8A
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

SĖKMINGAS ŽYGIS WASHINGTONE
Prieš keletą dienų “Naujie

nos” vėl “garbino” Rezoliuci
joms Remti komitetą ir jo va- 

Naujienų” re-bare: A. Mušinskienei, J. Stei- ^ovybę. Anot 
mokienei, B. Muraškienei, B. i faktoriaus, žygis į Washmgto- 
Impulevičienei, A. šalčiūnui, J. ną’ 1962 metų birželio
Lušaičiui, J. Ardžiui, A. Impule-
vičiui ir V. Muraškai.

Didžiausią darbo naštą, be
abejo, visada tempia pati val
dyba, kurion be pirmininko įei
na dar šie asmenys: J. Stelmo-

Atstovų rūmų pirmininką John 
W. McCormack.

Tur būt, nė vienas kitas laik 
raštis nėra tiek daug rašęs re
zoliucijų reikalu, kaip “Naujie
nos”. “Naujienų” straipsniai,

13 -15 dienomis, buvęs nesėk- straipsneliai ir žinutės rezoliu-
mingas.
“Naujienų” redaktorius p. Gri
gaitis, tur būt, norėjo, kad mes, 
kaip kad jis daro, būtumėm pra 
dėję atkalbinėti senatorius ir

kas, P. Šidlauskas, J. Petronis, kongresmanus rezoliucijų ne- 
B. Rukšienė ir T. Stikliorienė. remti. “Naujienų” redaktorius
Linkėtina darbščiajai valdybai 
ir ateityje geriausios sėkmės.

Baisiojo birželio minėjimas
Birželio 17 d., tuojau po lie

tuviškų pamaldų, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyko tragiško
jo birželio minėjimas. Minėji
mą atidarė Lietuvių Bendruo
menės Philadelphijos apylinkės 
pirmininkas J. Stikliorius ir gar 
bės prezidiuman pakvietė Šv. 
Kazimiero parapijos kleb. kun. 
K. Batutį, prel. Ig. Valančiūną, 
Liet. Moterų klubo atstovę J. 
Augaitytę, ateitininkų sendrau
gių pirmininką K. Čikotą, Liet. 
Inž. - Arch. sk. atstovą A. Jurs- 
kį ir Romovėnų — V. Šiaudį.

Minėjimo dalyviams sustojus, 
kun. K. Batutis sukalbėjo in
vokaciją. Po to J. Stikliorius 
publikai pristatė pagrindinį kai 
bėtoją dr. Juozą Pajaujį.

Paskaitininkas kruopščiai pa 
ruoštame pranešime nagrinėjo 
komunistų siekimus bei jų impe 
rijos žlugimą. Kalbėtojas nuro
dė, kad Stalino ir Chruščiovo 
didžiausias rūpestis buvo ir yra 
galimai greičiau surusinti Lie
tuvą. Paskaitininko įsitikinimu 
tautinė dvasia Lietuvoje yra 
gyva ir rusifikacijos laimėjimai 
menki.

Toliau dr. Pajaujis pabrė-

nusivylęs, kad mes nepasekėm 
jo pėdomis; rašo, kad žygis ne
pavykęs.

“Naujienų” redaktoriui ir jo 
pasekėjams, jei jų iš viso yra, 

i noriu pranešti, kad mes savo 
pianą šimtu procentų įvykdė
me: aplankėme visus Senato ir 
Atstovų rūmų užsienio reikalų 
komisijų narius ir abiejų parti
jų lyderis. Jie visi mus priėmė,

[ įskaitant ir demokratų šulą —

cijų reikalu buvo ir yra visad 
neigiamos, iškraipytos ir netei
singos. Tačiau ši, nors visad ir 
labai neigiama “Naujienų” rek
lama, yra atnešusi mums daug 
naudos. Po kiekvieno p. Gri
gaičio mūsų “pagarbinimo” 
“Naujienose”, visada gauname 
padrąsinančių laiškučių ir au
kų iš JAV-bių ir Kanados lietu
vių. Jie dažnai mums rašo taip: 
“... ‘Naujienų’ redaktorius p. Gri 
gaitis vėl šėlsta; vyrai, esate 
ant gero kelio. Linkiu sėkmės 
komitetui ir kartu siunčiu au
ką pla.nų realizavimui...” Tad, 
šia proga dėkoju p. Grigaičiui 
už talką mums.

Leonardas Valiukas

** CARLSBERG — Danijos alus, 24 būt. dėžė.
6 ” ” .

$7.75
$2.20

ESTWOOD LIOUORS
2441 W. 69th St., Chicago, III., PR 6-5951

★ * OTARD, prancūz. konjakas ......................... $5.00

VALLOE CHERRY, Danijos vynas. 4/5 .......... $1.75

** CHI ANTĮ, Italijos stalo vynas, kvorta........ $1.15

* * Reserve LOUIS PHILLIPPE, V.S.O.P. pranc.
konjakas, 80 proof 4/5 Fine Champagne . . $5.49

JRDWIGR VILKEVIČIUS

R. R.
FRANK SUDEIKAS

Buvo vyras mirusios Onos.
Gyveno 6505 South Kolen 

Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė birželio 30 d., 1962 me. 

tais.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Bruno, dūk! ė Sophie 
Vandusen, duktė Julie Hajek, 
sūnus Alphonsc ir duktė Eran- 
ces Smoll, ir kiti draugai bei 
pažįstami.

kūnas pašarvotas Egan ko
plyčioj, 3700 W. 63rd Street.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
liepos 3 d. Iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas i Gimi
mo Panelės švenčiausios parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sūnus, duktė 
ir visi kiti giminės.

Laid. direktorius Egan, tolei. 
Ll.’dlotv 2-2000.

(pagal pirmą vyrą .Strumil, pa
gal tėvus Sakovicz)

Gyveno 10500 Bo. Prospect 
Avenue.

Mirė 1962 m. birželio 30 d. 
4:30 vai., sulaukusi 79 metų 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Ariogalos parapi
jos. Amerikoje išgyveno 56 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Stanley, trys sūnūs: Leo 
Strumil ir marti Alma, Tony 
Strumil ir marti Nancy, John 
Strumil ii- marti Josephine ir 
anūkai, puseserė Marijona Ged
viliene ir jos vyras Stanley ir 
jų šeimą, ir kiti giminės, drau
gai. ir pažįstami.

Priklausė Royal Neighbors 
Katalikių Moterų Apdraudos 
draugijai ir White Eaggles 
draugijai.

Kūnas pašarvotas Leonard Bu
kausko koplyčioje, 10821 S. Mi
chigan Avė. Laidotuves įvyks 
antradienį, liepos 3 d. Iš koply
čios S:30 vai. ryto bus atlydėta 
j Visti šventųjų parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, sūnūs, 
marčios ir visi kiti gimines.

Laid. d.irektorus L. Bukaus
kas, Tel. COmmodore 4-2228.

PIRKITE DABAR TIESIOG HDD f 
M L N E L S O N f

SAVININKO .<

SAINT CASIMIR f 
MONUMENT CO t
3914 West lllth Street 1

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame BHestė

Telef. — CEdarcresi 3-6335 J
Vienas blokas nuo kapinių g?

j. f. n nuKis
1MD0TUVIĮI DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOSO F L 4605-07 Soufh Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 k LR 3-9852

•SvMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

įūCii»w"'itttiyi r'n.r.-MĮfmn

Mūsų giminei ir sponsoriui
A. -Į- A.

ANTANUI MARTIŠIUI mirus, 
velionies žmoną brangią Valeriją giliai už
jaučiame ir drauge liūdime.

Sofija Oželiene ir šeima

A. -Į- A.
JONUI RUDAIČIUI mirus, 

jo liūdinčiai žmonai Magdalenai Rudaitie- 
nei, sūnums ir dukterims reiškia gilią užuo
jautą.

Petras Duoba

JONAS BRUKNIS
Gyveno 3261 S. Halsted Str.

Mirė birželio 29 d., 1962 m. 
11:20 vai. ryto.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
žeikių apskr., Akminės parap., 
Elkiškių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolienė Teklė IJri,knis su .šei
ma ir kiti iminės, draugai ir 
pažįstanti.

Lietuvoje, liko 2 pusbroliai: 
kun. Ignas Milašius ii- _ Vin
centas Girinskas, pussesere Eg
le Grigaliene su šeima.

Laidotuvėmis rūpinasi Albert 
Slakis.

Priklausė Šv. Vardo Draugi
jai, buvo garbes narys T.T. Ma
rijonų Rėmėjų dr-jos ir šv. Ka
zimiero Vienuolyno Rėmėjų 
draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 33(17 Litu
anica. Avc. Laidotuvės įvyks 
antis L. liesos 3 d. Iš koplyčios 
S:30 vai. ryto bus atlydėtas i 
Šv. Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Fo pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus, 
giminės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose .laidotuvėse.

Nuliūdę: Broliene ir kiti gi
mines.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, Telef. YArds 7-3401.

TĖVAS IR SŪNUS S 
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7Isf St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhaŲ 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS. SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

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

Laidotuvių Direktoriai

(845 SO. WESTERN AVĖ.

TRIS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDltlONBD KOPLYČIOS

** LABATT’S, kanadiškas alus ir ale 24 bute
lių dėžė .  ............................................................ $5.10

SLIVOVICE (SLYVINE) importuota iš Europos.
4/5, 94 proof ...................................................... $5,39

** Prancūzijos likieriai, cherry ir blackberry 4/5 $2.89
** MEISTER BRAU, Chicagos juodas alus gau

namas kenuose ir 12 unc. buteliuose.

Prie čia pažymėtų kainų taksai priskaitomi atskirai šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Krautuvėje gau
nami Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
vynai ir kiti gėrimai.

Turime vyno net 100 metų senumo. Užsakant didesnį kiekį 
pristatome i namus. ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

Mirus mielam kaimynui 
A. + A.

JONUI RUDAIČIUI, 
liūdinčią Magdutę ir šeimą užjaučiame ir 
kartu liūdime.

V.J.A. VasfukevĖčiai, Gintaeršai, 
Paškevičiai.

REpuMfc 7-8«0( REpublic f-Mįtt

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1218 
Tel. VIrginia 7-6672

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

Chicagos Savings bendroves 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 4iĄ%

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

3307 LITUANICA AVĖ.

LAfayetto 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS

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

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

JURGIS F. RUDMIN

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

3319 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tek OLymplc 2-1003



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. liepos mėn. 2 d.

X Elzbieta Samienė, žinoma 
visuomenės veikėja, dalyvavo 
savo anūkės Cynthia Bertram, 
baigusios Elmwood Park Aukšt. 
mok. išleistuvėse. Cynthia užsi
registravo Illinois un-te siekti 
mokytojos profesijos. Taip pat 
Elzbieta stebėjo diplomo įteiki
mo anūkui Pranui Šamui, kuris 
baigė De Paul un-tą, gaudamas 
bakalauro laipsnį komercijoje. 
Kadangi Pranas buvo savano
riu įstojęs į kariuomenę ir at
likęs pagrindinį apmokymą, tai 
gavo leitenanto laipsnį, o liepos 
30 d. kaip karininkas išvyko į 
JAV kariuomenę. Birželio 25 d. 
EI. Samienė išvyko atostogų 
pas sūnus ir dukteris į Califor- 
nią.

X Brighton Parko Lietuvių 
Moterų klubo piknikas įvyks 
trečiadienį, liepos 4 d. J1. Lippos 
darže, 8236 Kean Avė. Bus ska 
nių valgių, gėrimų ir kt. Šo
kiams gros Hank’s orkestras. 
Komisija ir valdyba kviečia vi
sas nares ir svečius atsilan
kyti.

X Jurgis Juškai t is, 21 m.,
gyvenantis Berwyn, III., baigė 
Illinois universitetą Unbanoje ir 
birželio 16 d. gavo bakalauro 
laipsnį komercijoje. Jis prik
lausė Lietuvių Studentų s-gai. 
Pradėjo dirbti “Packaging Cor
poration of America”, Rittman, 
Ohio.

X Prof. Vladas Jakubėnas 
artimųjų draugų buvo pasvei
kintas varduvių proga. Olga Ja- 
kubenienė svečius priėmė gra
žiais užkandžiais, kurių pagrin
dą sudarė judviejų praeitą va- 
sasą atostogų metu sugrybauti 
baravikai. Svečiai, S. Adomai
tienės, buv. Lietuvos operos so
listės, vadovaujami sugiedojo 
Ilgiausių metų ir palinkėjo vi
sokių gėrybių ir malonių ato
stogų, kurioms abu išvyksta šį 
sekmadienį į Colorado valstybę. 
Išbus iki rugpiūčio pradžios, 
kur gėrėsis vasariniais simfoni
niais koncertais, ten jau 11-ti 
metai griežia M. Saulius. Sve
čių tarpe buvo inž. D. Adoma
vičius, inž. A. Brazdys su žmo
na Leokadija, inž. J. Matusevi
čius su žmona, muz. Algis Šim
kus, komp. J. Žilevičius, J. Ba
cevičius ip kt.

X “Dainavos” ansamblio Jonus 
dainaviečiai pagerbė Joninių iš
vakarėse, birželio 23 d. Holly- 
wood Inn svetainėje, kur “Dai
navos” ansamblio moterys puoš 
niai ir gausiai parengė vaišių 
stalą. Dalyvaujant dainavie- 
čiams, jų šeimoms bei svečiams, 
kurių tarpe buvo prof. VI. Ja
kubėnas su žmona, linksmai 
buvo atšvęsta Joninės.

X Tradicine madų paroda,
ruošiama AL Montessori d-jos, 
įvyks šių metų spalio 21 dieną. 
Organizacijos prašomos šią die
ną rezervuoti Montessori d-jos 
parengimui.

X Vandą Kulikauskienę, uo
liąją birutininkę vardinių pro
ga aplankė gausus birutininkių 
beiramovėnų burūs, kuriuos so- 
lenizantė, padedama vyro ir 
dukters Irutės, gražiai pavaiši
no. Čia pat buvo pasidalinta įs
pūdžiais ir pasidžiaugta gražiai 
pavykusiu LDK Birutės d-jos 
skyrių atstovų suvažiavimu, į-> 
vukusiu drauge su Ramovės su 
važiavimu gegužės 26/27 d. 
d. Jaunimo Centre. Pareikšta 
gili padėka birutininkėms Ja
ninai Žitkevičienei ir Vandai 
Kulikauskienei ir ramovėnui J. 
Kulikauskui už labai gražiai su
organizuotas suvažiavimo vai
šes — priešpiečius ir vakarie
nę.

X Inž. Stasys ir Evangelina 
Lauciūtė Kungiai džiaugiasi su
silaukę naujagimio — sūnaus. 
Motina ir sūnus sveiki ir jau 
grįžo į savo namus. Jie augina 
taip pat ir vieną dukrelę.

X Danute Ciplijauskaite, dė- 
, stanti prancūzų kalbą Illinois 
i universitete, išvyko visai vasa
rai į Prancūziją susipažinti su 
to krašto kultūra bei pagilinti 
prancūzų kalbos žinias.

X Elena Matulionis, viešnia 
iš Maspeth, N. Y., lydima P. 
Yucevičienės, aplankė Draugą ir 
tėvų marijonų vienuolyną. Ji 

. yra Chiclets gumos kompanijos 
vyriausia ekzekutyvinė sekre
torė. Laisvomis valandomis 
daug yra padėjusi naujos At
simainymo bažnyčios statybos 
fondui. P. Yucevičienės sūnus 
Antanas yra Illinois valstybės 
policininkas.

X Jaunesniųjų Moksleivių 
Ateitininkų stovykla baigiasi, 
kaip buvo skelbta liepos 8 die
ną, sekmadienį. Registracija į 
vyresniųjų moksleivių stovyklą 
jau vyksta. Registruotis šiuo 
adresu: MAS CV, 5725 S. Ar
tesian, Chicago 29, Illinois. Sto 
vykia veiks nuo liepos 22 iki 
rugpiūčio 5 dienos.

X Buvusiųjų Lietuvos Poli
cijos Tarnautojų klubo Krivū
lės valdyba ruošia tradicinį, 
dideli išvažiavimą liepos 4 d. 
į Willow Springs Kazio Velba- 
sio ūkį. Pradžia išvažiavimo 12 
v. dienos. Dėl informacijos ir 
susisiekimo prašoma kreiptis 
telefonu: YA 7-0171 A. K'iesy- 
lis. Išvažiavime dalyvauti kvie
čiami ne tik Krivūlės nariai, 
bet ir visi buvę Lietuvos poli
cijos tarnautojai ar prijaučian
tieji su šeimomis ir artimai
siais.

X Jaunimo Centro penkių 
metų jubilėjinė vakarienė įvyks 
šiais metais gruodžio 2 d. Pra
šome visas organizacijas neda
ryti šią dieną didesnių parengi
mų. Jaunimo Centras yra už
darytas liepos ir rugp. mėn., 
jis bus dažomas ir pertvarko
mas.

X Amerikiečiui dovanų gali
ma apsčiai rasti Drauge. Tai 
The Green Oak (lietuvių poetų 
antologija angliškai), Lithua
nian Quartet (Al. Barono, M. 
Katiliškio, Al. Landsbergio ir I. 
Šeiniaus novelės), The Maker 
of Gods (St. Zobarsko nove
lės) ir kt. Tai knygos skirtos 
pasiskaitymui, be politinių at
spalvių.

X Jei nudegsi perdaug sau
lėje ir neturėsi knygos, netu
rėsi ką veikti. Įsigyk lietuviškų 
knygų prieš išvykdamas atos
togų.

X Pov. Gaučys su žmona iš
vyko atostogų. Grįš apie liepos 
15 d. Tuo metu kultūros kong
reso rengimo reikalais jį pava
duoja B. Babrauskas.

ĮŠVENTINO DVYNUKUS
Scrantono, Pa., diecezijoje į- 

.šventinti kunigais du dvynu
kai: Povilas ir Jokūbas Flynn. 
Jų tėvai gyvena Dunmore, Pa.

Trys jaunuoliai — Vasario 16 gimnazijos taut. šokių grupės šokėjai

CHICAGOS ŽINIOS
122 KUNIGAI GAVO PASKY

RIMUS
Šiomis dienomis Chicagos 

kardinolas Albert Meyer per 
kanceliariją paskyrė 122 kuni
gus į naujas vietas. Paskyri
mai įsigalioja liepos 7 d. Iš lie
tuvių kunigų perkeltas kun. 
Jonas Jankauskas iš Šv. Rožės 
Limietės parapijos į Šv. Anta
no parapiją (28th pi.).

ATVYKSTA EKVADORO . 
PREZIDENTAS

Ekvadoro, prezidentas Carlos 
Arosemena atvyksta į Chicagą 
tarptautinės pramonės parodos 
atidarymui liepos 25 d. Ekva
doras parodoje turės savo pa
viljoną.

TIKRINS MASKVOS GYDY
TOJŲ TEIGIMUS

Amerikos gydytojų sąjunga 
(AMA) nariai, susirinkę Sei
man Chicagoje, šią savaitę pra 
dės tirti Maskvos gydytojų tei
gimus, kad per paskutinius 24 
mėnesius jie yra prikėlę iš mi
rusiųjų 236 asmenis.

DALEY IEŠKOS NAUJŲ 
DARBŲ

Chicagos meras Richard Da- 
ley liepos 6 d. vadovaus dele
gacijai, vykstančiai į Washing- 
toną bandyti išgauti daugiau 
gynybos darbų kontraktų vieti
nėms įmonėms.

ATLEIDO VEDYBŲ LEIDI
MŲ IŠDAVĖJĄ

Iš Cook apskrities vedybų lei 
dimų išdavimo skyriaus buvo 

(atleistas iš pareigų Leroy Ber- 
nadine, 1.904 S. Indiana, nes 
jis buvo policijos areštuotas 
kaip įtariamas narkotikų par
davėjas.

PAMINKLO PORTLANDE 
REIKALAI

Statydami žuvusiems Lietu
vos partizanams ir Sibire nu- 

1 kankintiems lietuviams pamink
linį kryžių Portlande, pratęsime 
jų kovas čia laisvajame pasau
lyje primindami ir parodydami 
Maskvos žvėrišką imperializmą, 
kuris naikina tautas, neša prie
spaudą, badą, skurdą ir žiaurią 
vergiją.

Statomam paminklui šią sa
vaitę aukojo Jonas Klimas iš 
East Chicago — $100, dr. Vik
toras Jasaitis papildomai $100 
(viso $112), Marija Tubelytė - 
Kuhlmanienė — $100, Bruno 
Masiokas iš Seattle — $25, Jo
nas Baltrėnas iš Los Angeles— 
$20, Kazimieras Brencius iš 
East Chicago — 10, kan. M. 
Sandanavičius iš Californijos, 
dr. A. Spudas iš Toronto, kun. 
dr. Manelis iš San Francisco — 
po 5 dol.

Aukas siųsti: Standard Fede- 
ral Savings, 4192 Archer Avė., 
Chicago 32,111., sąskaita 94172; 
arba Rev. P. Baltrumas, 516 
W. Burnside Avė., Portland 9, 
Oregon. J. V.

Dėl šalpos darbo
Ir paskutiniame Balfo direk- dugniau reikalą svarstyti. Atro- 

torių susirinkime (birželio 9) do, kad būtų tikslinga Balfo vai 
ir anksčiau teko girdėti Balfo dybai ta padėtimi daugiau su-

, reikalų vedėjo nusiskundimas, 
kad mūsų šalpos darbe esama 
tam tikro lygiagretumo, dėl ku
rio nesukoordinavimo kai ku
rie šelpiamieji paramos gauną 
iš kelių šaltinių ir tuo būdu su- 
siaurėjanti galimybė lygesniam 
paramos pasiskirstymui visiems

SIŪLO PREZIDENTO VIETĄ
Chicagos universiteto biznio 

mokyklos dekanas W. Allen 
Wallis priėmė pasiūlymą tapti 
Rochesterio, N. Y., universite
to prezidentu.
KONSULAI PAS GUBERNA

TORIŲ
Chicagos konsuliarinis korpu 

sas, susidedąs iš 50 valstybių 
konsulų su savo žmonomis, bu
vo pakviesti pietums į guberna
toriaus Kerner rūmus Spring- 
fielde.

KAS NORI TRAUKTI 
PIRŠTŲ NUOSPAUDAS

. .Chicagos' policijos departa
mentas ieško 40 vyrų ir mo
terų technikų traukti pirštų 
nuospaudas. Tokiam darbui 
gauti egzaminai bus laikomi lie 
pos 14 d. Reikia aplikacijas pri 
siųsti iki liepos 7 d. į Civil Ser
vice Commission, Room 208, 
City Hali, 121 N. La Šalie st., 
Chicago, 111.

sidomėti ir, kiek nuo Balfo pa
reina, sprendimo projektą pa
teikti Balfo seimui spalio mėn.

Tokio sprendimo besidairant, 
dėmesio vertas Vasario 16 gim 
nazijai šalpos vykdymas per 
Balfą, nors tai šalpai aukų žy
mi dalis surenkama specialios,

jos reikalingiesiems. Konkre- Balfui nepriklausančios, orga-
čiai buvo minimi Lietuvos duk
terų, birutininkių, Vilniaus kraš 
to lietuvių šalpos darbai. Patsai 
šių organizacijų šalpos veikimas 
yra gražus ir girtinas darbas. 
Tik jo vykdymas, atrodo, rei
kėtų truputį patobulinti, kad 
būtų išvengta apsukresnių šel
piamųjų dvigubo ar net trigu
bo apdovanojimo ir kad būtų 
visos geradarių aukos šalpai 
“tax deductible”. Aukos šalpai 
per Balfą yra “tax deductible”. 
“Tax deductible” taip pat yra 
aukos šalpai per religines įstai
gas ir organizacijas. Bet biru- 
tininkės, vilniečiai, Lietuvos dūk 
terys neturi “tax deductible” 
teisės.

Balfo reikalų vedėjas tik nu
švietė direktoriams faktinę pa
dėtį. Jokio sprendimo nesiūlė. 
Pats direktorių susirinkimas 
taip pat neturėjo galimybės nuo

nizacijos tinklo. Tatai rodo, kad 
ir kitų organizacijų sutelktos 
šalpai lėšos į savo tikslą galė
tų būti nukreiptos per Balfą. 
Individualizuotas aukas Balfas 
perteikia, kam jos skirtos. Ta
tai ne tik aukotojui suteiktų 
teisę į “tax deduction”, bet ir 
padėtų išvengti paramos dvigu- 
binimo bei trigubinimo. Balfas, 
prieš perteikdamas tą ar kitą 
auką adresatui, galėtų savo kar 
totekoje pasitikrinti adresato 
padėtį ir, radęs dvigubinimą, 
išsiaiškinti su paramos siuntė
ju ir evantualiai susitarti dėl 
jos tikslingesnio sunaudojimo.

Antra, Balfo valdybos dėme
sio verta yra ir mintis Balfo 
skyrių organizacinę struktūrą 
papildyti ta prasme, kad Balfo 
skyrių galėtų sudaryti ne tik 
asmenys, bet ir draugijos. Bal
fo stat. 4 str. 1 pr. nustato, kad 
atskirose vietovėse Balfo sky
rių gali sudaryti 7 padorūs as
menys. Visai kitu pagrindu pa
remta Alto skyrių organizacinė

RADIJO STOTIS KAINAVO 
MILIJONĄ

Robert Milier, radijo stoties 
WAIT Chicagoje savininkas, st7uktūra7 Alto "‘statuto T str

Iš ARTI IR TOLI 
ITALIJOJE

— Tragiškasis birželis. Birže
lio 17 d. lietuvių kolonija Ro
moje paminėjo liūdnuosius 1941 
m. birželio mėnesio įvykius — 
pirmąjį masinį lietuvių trėmi
mą į Sibirą. — Ta proga taip 
vadinamojoj “Lietuvių Viloje” 
(Vilią Lituania) koplyčioj bu
vo atlaikytos pamaldos. Šiomis 
dienomis pasirodė italų kalba 
Sibiro maldaknygė “Marija, gel 
bėk mus!”, parašyta keturių 
lietuvaičių šiaurės Sibire ir vė
liau patekusi į užsienį. Itališ
kam tos maldaknygės leidimui 
jautrią įžangą parašė kardino
las Confalonieri; tarp kitko ten 
sakoma: “Lietuviai tremtiniai, 
kur jūs bebūtumėte, įsimąsty- 
kit į šį puikų psalmyną, kuris 
skaitomas su ašaromis akyse ir 
džiaugsmu širdy: turėsite iš jo 
šviesos, sustiprinimo, suramini
mo”.

KANADOJ
— U. ir J. Bleizgiai, žinomi 

(Toronte visuomenininkai ir res 
torano savininkai, šiomis die
nomis nusipirko didelį ir labai 
modernų “Java Shoppe” resto
raną Toronte, 555 Bloor St. W. 
(prie Bathurst St., į rytus). 
Restoranas atidarytas kasdien 
nuo 7 vai. r. ligi 12 vai. nak
ties, o penktadieniais ir šešta
dieniais iki 1 v. nakties. Sve
čiams prie restorano yra pato
gi aikštė mašinoms pastatyti.

pardavė stotį už vieną milijo
ną dolerių. Pirkėjas yra Mau- 
rice Rosenfield, kuriam prik
lauso ir kita stotis WFMF - 
FM.

PIRKĖJAS DAUG IŠLEIDO
Chicagos miesto pirkimo agen 

tas John Ward 1961 metais į- 
vairiems kontraktams ir pirk
tiems dalykams išleido $153,- 
146,000. Tais metais už sudė
vėtų dalykų ir išmatų pardavi
mą miestui įeigų susidarė $314,- 
816.

Barbara Burner varto naująją informacijų knygą apie Baltuosius 
Rūmus. Knyga pardavinėjama po 1 dol., turi 132 psl., paveikslų 
yra 208, kurių 167 spalvoti. (UPI)

1 paragraf. nustato, kad “kolo
nijose organizuojami Alto sky
riai, sudaryti iš centrinių (na
cionalinių) organizacijų kuopų, 
lokalinių draugijų, klubų ir t.t.” 
Ir vienos ir antros organizaci
jos skyrių pagrindinis uždavi
nys — telkti lėšas. Kaip daly
vavimas Alte nenaikina dalyvau 
jančiųjų organizacijų savaran
kumo ir neapriboja jų veiklos 
savo kitiems uždaviniams vyk
dyti, taip ir dalyvavimas Balte 
nenaikintų dalyvaujančiųjų or
ganizacijų savarankiškumo ir 
neaprėžtų jų darbo savo kitiems 
uždaviniams. O faktiškai tokių 
birutininkių, Lietuvos dukterų 
ir kitų atitinkamų draugijų or
ganizacinis susirišimas su Bal- 
fu galėtų duoti šiuos tris ge
rus rezultatus: 1) visas aukas 
šalpai padaryti “tax deductib
le”; 2) įgalinti išvengimą para
mos dubliavimo; 3) sudaryti 
Balfui organizuotos visuomenės 
platesnę atramą. Vt. Vt.

PAKELS TAKSI VAŽIAVIMO 
KAINAS

Chicagos miesto taryba tei
giamai atsiliepė į taksi kompa
nijų prašymą pakelti kainas už 
važiavimą. Kainos bus pakel
tos 6% ir tas įsigalios liepos 
mėnesį.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

Laikas užeiti į Mutual Federal Bendrovę, kuri 
. nuo siu metų liepos mėn. 1 dienos numato mokėti

41.
PER METUS UŽ VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS !

Dividendai išmokami gruodžio 31 ir įPRflDEK TAUPYTI ŠIANDIEN —
birželio 30 d.d. SAUGIOJ LIETUVIŠKOJ BENDROVĖJ!

ž

utual J42
AND LOAN ASSOCIATION 

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

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

ŲietliVOS \ 

knygų rCit-n

saugykla

Moterų liežuvis yra tai ks 
das, ir jos tikrai rūpinasi, k; 
jis nerūdytų.

—Kinų priežot

SOPHIE BARDUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-241S 
715V So. »laplewood Avė.. 

Cbieago 2S, IU.

įiiDAinn ELECTROrilCS
tv-raoioai -ouost. rekorderiai 

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

V/skam lomiausios kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE4-56651

/F
K. BUTKUS

Aluminijaus išdirbiniai 
namų pagerinimui 
PRospect 8-2781

SS

....... .?

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Cbieago, III-

A L-T O N Y 
DECORATING

Ilgamete patirtis dažyme—dekora
vimo. Pigu. Sąžininga.

A. DOSINIS. GA 5-5867.
A. BURBATT: 3-885653.

||t0%, 20%, 30% pigiau mokėsite^ 
į? už apdraudą nuo ugnies ir auto-S 

•uobilio pas
H FRANK ZAPOLIS|
® 320814 West »5th Street S

Chicago 42, Illinois ■
a I>1 • GA. 4-8054 Ir GK. 6-4338. H

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

I Gll .ADIMSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-tuisymai Sek. uždaryta

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tol*- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063




