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BRITANIJOS IR EUROPOS BENDROSIOS 
RINKOS PASIKALBĖJIMAI

Pranešama, jog yra visai arti susitarimo

BRIUSELIS — Kelias jau 
esąs paruoštas Britanijai įsi
jungti į Europos Ekonominę 
Bendruomenę (Bendrąją Rin
ką).

pareiškė: „Britai dabar supran
ta pasiūlymus, kurie yra jiems 
priimtini”.

Nors optimizmas vyrauja, 
bet britai tebėra dar labiau at
sargūs.

Briuselyje susitarimas tarp 
Britanijos ir Bendrosios Rinkos 
valstybių turės būti pateiktas

Susitarimas atidarytų duris 
išplėsti šešių valstybių Europos 
Bendrąją Rinką į septynių tau-
tu sujungę prekybos bloką, tvlrtinti brit pariamentui ir 
kuris turėtų daugiau kaip 220 f ., , , •° L hritn hondriinmonm t (’nrnmnn-

sirinks Londone rugsėjo 10 d. 
Britai prašo specialių teisių 
Bendroje Rinkoje Australijos, 
Kanados ir Naujosios Zelandi
jos — Commonvvealto nariams 
— žemės ūkio gaminiams.

milijonų asmenų. Europa artė
janti į susijungimą.

Šeštadienio vakare Belgijos 
ir Italijos pareigūnai, skeptiš
kai žiūrėję į susitarimą su Bri
tanija, pareiškė, jog derybos 
pasuko į gerąją pusę.

Belgų užsienio reikalų minis
teris Paul-Henri Spaak pareiš
kė laikraštininkams: „Pažanga 
padaryta. Bus susitarimas”.

Italų delegatas Emilio Co- 
lombo pasakė: „Dabar esu op
timistas”.

Prancūzų spaudos kalbėtojas

britų bendruomenei (Common 
wealtui), kurios interesai palie
čiami. Commonvvealto vadai su-

Veikli policija
NEW YORKAS—New Yorko 

miesto policija areštavusi po 
vieną asmenį kiekvieną 2^2 mi
nutės pirmųjų šių metų šešių 
mėnesių laikotarpyje — buvo 
107,954 areštai.

B-47 nukrito
PORTSMOUTH, N. H. — še

šių motorų B-47 spausminis 
bombonešis nukrito ir sprogo 
penktadienio naktį, tik keliems 
momentams praslinkus po pa
kilimo iš Pease aviacijos bazės, 
netoli Portsmouth. Visi trys 
lėktuvo įgulos nariai žuvo.

Elektronine skaičia
vimo mašina 
akademijoje

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Liepos 13 d. Lietuvos Moks
lų akademijos skaičiavimo cent 
re pradėjo veikti elektroninė 
skaičiavimo mašina BESM 2 M. 
Vilniaus Elta paskelbė, kad tos 
mašinos paleidimas žymiai su- 
stiprinciąs akademijos skaičia
vimo bazę, leis sėkmingiau vyk
dyti mokslinio tyrimo darbus.

Būsią galima atlikti sudėtin
gus skaičiavimo darbus vystant 
atomų bei molekulių spektrų 
teoriją — šioje srityje Lietuvos 
fizikai teoretikai, kaip pabrė
žiama, užimą “pirmaujančias” 
pozicijas šalyje (suprask, visoje 
Sovietų Sąjungoje. E.) Skaičia
vimo centras būsiąs naudingas 
ir visam liaudies ūkiui.

Manila ištrėmė
JAV turtuolį

SYDNĖJUS, Australija — 
Harry S. Stonehill, buvęs JAV 
karys, tapęs milijonierium Fi
lipinuose, atvyko užvakar į 
Sydnėjų, filipinų pareigūnams 
jį deportavus iš krašto. Jis ne
kalba apie savo bylą. Stonehill, 
buvęs čikagietis, deportuotas iš 
Filipinų dėl išsisukinėjimo mo
kėti pajamų mokesčius, pažei
dimo valiutos taisyklių ir kyši- 
ninkystės.

Indija pirks
JAV kviečių

NEW DELHI — Indija pirks 
perteklinių 300,000 tonų JAV 
kviečių ir 150,000 tonų ryžių 
penkių mėnesių laikotarpyje, 
pradedant spalio mėnesį.

JAV Senato konferencijos kambaryje lt. pulk. John H. Glenn 
(kairėje) priima auksinį laikrodį, kurio visos valandos yra 13, 
iš antiprietarų draugijos Chicagoje; respublikonas iš Illinois se
natorius Everett Dirksen (dešinėje) įteikė dovaną. Iš kairės į de
šinę yra senatoriai George Smathers (D.) iš Floridos, Paul 
Douglas (D.) iš Illinois, Kenneth Keating (R.) iš New Yorko, 
Thomas Kuchel (R.) iš Californijos, Robert Kerr (D.) iš Okla- 
homos, Howard Cannon (D.) iš Nevados, Richard Russell (D.) 
iš Georgia. (UPI)

Sovietu Sąjunga atnaujino 
atominius bandymus

— Sovietų Sąjunga vakar i 
„Novaja Zemlia” vietovėje pra
dėjo naujus atominius bandy
mus, išsprogdindama 40 me
gatonų bombą. Vienas megato
nas prilygsta milijonui tonų 
dinamito.

MASKVA — Sovietų Sąjun- | 
ga pradeda arkčio slaptojo ka
ro pratimus. Pratimai (manev-l 
rai) bus vykdomi tarp Baren- 
tų ir Karos jūrų ir jie truksią 
iki spalio 20 dienos.

Sovietų gynyboso ministeris 
maršalas Radion Malinovski at
vyksiąs į arktį stebėti karo 
pratimų, kuriuose būsią visokių 
rūšių modernių ginklų”.

Naujas vaistas nuo 
širdies ligų

Britanijoj išrastas naujas 
vaistas atromid, kuriuo tikima
si žymiai sumažinti širdies li
gas. šiuo metu tas vaistas yra 
dar bandymų stadijoje. Vaistas 
yra gaminamas tabletos formo
je ir kontroliuos riebalų susitel
kimą kraujo induose. Riebalai 
sukelia arterijų sukalkėjimą ir 
yra daugelio širdies ligų prie
žastis.

RYTU VOKIETIJOJE BULVĖMS KAINOS 
PADVIGUBINTOS, PLEČIANTIS NERIMUI

Darbininkai nori streikuoti prieš komunistinį režimą
BERLYNAS Komunistų metais svaras bulvių kainavo

valdoma Rytų Vokietija penk
tadienį daugiau nei dvigubai 
pakėlė pagrindiniam gyventojų 
maistui — bulvėms — kainą, 
didėjant krašte nerimui.

! Prieš keletą savaičių Sovietų 
Sąjunga pakėlė mėsos ir pienoOperacijos senoveje

Lūžusį kaulą sutvarstyti žmo
nės mokėjo jau naujajamte ak- ųU) o dabar Rytų Vokietijos 
meng amžiuje, o taip pat daryti . komunistai pranešė, jog naujų 
galvos kiaušo operacijas ar am- bulvių svarui teks mokėti apie 

t pūtuoti pirštus. I penkis centus, gi praėjusiais

2.25 cent.
Skurstant kolchozams, komu

nistinis režimas pakėlęs kainas 
paskatinti gamybą.

Du Vakarų Berlyno laikraš
čiai praneša, jog“ vyrauja strei
ko nuotaika” kai kuriose su-

TEISINA KARO

NUSIKALTĖLIUS

BERLYNAS — Buvusio III 
Reicho užsienio reikalų minis
terio našlė Anelė Ribbentrop 
rengiasi paskelbti savo raštą 
apie „Sąmokslą prieš taiką”. 
A. Ribbentropienės knygą leis 
Helmut Sudermann, buvęs 
aukštas pareigūnas Goebelso 
ministerijoje. H. Sudermann 
specializuojasi tokių knygų lei
dime, kurios „baltina” karo nu
sikaltėlius. Jis yra išleidęs Ru
dolfo Hesso, Nuernbergo teis
mo pasmerkto kalėti lig gyvos 
galvos, atsiminimus.

A. Ribbentropienės knyga 
dar nepaskelbta, bet spaudos 
atstovams ji paaiškino, jog jo
sios knygos tikslas „galutinai 
demaskuoti” pažiūrų klaidingu
mą, kad II Pasaulinis karas 
esąs sukeltas III Reicho, vado
vaujamo Hitlerio ir jos vyro. 
Už karo kilimą esą atsakingi 
lenkai ir anglai, o ne Hitleris ir 
jo užs. reik. ministeris Ribben
trop. „Hitleris ir mano vyras”, 
— pasakė Ribbentropienė — 
„darė viską karui išvengti, bet 
lenkai atsisakė atiduoti Vokie
tijai Dancigą, o anglai juos pa-

žemėlapyje matomose valstybėse pažymėta daktarų skaičius, kuriems buvo pasiųsta thalidomide 
tablečių, nuo kurių vartojimo nėščios moterys pagimdyvavo nenormalius vaikus.

gaminiams kainas vienu trečda- valstybintose įmonėse Rytų Vo
kietijoje, nes maisto trūkumas 
iššaukė nepasitenkinimą.

„Bild Zeitung”, kaip pasako
ja keleiviai iš Rytų Vokietijos, 
konstatuoja, kad antikomunis
tinės demonstracijos buvo Lėn- 
na chemijos įmonėse Merse-

Laikraštis „Der Abend” at
spausdino panašius pranešimus 
su antgalve: „Atsakymas reik
menų krizei: streiko grasini
mais zonoje”.

Kas kaltas dėl maisto trūku
mo Rytų Vokietijoje? Gi komu
nistų ūkinė sistema. Prieš porą 
metų raudonieji ir likusius pri
vačius ūkius pavertė kolcho
zais, ir nuo tada pasirodė, ko
kia netikusi yra komunistų ūki
nė santvarka.

Valstybe be vėliavos
Kanada yra vienintelė valsty

bė visame Britų Common- 
wealthe neturinti savo vėliavos 
nei valstybinio himno. Austra
lija, N. Zelandija, Indija, Ceilo- 
nas, Gana ir Nigerija turi savo 
himnus, bet Kanados politikai 
dar nesiryžta. Prieš rinkimus 
visos partijos prižada ir vėliavą 
ir himną, bet po rinkimų viską 
pamiršta.

Ike Paryžiuje
PARYŽIUS — Buvęs prezi- 

burge. Neramumai yra įmonėje dentas Eisenhoveris ir jo žmo-
Hallėje ir Leipzige ir Zwichau 
anglies kasyklose. Net seni par
tijos nariai atvirai kalba prieš 
savo vadą Walterį Ulbrichtą.

na šeštadienį atvyko į Pary
žių, kaip turistas, vizituoti 
krašto, kurį jis kartą yra iš
laisvinęs. Buvęs JAV prezidentas Eisenhoweris 

keliauja per Europą

NARKOTIKAI, SPEKULIACIJA IR POLITIKA

Japonijoje pakilo
beletristikos skaitymas
TOKIO — Po II Pasaulinio 

karo Japonijoje pastebimas ne
paprastas reiškinys: milijoni
niais tiražais išeina beletristi
nės knygos. Niekada prieš tai 
japonai neskaitė tiek daug ro
manų ir apysakų. Kasmet bent 
po 3-4 išleidžiama atskiromis 
knygomis 300,000 — 400,000 ti
ražu. Be to, daug laikraščių ir 
žurnalų leidžia romanus per sa
vo atkarpas. Savaitraštis „Asa- 
chi” anksčiau ėjo 100,000 egz. 
tiražu, bet kai tik ėmė spaus
dinti Eiži Jošikavos romaną, to

Šnipas Soblen ir kas toliau
Jei britai Sobleną įsodintų į Izraelio lėktuvą...

LONDONAS — Izraelis metė iki gyvos galvos. Londonas Iz 
naujų komplikacijų į Britanijos 
pastangas pasiųsti pabėgusį So-

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, ypač jų pietinės valstybės, 
daugiausia narkotikų — mari- 
juanos — gauna šmugelio keliu 
iš Meksikos. Amerikiečių polici
ja viską daro, kad šio krašto 
narkomanai negautų marijua- 
nos iš Meksikos, bet Meksikos 
policija į tai šaltai žiūri, nes 
marijunana duoda Meksikos e- 
konomijai nemaža pliusą. Jei 
Meksikos vyriausybė JAV pa
vyzdžiu uždraustų kultivuoti 
indiškas kanapes (cannabis sa- 
tiva), iš kurių lapų ir gėlių ga
minamas rūkalas, tada mariju
anos klausimas JAV-se pasi
darytų ne toks aktualus, kaip 
dabar. Kalifornijos valdininkai 
kelia klausimą, ar nebūtų tiks-

laikė, bet vėliau išstatė juos savaitraščio tiražas pakilo iki 
prtieš vė.ją” (visai jais nesirū- kelių milijonų, 
pino). Iš nacių „evangelijos”—
Hitlerio „Mein Kamp” aiškiai Toks rašytojas, kaip Jasuna- 
matyt, kad Hitleris ir jo parti- r* Kavabata rašo po 2-3 roma-
ja buvo karo šalininkai, nes ka
rą laikė ne nusikaltimu, o tau
tos išvalymu ir jos sustiprini
mu.

nūs per metus.

— Jamaica šiandien gavo ne
priklausomybę iš britų. Nauja 

— HoUgwood filmų aktorė nepriklausoma valstybė pasiliks 
Marilyn Monroe rasta negyva Britanijos bendruomenėj (Com- 
savo apartamente. Imonwealthe).

vietų Sąjungos šnipą dr. Soble
ną į Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Britų pareigūnai nori, kad 
Izraelio oro linijos EI Al lėktu
vas nuvežtų Rusijos šnipą į A- 
meriką, kur jis nuteistas kalėti

KALENDORIUS

Rugpiūčio 6 d.: V. Jėzaus At
simainymas, Daiva, Lengvė.

Rugpiūčio 7 d.: šv. Kajeto
nas, Drąsutis, Prutenė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsnių, rytoj — vė
siau.

Saulė teka 5:48, leidžiasi 
8:04.

raeliui davė laiko iki trečiadie'
mo^apsispręsh. a uždaryti JAV

Sobleną kaip keleivį. O Izraeli
tų vyriausybė įsakė EI Al lini
jos lėktuvui skristi į Izraelį, jei
Britanijos pareigūnai įsodintų 
Sobleną į izraelitų lėktuvą ir 
įsakytų skristi į Jungtines A- 
merikos Valstybes.

Revizitas
WASHINGTONAS — Jung

tinis Japonijos ir Jungtinių A- 
merikos Valstybių kabineto na
rių susirinkimas bus Washing- 
tonc gruodžio 3-5 d. d., pana
šus susirinkimas, buvo Hakone, 
Japonijoje, 1961 metų lapkričio 
mėnesį.

kos sieną bent penkeriems me
tams; per tą laiką pasidarytų 
kova su marijuanos šmugeliu 
lengvesnė, bet Meksika tokio 
eksperimento nenori, nes jis jų 
interesui nepatarnautų.

Panaši situacija yra Egipto 
ir Libano. Libane auginamos 
indiškos kanapės, iš jų gauna
mas narkotikas hašišo vardu ir 
per beduinus šmugeliuojamas į 
Egiptą, o egiptiečiai yra dides
ni narkotikų mėgėjai negu a- 
merikiečiai marijuanos. Oficia
liai sakoma, kad 450,000 egip
tiečių yra aistringi hašišo rū- 

Prancūzija greitai pakels kytojai ir 150,000 apiumo var- 
plienui kainas. J totojų, bet neoficialiai sakoma,

_______ I jog laiks nuo laiko visi suau

gę egiptiečiai vyrai rūko haši
šą, o ketvirta jų dalis jau yra 
aistringi, liguisti rūkytojai.

Sistematiški hašišo=mariju
anos vartotojai tampa išsiblaš
kę, mieguisti, silpni, jų organiz
mas neatsparus ligoms; praran
da judrumą ir minčių kontrolę, 
regėjimas susilpnėja, dažnai 
atakuojami manijų; vėlesnėse 
stadijose dažnai juos ištinka 
paralyžius, kai kada išeina iš 
proto. Egipte nėra alkoholizmo 
problemos, bet hašišo problema 
yra itin aktuali.

KAIP ĮSIGABENA HAŠIŠĄ

Iki pilnos Egipto nepriklau
somybės, iki karaliaus Faruko 
nuvertimo egiptiečių valdžios 
organai ir ypač Egipto protek- 
toriai britai gan silpnai kovojo 
su hašišo šmugeliu, tad bedui
nai, ginkluoti automatiniais 
ginklais, urmu importuodavo 
hašišą į Egiptą, daugiausia per 
Suezo kanalą. Egiptiečių sargy
biniai (patruliai) traukdavosi į 
šalį nuo beduinų bandų, gabe
nančių hašišą. Nasserio vyriau
sybė žymiai sustiprino narkoti
kų' policiją, aprūpindama ją 
šarvuočiais ir helikopteriais; 
dabar urminis hašišo „impor
tas” į Egiptą pasidarė neįma
nomas, bet šmugelis eina to
liau. Kurį laiką įšmugeliuodavo 
hašišą švininėse tūtelėse, sukiš
tose į kupranugarių vidurius; 
šitą metodą pastebėjo policija 
ir dabar visus atvykstančius į

Egiptą kupranugarius peršvie
čia rentgeno spinduliais. Bedui
nai deda hašišą į guminius mai
šus, kuriuos šmugelninkai mo
torlaiviais atveža prie Egipto 
pajūrio ir išmeta į vandenį. Da
lį jų pačiumpa policijos pasam
dyti žvejai.

Paskutinė kontrabandos ma
da — siųsti hašišą specialiai 
lėktuvais ir numesti jį į sunkiai 
prieinamas Egipto dykumas ar 
kalnus. Šitaip dabar į Egiptą 
įšmugeliuojamas hašišas, opiu
mas, morfinas, kokainas, hero
inas. Jei Libanui nerūpėtų savo 
hašišą „eksportuoti” kontra
bandos keliu į Egiptą, tai jis 
nebūtų toks šaltas arabų vieny
bės idėjai. Hašišo gamyba yra 
svarbi Libano ūkio šaka. Už
drausti indiškų kanapių augi
nimą Libanui būtų lyg ir nukir
timas šakos, ant kurios laiko
si jo ekonomija, tad aišku, jog 
Libano vyriausybė neoficialiai 
globoja hašišo kontrabandą.

Pačiame Libane hašišo kilog
ramas kainuoja 10 svarų, o 
Egipte — 250 svarų, taigi kon
trabandininkams labai apsimo
ka pirkti Libane hašišo kilogra
mą už 10 svarų ir parduoti jį 
Egipte už 250 svarų. Žinoma, 
ne visada pasiseka kontraban
da, bet jei jau pasiseka, tad 
pelnas yra nepaprastai didelis. 
Panašiai į Meksiką ir Libaną 
raudonoji Kinija globoja opiu
mo gamybą ir jo kontrabandą 
į užsienį.

J. Gs.

S
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

JOS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Neseniai esu persikėlęs dirbti 
j socialinio draudimo įstaigą 
Chicagoje. Visados stengiausi 
ir toliau bandysiu patarnauti 
kiekvienam lietuviui, jei jis bus 
reikalingas patarimo ar pagal
bos socialinio draudimo reika
luose.

Šiuo metu dirbu Sočiai Secu- 
rity District Office, 4731 South 
Parkway, Chicago 15, III. Tele
fonas: 548—1622. Darbo valan
dos: nuo 8:45 vai. ryte iki 4:45 
vai. po pietų, nuo pirmadienio 
iki penktadienio.

Visų čikagiečių labai nuošir
džiai prašau socialinio draudi
mo reikalais kreiptis į įstaigą 
darbo valandomis. Būčiau dė
kingas, jei pensijų reikalais ne
benaudotų mano artimųjų tele
fono.

Beto esu prašytas Įstaigos 
vadovės, kad kiek galima tų 
vietovių, kurios nepriklauso ma 
no tarnybos socialinio draudi
mo skyriui, lietuviai kreiptųsi į 
artimiausias socialinio draudi
mo įstaigas. Šitas pageidavimas 
yra reiškiamas todėl, kad Chi- 
eagoje yra daug socialinio drau 
dimo įstaigų, kurios aptarnau
ja tik joms nustatytus rajonus. 
Gi, atsiradus klientams iš kitų 
rajonų, yra pavojus, kad toji į- 
staiga gali būti perkrauta dar
bu. Tačiau šiuo nenorima pasa
kyti, kad minėtoji įstaiga atsi
sakys patarnauti lietuviams. 
Ne — jūs esate kvieč’ami nau
dotis mūsų patarnavimais.

KLAUSIA V. M.

Prašau neatsisakyti paaiškin
ti:

1. Esu gimęs 1898. Atvykau 
į JAV 1960 m. Pradžioje darbo 
negavau, vėliau pradėjau dirb
ti, bet dėl stokos darbo iš savo 
darbovietės jau trečią kartą esu 
atleidžiamas ir gaunu bedarbio 
pašalpą. Ar tie bedarbės laiko
tarpiai įskaitomi į laiką gavi
mui soc. aprūpinimo senatvėje? 
(Man reikėtų viso 12 ketvir
čių).

2. Ar ilgesnis nedarbas dėl li
gos (2—3 mėnesiai) įskaitomas 
į laiką pensijai gauti?

3. Kiek minimum reikia turė
ti išdirbtų metų, kad turėti tei
sę į visiško nedarbingumo pen
siją? (dėl ligos ar nelaimingo 
atsitikimo).

Atsakymas V. M. 1. Jokie be
darbės laikotarpiai, nei už ją 
gaunami atlyginimai, negali bū
ti įskaičiuoti į laiką, už kurį 
būtų gaunami metinių darbo 
ketvirčių kreditai. Už savo tie
sioginius uždarbius ir nieką ki
tą tegalima gauti kreditą.

2. Jokio laiko kaip tokio nė
ra, už kurį gautumėte kreditą

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

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

Current Dividend up to 4į4%

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

pensijos kvalifikavimuisi. Meti
niai darbo ketvirčiai pelnomi 
tik tada, jei trijų mėnesių lai
kotarpyje uždirbama bent 
$50.00 dolerių.

3. Norint kvalifikuotis nedar
bingumo pensijai, yra būtina 
turėti bent 20 metinių darbo 
ketvirčių ir jie turi būti pelny
ti 10-ties metų laikotarpyje 
prieš tampant nedarbingu.

KLAUSIA V. L.

Brolio kviečiamas 1959 m. 
rugp. 13 d. abudu su žmona 
emigravome iš Kanados į JAV. 
Perkėlėm ir mėlyno kryžiaus 
draudimą.

Kanadai mokėjome $18.60, 
kas trys mėn. čionai, pradedant 
1959 m., mokėjome po $53.64 
kas rys mėn., o dabar dar pa
kėlė mokėjimą. Jau tris kartus 
sumokėjom po $44.72 kas du 
mėn.

Kol dirbu, dar pajėgiu mokė
ti, bet tuojau nedirbsiu, nes jau 
nepajėgiu. Turiu 74 m. amžiaus. 
Pensijos gaunu $77. Turto turiu 
tik karstui. Brolis iš kurio ti
kėjausi paramos, mirė turto ne 
palikęs. Matau, kad būsiu pri
verstas Mėlynojo Kryžiaus 
draudimo atsisakyti. Patarkit, 
ar nėra kokių kitos rūšies pi
gesnių draudimų ar ko nors pa
našaus.

Atsakymas V. L. Graudu 
skaityti jūsų klausimus ir 3kau 
du, kad nebeturiu jokio prak
tiško patarimo atsakymui. Gai
la, kad turbūt būsite priversti 
atsisakyti ligos apsidraudimo, 
tačiau labai nuoširdžiai patar- 

! čiau, kad Mėlyno Kryžiaus drau 
dimo neatsisakytumėte, nes li
gai užpuolus bus visiškai blo
gai. Pigesnių apdraudų —neži
nau. Gi šios apdraudos mokes
čiams apmokėti patarčiau paga
liau kreiptis ir į Balfą, kuris 
turėtų būti pajėgus jums padė
ti.

Klausia J. Z. Esu gimęs 1897 
m. vasario 10 d. Pradėjau dirb
ti apdraustam darbe nuo 1953 

j m. Uždirbau 1957 m. — $387.00,
11959 m. _ $237.00, 1958 m. — 
$2,580.00, 1961 m. — $2,702.00 
ir dar šiais metais manau už
dirbti $2,702. Prašau apskai
čiuoti, ar jau yra man pakan
kamai metų ketvirčių, jeigu iš
eičiau 65 m. pensijon 1963 m. ir 
kiek aš galėčiau gauti pensijos 
kas mėnesį.

Atsakymas J. Z. Iš pateikto
sios informacijos yra aišku tik, 
kad jūs jau turite pakankamai 
metinių darbo ketvirčių ir todėl 
turite teisę į socialinio draudi
mo mėnesinę pensiją.

Gaila, bet pateiktųjų žinių ne 
užtenka pensijos apskaičiavi
mui. Yra būtina žinoti kiek už
dirbdavote kasmet nuo 1953 m.

Klausia Vyt.: Mano uždarbis

Aktorius Lee Marvin, atvykęs su šeima filmų kūrimui j Havajus, 
buvo taip gausiai apkrautas vainikais.

— nuo 1937 m. iki 1950 m. 
$1,697.50, nuo 1951 iki 1957 m. 
$3,872.50. Vėliau nebeuždiruau 
nieke ^.r mano ketvirčiai so
cialinio draudimo pozicijoje yra 
tvarkoje ?

Atsakymas Vyt. (pavardė 
neišskaitoma):

Iš patiektųjų duomenų sant- 
traukos, kurią jūs gavote iš 
centrinės socialinio draudimo 
įstaigos, negalima pasakyti kiek 
metinių darbo ketvirčių jūs tu
rite. Mat, jums prisiųstoji už
darbių santrauka tenurodo tik 
įmokėtų uždarbių sumas tam 
tikrų metų laikotarpiuose. No- 

i rint sužinoti, kiek turima me- 
, tinių darbo ketvirčių, yra būti
na atsiklausti centrinės sociali
nio draudimo įstaigos ir prašy
ti tokios informacijos.

Klausia A. M. Kilus neaišku
mui apskaičiuojant man pensi
ją, maloniai prašau pranešti 
kokio dydžio yra mano pensija, 
išeinant iš žemiau nurodytų už
darbių:

1950 mt. $1,590.00
1951 ’’ $2,344.56
1952 ” $3,531.67
1953 ” $3,855.31
1954 ” $3,477.69
1955 ” $3,768.32
1956 ” $3,972.31
1957 ” $4,261.71
1958 ” $4,521.92
1959 ” $2,879.41
1960 ” $4,360.20
1961 ” $2,850.41

Į pensiją išėjau 1961 mt. 
rugpiūčio mėn. 1 d.

Atsakymas A. M. Gaila, kad 
savo klausime nenurodote ar į 
pensiją išėjote būdami 65 m. 
amžiaus, ar sulaukę tik 62 m.

Pirmuoju ir 'vieninteliu atve
ju, jūsų pensija turėtų būti 
apie $114.00 dol. per mėnesį. 
Tačiau, jeigu jūs išėjote į pen
siją sulaukę tik 62 m. amžiaus, 

į tai tada jūsų pensija galėtų bū
ti daug mažesnė. Kokio dydžio 
ji būtų, negalima pasakyti, ne
žinant jūsų gimimo datos.

Klausia A. S.: Nuo 1956 m. 
sausio 1 d. dirbu savarankiškai
— self-employed. Mano meti
niai uždarbiai (komisas) buvo:

1956 m............... $8,941.75
1957 m...............$9,693.64
1958 m...............$7,204.26
1959 m...............$5,939.26
1960 m...............$2,793.38
1961 m...............$4,098.55

Socialinio draudimo fondan 
kasmet buvo iš uždarbio išskai
toma nustatyta suma.

1962 m. gruodžio 24 d. turė
siu 65 metus. Nuo tos dienos 
norėčiau pasidaryti pensininku.

1) Kokio dydžio bus mano 
mėnesinė pensija?

2) Kada turiu paduoti socia
linei tarnybai prašymą pensijai

j gauti, kad pirmąjį čekį gaučiau 
laiku?

Atsakymas A. S.: Tam tikra 
prasme jūsų patiektoji informa
cija apie savo metinius uždar- 

i ibius yra prieštaraujanti. Pir
miausiai, jūs sakote, jog socia
linio draudimo buvo išskaitoma 

: nustatyta suma. Tačiau patiek
tieji duomenys parodo, kad jūs 
ne kiekvienais metais uždirbote 
maksimalinę sumą. Užtat pen
siją apskaičiuojant, prileidau, 

i jog jūs sakyd’ami “nustatyta su 
ma” mintyje turėjote ne mak
simalinės sumos įmokėjimą už 
savo uždarbius, bet jūs visados 
mokėjote nustatytus socialinio 
draudimo metinius mokesčius

^Doinfl^ua™
TV-RADĖJAI - OUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES
ANTENOS - BATERIOOS - LEMPUTES 
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam žemiausios kainos fr garantija___

13321 S. Halsted St.- CLIFFSIDE 4-5665Į

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite i:-; 
Sfljiiž apdraudą nuo ugnies lr auto-S 

mobilio pas n

FRANK ZAPOLIS? 
8208% VVest 95th Street S

’Jhicago 42, Illinois 
GA. 1-8654 ir GR. 6-4330.®

M O V ! N G
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

z

už savo tikrąjį metinį pelną 
(net profit).

Naudojant aukščiau minėtuo
sius metinius uždarbius, jūsų 
mėnesinė socialinio draudimo 
pensija turėtų būti apie $118.00 
dol.

Jeigu žadate prašyti pilnos 
pensijos ir pensiją norite gauti 
nuo š. m. gruodžio mėnesio, tai 
pareiškimą pensijai gauti galite 
įteikti jau rugsėjo mėnesį.

J. šoliūnas

Aš neginčiju, kad moterys yra. 
paikos: Dievas jas padarė tokias, 
kad prilygtų vyrams. — G. Eliot

įj P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban-4 dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t.

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 

i 2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 
Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
, GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nu-o 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad,

DR. ANNA BALIUnAS
■ AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.; kasdien 1.0—12 vai. ir 7—9 v. 
rak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lienį uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rez. HE 0-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LTGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MT 3-0001.

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

Rezid.: 3241 West OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai. Kasdien nuo 6—-S vai. vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 476-4042

_______ Rez. VVAlbrook 5-3048

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

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

Rcute 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
į Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
'Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

|TeI. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

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

Tel. ofiso 247-1002, Kainu PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Taipgi Įvairios nervinės ligos
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija lr moterų ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir valkų ligos 
2737 VVest 71st Street

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

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8;
šešt. nuo 1 ki 4 vai.
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Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA S-7278

DR, A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas: GRovehili 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road

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

Ofiso ir buto tel. OLyinpic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

j tad. tik 10-12.

Tel. RElianee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 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 OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Nuo rugp. 6d. iki rugp. 20d. Atos
togose. Kreiptis į dr. F. Kauną.
Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

0R. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South WCstern 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 tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Tel. — PRospeet 8-7773 
Vai.; pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p. p. 
antrad. ir penktad 5-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 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.

dS JONAS v. MILERIS
NERVŲ ER SMEGENŲ LIGOS

4 Main St., Aurora, IU.
Tel. TW 2-0803

Susitarimui skambinti 
tel. TRemont 9-1450, Batavia, III.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. Ofisų RE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p. 
šeštadieniais 10-12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta.

Kuomet svarstote duoti dovaną 
savo giminėms arba draugams, at
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.

• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 5:30, šeštadieniais S 
8:30 — 1.2:00.

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

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

VĄL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California A ve.,i 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. Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. West.ern Avė., tel 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehili 6-0617 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

Ofiso telef. CUiffside 4-2896 
Rezid. teief. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

-r , . chirurgija •
Valandos kiekvieną dieną ,2 — 4 ir 
®—8 vąŲ 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 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PE 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 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal Susitarimą. 

Dėl valandos skambinti tel.: HĖ 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir ' šeštad.

Telefonas — GRovehili 6-2823
DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
ATOSTOGOSE

Kol grįš ofise dirbs Dr. Brinkis. 
Vai. — Pirmad., antrad. ir penktad. 

1-4 p. p..
trečiad. ir ketvirtad. 7-9 v. v.

Tel. PRospeet 6-9400
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ligi 5 valandos ryto kasdien.



Chruščiovo kalbos apie taiką ir

PAVERGTŲJŲ TROŠKIMAI
Nikita Chruščiovas pastaruo 

ju laiku garsiau ir dažniau dai 
nuoja savo dainelę apie pasau
lio taiką, apie koegzistenciją 
bei komunizmo taikų sugyveni
mą su kapitalistiniu pasauliu. 
Tačiau, nors toji jo “taikos” 
dainelė ir garsiai ir dažnai yra 
dainuojama, laisvasis pasaulis 
jon neįsijungia ir neįsijungs. 
Neįsijungtų nei tuo atveju, jei, 
sakysime, savo karine jėga, a- 
tominėmis bombomis pasaulį 
užkariautų, pavergtų. Tiesa, 
tada būtų “taika” pasaulyje, 
bet tai būtų prievartos, vergų 
taika, kokia šiandien yra Mas
kvos ir Peipingo pavergtuose 
kraštuose. Tokios “taikos” nie
kas nenori.

Maskvos despotai, kalbėda
mi apie “taikų sugyvenimą” 
su demokratiniu, kaip jie sa
ko, kapitalistiniu pasauliu, lig
šiol nėra pasmerkę ir nėra išsi
žadėję savo tėvo Lenino, plano 
bei tikslo užvaldyti komuniz
mui visą pasaulį, panaudojant 
visokiausias priemones, nors 
jos būtų pačios žiauriausios. 
Leninas nekalbėjo apie koeg
zistenciją su kitu, nekomunis
tiniu pasauliu. Jisai labai aiš
kiai pasakė, kad ir prileisti ne
galima, kad komunizmas ir de 
mokratija galėtų gyventi pa
saulyje šalia viens kito. “Kol 
kapitalizmas ir socializmas eg
zistuoja, mes negalime gyven
ti taikoje. Pasekmėje vienas ar 
kitas triumfuos — laidotuvių 
rauda bus giedama arba So
vietų respublikai arba pasau
lio kapitalizmui” — taip rašė 
ir kalbėjo Leninas.

Ar neaišku?
*

Chruščiovas įvairiausiomis 
grėsmėmis, melagystėmis, veid 
mainiavimais ir politiniais bei 
diplomatiniais manevravmais 
mano galįs priversti laisvąjį 
pasaulį į pasitarimus, kuriuo
se būtų padarytos nuolaidos 
ir būtų patenkinti Maskvos rei
kalavimai be karo. Jis ir toliau 
dainuos “taikos” dainelę ir siū 
lys laisvam pasauliui alyvos 
šakelę.

Maskvinių “taikos” pasiūly
mų laisvasis pasaulis negali 
priimti.- Jei juos priimtų, tada, 
anot Lenino, jau reiktų ruoš
tis giedoti laisvam pasauliui 
laidotuvių raudą.

Nežinia, kaip didelį Rusijos 
žmonių nuošimtį Chruščiovas

Katalikų pasauly

YPATINGA KELIONĖ IŠ 
PIETŲ AMERIKOS

Jauna urugvajiečių pora — 
Lucio ir Marta Grand — pasi
prašydami pavėžinti, per dve
jus metus keliaudami per įvai
rius Pietų Amerikos kraštus, 
pasiekė JAV ir čia nori pašvęs
ti laiką duodami tikslesnį su
pratimą apie Pietų- Amerikos 
katalikus ir jų problemas.

PIETŲ AMERIKOS 
KATALIKŲ SPAUDA

Kolumbijos sostinėje Bogoto
je liepos mėn. pabaigoje įvyko 
Pietų Amerikos katalikų spau
dos kongresas. Jame paaiškėjo, 
kad tuose kraštuose katalikai 
turi 24 dienraščius ir šimtus 
savaitraščių. Daugelis žurnalų 
yra leidžiami modernūs, spalvo
ti. Tačiau, turima sunkumų su 
tiražu, nes Pietų Amerika kal
nuota, susisiekimas menkas, 
daug neraštingų, tai sunkiau su 
prenumeratoriais.

NAUJAS STOCKHOLMO 
VYSKUPAS

Popiežius Jonas XXIII nauju 
Stockholmo vyskupu paskyrė 
Joną E. Taylor, OMI, kilusį iš 
East St. Louis. Jis nuo 1958 m. 
buvo Skandinavijoje dirbančių 
oblatų vyresniuoju. Ankstyves 
nis danų kilmės Stockholmo 
vyskupas Knut Ansgar Nelson 
rezignavo.

yra įtikinęs, kad jo politinė 
programa j/ra “taikos progra
ma”, kad jis iš savo pusės 
viską daro, kad karo išveng
tų. Taip pat nežinia, kiek pa
čių rusų tiki komunistų vadų 
melagystėms, kad vakarų de
mokratijos yra agresorės, im- 
perialistės ir taikos priešinin
kės, o besiginkluojanti Rusija 
tik save gina. Mes nežinome 
nei to, kiek yra rusų, kurie 
tiki, kad Chruščiovui pavyks 
išvengti atominio karo ir tuo 
juos išgelbėti. Reikia manyti, 
kad pačių rusų tarpe nėra 
daug lengvatikių, kurie tikėtų 
jų dabartinių valdovų žo
džiams, nes ir jie (turime gal
voje nekomunistus) neša ko
munistinės vergijos jungą, ken 
čia ir trokšta išsilaisvinimo.

Bolševizmo pavergtųjų tau
tų žmonių■ nuotaikos yra dar 
ryškesnės. Jie buvo okupuoti, 
pavergti, kankinami ir perse
kiojami labiau negu rusai. Jie 
ir karo nebijo, nes jau yra pa
tyrę, kad ir karas su visais 
savo žiaurumais ir baisumais 
nebus piktesnis už dabartinę 
jų būklę. Kai kurie jų galvoja, 
kad karas gali atnešti jiems 
išsilaisvinimo vilčių. Iškentėję 
ir dar tebekenčią pragaro kan
čias, netekę savo namų, bet 
kokios nuosavybės, atskirti 
nuo savo mylimųjų šeimos na
rių, daugelis ištremtų į Sibirą 
žiauriai mirčiai jaučia, kad gal 
tik karas galėtų atnešti jiems 
vienokią ar kitokią atmainą. 
Todėl Chruščiovo bauginimai 
vakarų demokratijų agresija 
jiems visai nėra įdomūs. Kal
bos apie taiką bei Sovietų Są
jungos “taikų sugyvenimą” su 
laisvaisiais pasaulio kraštais 
juos tikrai baimina, nes tai 
reikštų netekimą paskutiniųjų 
išsilaisvinimo vilčių.

Didysis Jungtinių Valstybių 
patrijotas Patrikas Henry šio 
krašto kovų už laisvę ir nepri
klausomybę metu yra pasakęs 
neužmirštamus žodžius: “Duo
kite man laisvę, ar duokite 
man mirtį”. Tokia dvasia ir 
nuotaika Amerikos vyrai ėjo 
į karo laukus kariauti už savo 
ir krašto laisvę.

Nikita Chruščiovas gali kal
bėti apie “taiką” kiek tik jis 
nori. Esame tikri, kad paverg
tųjų tautų žmonės, net ir pa
tys rusai, chruščioviškos tai
kos nenori.

NUO LOPŠIO IKI... KARSTO

Naujoje Duvernay parapijo
je, Montrealio, Que apylinkėse, 
įsteigtas vaikų darželis, į kurį 
motinos, eidamos į darbą, gali 
atnešti kūdikius ir atvesti vai
kus. Ta pati parapija suplana
vo pastatyti laidotuvių koply
čią, kuria galės naudotis visi 
parapiečiai be atskiro mokes
čio. >

VOKIETIJOJE PAAUGO ,
KATALIKŲ PROCENTAS

Vakarų Vokietijoje yra dau- 
. giau kaip 53 milijonai gyven
tojų. Iš jų 27 milijonai katali
kų, kas sudaro 44.6 procento, 

i Rytų (Vokietijoje katalikų tėra 
8.9 procento. Vakarų Vokieti- 

| jos katalikų misionieriai Afri- 
i koje, Pietų Amerikoje, Okeani
joje, Azijoj ir šiaurės misijose 
veda 2,800 pradžios mokyklų, 
Iš viso vokiečiai misionieriai 
turi 5,400 švietimo ir socialinės

: pagalbos centrų.

PAGERBĖ DAKTARO IR
SESELĖS PASIŠVENTIMĄ
Pagerbdamas dr. F. C. Mc 

i Cormack ir vienuolės seselės Fi
lomenos Marijos pasišventimą, 
mirdamas dr. W. J. Meyer, iš 
Union City, N. J., paliko Šv. 

i Vardo ligoninei, kur dirbo mi
nėtas daktaras ir seselė, $200, 
000. Dar $100,000 jis paliko Šv. 
Mykolo mokyklai ir $40,000 Get 

i hsemane trapistų abatijai Ken- 
j tucky valstybėje.

Dainavos stovyklos šimtininkų suvažiavimas Dainavoje. (Nuotr. A. Gulbinsko)

DIDŽIOJI EUROPOS PROBLEMA
Akstinai ir kliūtys jos politiniam susijungimui 

PRANAS DAILIDE

Už kelių savaičių yra numa
tyti Europos Bendrosios valsty
bių formalūs pasitarimai Romo
je dėl politinio Europos susijun
gimo. Kad tas susijungimas rau 
donojo pavojaus akyvaizdoje 
Europai yra būtinai reikalingas, 
laisvos Europos politikai neabe
joja. Klausimai, kuriuos jiems 
tenka spręsti yra šie: Kokia 
forma politinis Europos susijun
gimas turi įvykti, kurie kraštai 
į politiškai susijungusią Europą 
galėtų įeiti ir kaip sutartą su
sijungimo formą būtų patogiau
sia įvykdyti gyvenimo prakti
koje.

Ūkiniai Bendrosios Rinkos 
laimėjimai turi didelio 

patrauklumo
Tie laimėjimai paskatino An

gliją, o taipgi ir kitas Europos 
valstybes rūpintis įstojimu į tą 
ūkinę bendruomenę. Tačiau tos 
ūkinės bendruomenės išplėtimas 
susidūrė vienur su ūkinėmis, ki
tur su politinėmis kliūtimis. 
Anglijos dominijos — Canada, 
Australija ir Naujoji Zelandija 
— prisidėjus Anglijai prie Eu
ropos Bendrosios Rinkos, netek 
tų laisvo įvežimo į Angliją savo 
žemės ūkio gaminiams, o tokie j 
kraštai, kaip Švedija, Šveicarija, 
ir Austrija, norėtų prisidėti prie į 
Bendrosios Rinkos tik ūkiškai, 
neprisiimdami jokių pasižadėji
mų dėl politinio Europos susi
jungimo. Mat, Sovietai laiko : 
tokį susijungimą nukreipta prieš l 
juos ir dėlto priešingu sakytų 
valstybių deklaruotam neutrali
tetui. Tuo tarpu pačios Bend
rosios Rinkos valstybių tarpe 

! nėra vienos nuomonės dėl įsipa- 
, reigojimo išimčių naujai įsto- 
jantiems nariams. Prancūzija ir 
Vakarų Vokietija yra gana 

: griežtai nusistačiusios prieš to
kias išimtis. Italija ir Benelux’o 
valstybės būtų linkusios atsi
žvelgti į kai kurių kraštų indi- 

, vidualines sąlygas. Tuo klausi
mu Bendrosios Rinkos valsty
bės turės Romoje galutinai iš
siaiškinti ir susitarti.

Kol kas sustiprėjusi Prancū- 
! zijos ir Vakarų Vokietijos san
tarvė neduoda pagrindo laukti 
“palaidesnio” naujų narių į 
Bendrąją Rinką priėmimo. Tie 
nariai turės prisiimti visus su

Tais klausimais net šešių 
Bendrosios Rinkos valstybių 
tarpe vienos nuomonės nėra. 
Dar didesni nuomonių skirtu
mai gali iškilti, kai politinis Eu 
ropos susijungimas bus aptaria
mas platesniu mastu. Dėlto vi
sai pagrįstai čia rodomas dide
lis atsargumas. Milžiniškos 
reikšmės politinis siekimas ne
turi būti sužlugdytas bet kuriuo 
neapgalvotu iniciatorių žygiu.

Tie iniciatoriai — šešios Bend 
rosios Rinkos valstybės — jau 
sudarydamos ūkinę bendruome
nę, yra numačiusios, kad ta 
bendruomenė bus laiptas į po
litinį susicementavimą. Dėlto, 
tik išlyginusios savo tarpe poli
tinius nesusipratimus ir pasie
kusios palyginti nemažos vieny
bės savo politiniuose siekimuo
se, sakytos Bendrosios Rinkos 
valstybės pereina dabar prie di
džiosios Europos problemos — 
jos politinio susijungimo.

VYTAUTAS VOLERTAS

UPĖ TEKA VINGIAIS
ROMANAS

Pagaliau išsiskyrė iš miesto ir šokinėjo duobėtu 
keliu. Kur važiavo? Kur vedė šis ramus, visų pamirš
tas kelias? Vistiek, kur, visai vistiek, kad tik iš mies
to, kad tolyn, nes pasaulis, lyg juoda derva kunku
liavo visose pusėse. Svarbu šiandien išlikti, bent aki
mirkai išsigelbėti, nes kai išauš diena, pakils saulė, 
gal klaikus sapnas išnyks? Iš tikrųjų, gal ši kelionė 
tik sapnas, gal tik kliedėjimas? Ar girdėta, kad žmo-Į 
gus bėgtų iš namų, viską palikęs? Ar ne savoje pasto
gėje velija numirti, ne artimųjų būry? Ne mirties 
baimė veja, kažkas baisesnio: dvasinė kančia, minties 
prievartavimas.

Gal sapnas... Kai išauš diena, pakils saulė... O 
dabar nesvarbu, visai nesvarbu, kad bent akimirkai 
išsigelbėjus.

Pakelėse šmėkščiojo juodos sodybų kupetos. Kas 
žino, nuo kada toje pačioje vietoje stovi, kiek kar
tų jose pasigirdo kūdikių pirmas verksmas, kiek ve
žimų su karstais pro vartus išriedėjo, gabendami am
žinam poilsiui išvargusius ūkininkus, dailiai sudėju-j 
isus grūdais nublizgintus pirštus ? Tylios, ramios 
nakties tamsoje šios sodybos, vėsios rasos aptrauk
tais langais vieškelin įsižiūrėjusios ir užsimąsčiusios. 
Gal jaunystę prisimena, kai iš tolo kvepėjo sakais, 
kai pašonėje joms pirmą obelaitę pasodino ? Dabar’ 
sulinkusios tos obelys, susikūprinusios ir išpurtusiais 
liemenimis, paukščių lizdus savyje slepiančiais. Ir pa
matų akmenys samanomis apnešti, kraigų žirgeliai

sudūlėję... Ar ilgai čia stovėsime, ar ilgai? Gal rytoj 
kris sviedinys ir ištaškys, ugnis apglėbs liežuviais, 
žmonės rankomis išdraskys ? Neramios mintys šią
nakt, neramu ir viduje. Daug akių ten nesumerkta, 
daug ko misgas neima, nes rytdiena laukia. Kad ji 
niekados neišauštų, kad naktis amžiams paliktų.

Keleiviai Matukonius ir Jasaičius sunkvežimin 
priėmė nenoriai, vietą užleido tingiai slinkdamiesi, 
tačiau susigyveno greitai. Vienodas likimas juos čia 
sukėlė, ta pati ateitis prieš akis laukė. Net ryšuliai 
panašūs, paskubomis sugriebti, vaikai tėvų glėbiuose 
vienodai sumigę, lyg akmeniukai be rūpesčių sukritę. 
Tik vyresniųjų akys naktin išplėstos, tik jie apie 
miegą negalvoja.

— Kažin, kur sustosime? — kažkas užklausė.
— Dievas žino. Važiuosime, kol veš, — atsakė 

iš tamsos. Kai lieps kraustytis, žiūrėsim, kaip tvar
kytis.

— Nei plutelės duonos neturiu, — skundėsi kaž
kurį motina. — Ką vaikui valgyti paduosiu?

— Kaip nors susirasime, kaip nors. Juk tarp 
žmonių esame. Badu savam krašte nemirsim.

— Šiltesnio drabužio mergaitei nepaėmiau. Kraus
tantis galva susisuko. Taip staiga, netikėtai... Ateis 
šaltesnė naktis, ir sustirs vargšelė. Jei liga tokiu me
tu prikibtų? Nei daktaro prisišauksi, nei vaistų 
gausi...

Tie patys klausimai kamavo kiekvieną keleivį, 
vienodi rūpesčiai knibždėjo galvose, o sunkvežimis 
trinkčiojo vieškelyje, o sodybos šmėkščiojo pašalyse, 
prie sodų bailiai prisišliejusios. Staiga rytuose ėmė 
švisti. Tai ne diena budo, ne, — jai dar neatėjo laikas. 
Ten kilo raudoni gaisrai, knibždėjo vienas per kitą, 
plėtėsi į šonus, veržėsi naktin ir apėmė visą padangę. 
Net akis spigino raudonumas, net galvos svaigo nuo 
liepsnų šokinėjimo. Aptilo keleiviai, liovėsi skundęsi, 
tik žiūrėjo į rytus, išplėstomis akimis sekė klaikią 
šviesą, skvernais dengė nuo jos miegančius vaikus, 
kad bent jie nematytų ir nejaustų, kas vyksta.

— Gaisras! Pasaulis dega! Visas supleškės, vi
sas ! Žmogus jį užkūrė, o užgesinti nesugeba, — mąstė 
Jasaitis, prie savęs glausdamas vaikus.

Raudonumas vaikščiojo už akiračio, blykčiojo 
pro medžių šakas, šlaistėsi pamiškėse, jas nuplieksda- 
mas ir lyg apžiūrinėdamas, iš kurios pusės griebti 
auką.

Viršuje pasigirdęs burzgimas artėjo, augo, drebi
no tamsą. Net žemė, rodosi, virpėjo, net ji krūpčiojo, 
nors ilgame amžiuje turėjo su viskuo apsiprasti. Bet 
šiąnakt trūkčiojo sustingusiais sąnariais, purtė nuo 
žolės rasą, judino susigūžusių gojelių šaknis.

Virš galvų pasipylė akinančios lempos. Jos blyk
čiojo, mirgėjo, palengva leidosi žemyn, krūvon su- 
simesdamos, kol pakibo danguje lyg nematyto grožio 
kalėdinė eglutė, sužėrėjusi šventinėmis žvakėmis ir 
stikliniais papuošalais. Regis, turėjai laukti suskam
bant varpų, skelbiančių vidurnakčio mišias ir šventą 
ramybę. Bet ramybės nebuvo. Ją drumstė raudoni 
gaisrai, aižė lėktuvų burzgimas, plėšė šita eglutė, 
nuplieskusi laukus, net akmenis paežėse išgąsdinusi. 
Ne sniegas dengė sodybas, ne padėkos maldą pasto
gėse kalbėjo žmonės. Tai mirtį nešanti šviesa liejosi 
per stogus, rūpestis ir baimė plėšė širdis.

Sunkvežimis pasileido greičiau į vakarus, kur 
dar buvo tamsu. Anksčiau žmonės nakties bijodavo, 
laukdavo ryto, o dabar reikėjo bėgti tamson, kad 
nuo mirties pasislėpus...

Tik auštant išnyko eglutės, ir išblėso gaisrai. Ar
tėjo diena, o sunkvežimis dar klaidžiojo šunkeliais, 
nors netoliese kartais pasirodydavo plentas, ir deši
nėje kyšojo kažkokie bokštai. Štai net pakelės sody
bos vartai sugirgždėjo, ir didelis būrys galvijų, šo
nais besistumdančių, veržėsi laukan į ganyklas. Gal 
dvidešimt ar daugiau žalmargių ėjo pro šeimininką, 
stovintį prie tvoros, į jį pasukdamos galvas, pasižiū- 
rėdamos ramiomis, taikaus gyvulio akimis.

(Bus daugiau)

■ I

Romos sutartimi susijusius pa
sižadėjimus. Tai gali kai kuriuos 
kraštus nuo prisidėjimo prie 
Bendrosios Rinkos sulaikyti. 
Tačiau, kai ir be to prisidėjimo 
Bendroji Rinka išaugo į impo
zantišką pajėgą, atsistojusią 
greta Amerikos ir Sovietų Są
jungos, ji laiko save pakanka
mai kompetetinga spręsti klau
simus ir dėl politinio Europos 
susijungimo, kurio užuomazgą 
ji be abejojimų sudaro.

Europos sąlygomis susijungimo 
forma galės nusistatyti tik 

palaipsniui

Nors galutinis politinio apsi
jungimo tikslas būtų Jungtinės 
Europos Valstybės, prie to tiks 
lo bus einama greičiausiai pa
laipsniui, kaip ir sudarant ūki
nę Europos bendruomenę. Tai
gi galime laukti iš pradžių nu- 
sistatant glaudesnį politinį ben
dradarbiavimą konfederacijos 
pagrindais, tik su politikos de
rinimui skirtais organais, o jau 
vėliau pereinant pamažu prie fe
deracijos formos, su bendrais 
vykdomosios, įstatymų leidimo 
ir teismo valdžios organais.

• Tačiau vis vien, kokia forma 
bus pasirinkta politiniam Euro
pos susijungimui, vienas daly
kas tame susijungime jau dabar 
yra pakankamai aiškus — tai 
kad Europa yra pasiryžusi eiti 
savais, o ne iš šalies jai nuro
dytais keliais. Ji jaučia savo iš
augusią galią ir reikalauja pri
derančios pagarbos ir vietos 
bendroje pasaulio politikoje. Ir 
kovoje su bolševizmu ji nori bū 
ti lygus Amerikai partneris ir
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Rašytojai verčiami imtis karinės 
tematikos

Varovai šaukia: Rašykite apie karo žygius, bendraukite 
su kariais

Nors ir keista, bet tuo metu, 
kai visais partiniais garsiakal
biais šaukiama apie taiką sovie 
tiniam kraštui, apie dedamas 
pastangas užkirsti kelią karui, 
iš lietuvių rašytojų pradedama 
—ir vis atkakliau — reikalauti 
karinių temų jų raštuose. Apie 
tai “Tiesoje” (137 nr.) rašyda
mas, V. Reimeris prisimena tuos 
laikus, kai iš Lietuvos pasitrau
kę kaikurie rašytojai buvo sto
ję raudonosios divizijos rikiuo- 
tėn, kurioje jie grūdinę ir vys- 
tę savo sugebėjimus. Lietuvių 
rašytojų, kaip S. Nėries, P. Cvir 
kos, A. Venclovos, K. Korsako, 
J. Baltrušio, J. Šimkaus, E. Mie 
želaičio, V. Mozoriūno ir kt. kū
riniai, anot Reimerio, buvę pa
rašyti širdies krauju ir emoci
ne jėga. Teigiama, kad anuo
metinė Kūryba buvusi aukštes
nėje pakopoje, atseit vertinges
nė už dabar Lietuvoje esamą.

Pagiriami tie lietuviai rašy
tojai, prozaikai ir poetai, kurie 
imas karinės tematikos. Pvz. A. 
Bieliauskas savo naujame ro
mane “Mes dar susitiksim, Vil
ma!” vaizduoja karo laikotar
pį, apie lietuvių karius knygą 
rengiąs K. Marukas, pagaliau, 
laukiama ir iš A. Venclovos jo 
stipriai publicistinio veikalo — 
“Gimimo dienos” — tęsinio, ja
me turėtų būti vaizduojama ka
ro pradžia. Poetų išvardijama 
visa eilė — jie rašę ar teberašo 
apie karo ir taikos klausimus ir 
čia daugiausiai iškilusias laiko
ma J. Marcinkevičius, E. Mie
želaitis. Iš visų dabartinių, Lie
tuvoje kuriančių prozininkų, iš
kiliausiu, tinkamiausiai palie
čiančiu karines temas laikomas 
pats rašytojų varovas — My
kolas Sluckis. Sunku V. Reime- 
riui nepagirti ir Lietuvoje ku
riančių rusų kalba rašytojų ir 
labiausia prasikišę jų esą trys

prisiimti priderančią atsako
mybę.

Pripratusiam Europai vado
vauti Washingtonui tai gal ir 
nepatinka. Tai sukelia nemažo 
kartėlio Amerikos santykiuose 
su laisvąja Europa. Tačiau, kuo 
greičiau bus pažvelgta tiesiai į 
akis, tuo geriau.

— K. Vorobjovas, P. Gelbakas 
ir G. Metelskis.

Panašiai, kaip kitais atvejais, 
daugiausia kritikos tenka lietu
viams dramaturgams — Reime
ris gailiai nusiskundžia, kad sce 
nos veikalų apie karo laikotar
pį Lietuvoje beveik visiškai ne
turima.

Tačiau ir rašytojai, kūrę ka
rine tematika, visvien susilau
kia priekaištų. Tas pats Reime
ris nepatenkintas “Pergalėje” 
spausdintu R. Lankausko kūri
niu “Vidury didelio lauko” — 
girdi ten dvelkiąs karo fatališ
kumas, net buržuazinis pacifiz
mas. Užtat Reimeris teigiamiau 
įvertina atsiminimų knygas. 
Pirmoje eilėje sumini Balio 
Sruogos “Dievų Mišką” kur pa
sakojama apie fašistinės mirties 
stovyklos baisumus, hitlerinių 
sadistų žvėriškumą. Įspūdingai 
rašančiu laikomas ir generolas 
J. Macijauskas, parašęs atsimi
nimus apie lietuvių karių kelią 
nuo Volgos krantų iki Lietuvos.

Apie karinės tematikos skati
nimą Reimerio paskelbtas 
straipsnis nėra pati pirmoji 
kregždė. Vilniuje tuo reikalu 
buvo platus pasitarimas, buvo 
atvykę svečiai iš Maskvos ir ki
tur ir lietuvius ragino labiau 
prisiminti savo kūrybose “didį
jį tėvynės karą” bei jo žygius. 
Koks tų skatinimų tikslas, sun
ku pasakyti. Greičiausiai, lietu
viams rašytojams dar leistos te
mos išsekusios, o nevaizduojant, 
dabartinio kolchozinio skurdo 
bei kitų negerovių, partiniai va
rovai suskato rašytojus versti 
imtis herojinių, karinių temų, 
Ypač, kaip pasteibi Reimeris, tos 
karinės-patriotinės temos drau
ge esančios ir internacionalinės 
temos. Tai viena priemonių dar 
giliau komunistinti ypač lietu
viškąjį jaunimą. Pagaliau ir ra
šytojai dabar verčiami dažniau 
bendrauti su kariais (žinoma, 
pirmoje eilėje — rusais) ir tai 
vėl priemonė lietuvių literatūrą 
dar daugiau įstumti ne tiek į 
internacionalinius, kiek į rusiš
kojo - bolševikinio patriotizmo 
bei komunizmo vandenis. Atei
tis parodys, kiek lietuviai rašy
tojai paklus tam naujam Mask
vos spaudimui. (E.)
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Geras kukurūzų derlius — išaugę dramblio aukštumo. Nuotrau
ka daryta Fred Heins far.moje ties Grand Island, Nebr. Dramb
lys gautas iš cirko; juo joja Marilyn Masters, išrinkta to mies
to 1962 m. gražuole.

Pastabos ir nuomones

Ledus Kanadoje pralaužus
TADAS MICKŲ S, Los Angeles

Šiame skyriuje liepos 24 die
ną tilpo dr. V. Balčiūno pasi
sakymas dėl mano ankstyvesnio 
straipsnio “Socialinis teisingu
mas laužia ledus Kanadoje”.

Jame tų pastabų autorius re
mia Saskatchevano provincijo
je streikavusius gydytojus, pri
kiša man neobjektyvumą ir a- 
bejoja mano straipsnio rimtu- i
mu, nes neįrodyta pavardėmis, j algos esančios “ir taip aukštos”.
statistika ir t.t.

Skaitant tas; pastabas, kyla
abejonė, ar dr. Balčiūnas pas
kaitė visą mano straipsnį. Ja
me pažymėjau, kad HEAR3T
laikraščių sindikatas pasiuntė atlyginimo vidurkis yra aukš- 
savo reporterį DOM FRASCA į tesnis už raketinių bazių darbi- 
Saskatchevano provinciją ištir- ninku atlyginimą.
ti padėtį, ir trumpiau perdaviau ( Raketų pramonėje streikas ! 
jo pranešimą. Reikia pažymėti, I buvo paskirtas šių metų iiepos I ~ 
kad laikraštis, kuriame tas pra- 23 dieną> bet darbininkai jį ati. ““ 
nešimas tilpo, yra labai priešių- dėjo 60 dienU) neg to prašė A.

menkos prezidentas.gas “Medicare” valstybiniams 
projektams. Vengdamas “bend
rų pareiškimų”, pacituosiu tą 
reporterio Dom Frasca praneši
mą, tilpusį Los Angeles Herald 
liepos 9 dieną vedamuoju:

“Hearst Headline Service re
porteris Dom Frasca rado pri
trenkiančiai nežmonišką situaci
ją plačiose tos vak. Kanados 
srityse.

Mažiausia keturi žmonės mi
rė vien tik pietryčių srityje, nes 
negalėjo 'prisišaukti greitosios 
pagalbos. Ligoninės ignoruojan 
čios pagalbos šauksmą.... dau
giau gydytojų spaudžiami pri
sidėti prie streiko... Organizuo
ta medicina stengiasi užslopin
ti žinias, kurios sako, kad žmo
nės mirė, nesulaukę medicinos 
pagalbos”.

Tai štai kokie yra faktai, pa
imti ne iš “Laisvės” ar “Dai
ly Worker”, o iš bene didžiausio 
ir konservatyvaus Hearst sin
dikato šaltinių.

Minėtų pastabų autorius taip 
pat pažymi, kad Kanados gydy
tojai nestreikavo, o tik nedir
bo.

Skirtumą tarp tų dviejų są
vokų, atrodo, nemato niekas, 
nes ir Hearst vedamasis pava
dintas “Striking The Siek” — 
streikas prieš sergančius.

Gindamas Kanados daktarų 
streiką prieš sergančiuosius, dr. 
Balčiūnas išveda, mano nuo
mone, nevykusią analogiją tarp 
šio daktarų ir raketų bazių dar
bininkų streikų. Jis sako, kad 
T. Mickus nekalbėjo, kai svar
biose aviacijos bazėse vyko 
streikai, ir tiems darbininkams 
visai nebuvo svarbu Amerikos 
prestižas paleisti į erdves žmo
gų. Nesakiau, nes kenčiantieji 
žmonės svarbiau kaip presti
žas.

Kažin, ar dr. Balčiūnas turi 
apie padarytuosius bendrus pa
reiškimus faktų, kurie paremtų 
jo parašytas pastabas?

■Os

'i

1. Jo teigimu, gydytojai Mc 
Cook ligoninėje, Chicagoje, gau 
na 1,500 dol. j metus. Šiuos 
palygina su kai kurių unijų va
dais, kurie uždirba 77,000 į me 
tus. Bet ar yra bent vienas pil
nateisis ir pilną laiką dirbąs 
minėtoje ligoninėje gydytojas 
su atlyginimu $1,500 metams?

2. Aviacijos bazių darbininkų

Aukštos, palyginus su kuo? - 
Elektrikais, lėktuvų pilotais, au
tomobilių darbininkais?

Ar dr. Balčiūnas žino, kad 
šių trijų kategorijų valandinio

Šie parode daugiau dėmesio 
prestižui negu Kanados gydy
tojai sergantiems bei mirštan
tiems.

Kanados gydytojų pasielgimą 
atsisako užgirti Anglijos gydy
tojų sąjunga, nors toks pasiū
lymas buvo įneštas Škotijos dak 
tarų grupės (kur piniginė, ten 
ir škotai!). Šį streiką viešai pa
peikė Amerikos Žurnalistų są
junga. Streikas pasibaigė, o įsta 
tymas liko knygose. Žmonių šir 
dyse likęs kartėlis ilgai drums 
žmonių santykius Saskatcheva
no provincijoje.

Tikimės drauge su Los An
geles Herald, kad amerikiečiai 
gydytojai parodys daugiau šir
dies, ledams pradedant braškė
ti jau ir čia.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Budis

Tel. CLiffside 4-1050
>-♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL WA 5-8063

<;nADINSRAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998
TV, RADIJAI, HT-PT, VKSINTUVAl 
Pardavimui--taisymai Sekm. uždaryta

i IIIIIIIIIlKilIilIilIlHIIIIIIIIIIIIIIIUIlIlIlIII

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. H a. PR 6-1083
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DĖMESIO !

KLAUSO IR REMIA 
Visi Pittsburgh’o lietuviai

Pittsburgh’o Lietuviy
Kataliky Radijo Programą

vadovauiamą
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
IS STIPRIOS PFt GALINGOS

W L O A
RADIJO STOTIES BRADDOCKS 

Kieki venų sekmadienį nuo 
i . 30 Iki 2:00 vai. o. p;

/įsais reikalais kreipkitės šiuo ad- 
esu: I.itliuanian Catholic Hour.
Radio Station WLOA, Braddock.

i'onnsylvama

■ ♦ ♦ ♦♦♦♦»♦♦ ♦■♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <

RADIO PROGRAMA
*

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WL¥N, 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. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
“Draugas”.

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraųdoms 

IA—10/20/5 Kaina maa rn 
0 men.period. $*D*.OU

Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

0455 S. Kedzie Ave. PK 8-223S

K. BUTKUS
Aluminijaus išdirbiniai 

namų pagerinimui 
PRospeet 8-2781

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgu metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, DI.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63rd St., Chicago 29, IU.

Tel. 434-4660

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

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

1961 OLDSMOBILE
STARFIRE .............. $2,995.00

1960 CHEVROLET
OORVAIR .................. $1,095.00

Taip pat parūpiname ir naujus 
1962 mod. įvairių firmų už piges
nę kainą nei kitur.

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

VACYS MOTOR SALES
6516 S, Western flve., Chicago 36, Tel. Wfl 5-5121

MARęUETTE NATIONAL BANK
W I L L PAY THE M A X I M U M

4%
3'W<

%

INTEREST
0N SAVINGS CERTIFICATES 0F DEPOSIT

AND

ON REGULAR
SAVINGS PASSBOOK ACCOUNTS

(EFFECTIVE JANUARY 1, 1962)

MARQUETTE NATIONAL BANK 
63rd and VVestern Avenue—GRovehilI 6-5100

Member: Federal Reserve System Fėdoi'al Deposit Insurance Corp.

CLASSIFIED AND HELP WANTĖD ADS
B E A L ESTATE REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
0 m. 6 kamb. mūrin., alum. lang., 

saus. Jrengt. rūsys, garaž. $22,750.
4 but.. mūrin., 2 auto garaž., alum. 

lang., alyv. šild., gražus pajam. nam. 
j $42,900.

Intellgent. šeimai, 15 m. puiki G 
kamb. degintų plytų rezid., apie 40 
pėd. sklyp., skoninga tr gražu.

i $20,000.
i 2 but. 7 m. mūr. prie parko, 5 ir 

4 kamb., iškelt, vamzdž. garaž., 2 
Šild.. gazu, $31,500.

IJįį aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 
kamb., gazu šild., garaž., sausas rū
sys, prie parko, $28,000.

Taverna. Nauja, modern. didelė. 
Vieta, kur judėjim. ir biznis, 4 
kamb. but. Prašo $34,900.

2 but, mūras, 6 ir 3 kamb. butai, 
garaž., daug vert. priedų, $18,800.

7 m. 4 kamb. mūras, prie parko, 
aauja gatv., apsauga nuo vand,, ga
zu šild., garaž. $L9,000.

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

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 Bake Geneva 
33 kamb. hotel su restoranu, taver
na ir 6 k. namu naujam sav. Viso 
5 namai. Biznis tarp $17-25,000 
metams. Kaina $60,000, arba mainys 
J mūr. namą. Brighton Parke.

SIMKUS
KKAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Ave.
Telef. CL 4-7450 arba TA 7-2046

D K M E S I O !

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vąl. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmloch 4-2413 

715# So. Maplewood Ave.,
Chicago 2U, IU.

1 VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
Aukštos rūšies fotografijos 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė, 2 patai
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545- VV. 
63rd St., Chicago 29, DI

%

1 tž aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24,500.

4 mieg. mūras, prie park., čerpių 
stog, plat. lotas, gazu šild. Nuderė
ta kaina.

Nauj. 2 but, mūr. 2 po 5 kamb., 
gera vieta, 2 atskir. šild. $39,400.

Prieš park, maisto prekyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks, 
mūr., 2 but., oro apšald. $38,500.

Gage park, 3 but. mūrin., garaž. 
verta siūlyti $26,000.

Bright. pk. 3 but. mūr., atskir. 
šild., geros nuomos. $22,000.

Kitur; geras 3 aukšt., 3 but. mūr. 
tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž. 
$355 nuom., kaina $27,000.

6 kamb. mūr. gazu šild., garaž., 
gera vieta, $17,400.

Biznio mūr. 2 but. ir kraut., karšt, 
vand. alyv. šild., garaž., metams apie 
$2,500 nuom, Įmokėti 3,000. Kaina 

l $12,000.

VISAS ŠVIESIŲ PLYTŲ
' 5 metų mūr., 2x5 ir 3 kamb. bu

tai. 2 šildymo sistemos gazu. 43 pėdų 
sklypas. Didelis 2 auto mūr. garažas. 
Gražiausia Marąuette Pr. vieta. Tei
raukitės!

PRIE JAUNIMO CENTRO
3x6 mūr. Gazo šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $26,500.
5 BUTAI — $37,000

2x5, 3x4 prie North Ave. ir Homan 
Ave. Alyvos šiluma.

PRIE BAŽNYČIOS
Mokyklos ir parko 7 metų gražus 

2 butų (po 3 miegamus) mūr. na
mas. Spinduliuojantis šildymas alyva. 
Dvigubas garažas. Apsauga nuo po
tvynio. Kaina labai sumažinta — sa
vininkas turi išvykti iš čia!

PRTE NABTSCO
11 metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 

bungalovv ant 37% pėdos sklypo. Ga
zo šiluma. $18,500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street
Tel. WAlbrooh 5-6015

Aug. lOth possession. Price redu- 
ced to $29,500; Rieė Lake, 4 bdrm. 
Rambler Home, 2 yr. old. Drapes, 
carpeting, flberglas boat 30-horse 
Johnson motor included. Autom, 
dishvvasher, disposal, built-in oven 
& eleet. stove. Lots of cupboards & 
elosets. Oil heat. 2 fireplaces. Recre- 
ation rm. & full walk-out basement 
to landseaped yard and lake. Double 

i gar. 150 ft. fnontage. Easy terms, 
$10,000 will handle.

Dr. Palmer Myhers, 
Lakevievv Dr.,

Rice Lake, Wisc., CEdar 4-4034

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 3-jų kamb. butas su 
gazo šildymu, vonia ir porčiumi.

3232 S. Lowe Ave.
r

Išnuom. 5-ių kamb. butas be bal
du. Kamb. šviesūs, patogūs, uždaras 
porčius. Arti bažnyčios, mokyklos, ir 
krautuvii). Labai patogus susisieki
mas autobusu ir traukiniu, ant gero 
kelio prie Lakę St. Pageidaujama 
lietuv. suaugusių šeima. Pirmas 
aukštas, 2-jų mašinų garažas. Nuo
ma labai nebrangi. Informacijai 
skambinti tel. MUrray 1-4723, po 5 
vai. vak., o šeštad. ir sekmad. visą 
d iPTlti
133 No. 14th Avc., Melrose Park, Tll.

Išnuom. 6 kamb. butas Mar
ąuette Parke, arti liet. bažn. ir 
mokyklos. 7013 S. Washtenaw.

heiFwanted — MOTERYS

Registered Nurses
ALSO

LICENSED
PRACTlCAL NURSES

Mušt be eligible for license in In
diana. Openings in surgery and also 
general duty. Good salaries plūs 
differential for shifts. Liberal per
sonnel policies. Conveniently located 
rooms and apartments. Live and 
work in a friendly community-. 500- 
bed-hospital. Located near Purdue 
University. — Wire, wr,ite, apply, or 
call Director of Nursing Service.

ST. ELIZABETH HOSPITAL
1021 N. 14th Street

LAFAYETTE, INDIANA
Phone SH 2-0221 before 9 P. M. for 

an appointtnent.

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

l Įstodami į Liet. Knygos Klubą 
ir įmokėdami 5 dol. metinio mo
kesčio mes įgaliname per viene
rius metus pasirodyti kelioms 
naujoms gerai parinktoms liet. 
knygoms ir tuo pačiu uždirbame 
2.50 dol., nes knygų pasirinkome 
už 7.50. dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali 
būti visi, pasiuntę 5 dol. šiuo ad
resu:

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

SAVAITES GERIAUSI PIRKINIAI
i Mūrinis 5 karnb., 3 blokai nuo 
musų įstaigos, labai, labai skubiai,

I Atl- ..X « 1 4 1AA

Mūrinis naujas 1 a. šalia mū
sų įstaigos — 4 % ir 3 %, garažas, 
gera vieta. $31,500.

Mūrius 5 kamb., modernizuota vir
tuvė ir vonia. Gazo šild., garažas, 
71 ir Roekvvell. $18,200.

Naujas mūrinis 2x5 ’/> prie 69 ir 
Į Rockwell, 4 vonios, plumbingas rū- 
i sy, ekstra namas!

2. Mūrin. 2x0, po 3 mieg. kiek- 
i vien. nauji du šildym., garažas, 
Bright. P., atpigintas, skub. parda
vimui. $26,800.

KAIRYS REALTY, 2501 W. 69th ST. NĖ 6-515 S
2 but. pajam, medin., 5 ir 3 

kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

6 karnb. mūrin., arti 66 ir Roclt- 
well, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,800.

5% kamb. mūrin., 2 m. senum., 
60 pėd. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlem. $15,900.

(>948 S. Bell. 2-jų aukštų medinis. 
5 ii’ 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šiluma. Garažas. $15,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

Valandos kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekmad. 9 v. r. ’ iki 5 p p
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospeet 8*2233

Mūr. iy2 aukšte: 5 r 3 kamb. 14 
metą, 44 pėdą 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 susisiekimo, žemi mokes
čiai.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 

Tel. CLiffside 4-2390
l 1 1 ..i

6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500.
5 kamb. namas 1% aut. garažas, 1 akras žemės. $10,000.

Sklypai mieste, visi patogumai, po $1,500. Akras žemės,ąžuolyno $1000. 
Pajamų nuosavybė, gražus sodas, labai graži vieta, senatvė verčia parduoti.

4 ir 5 būti) namai, geros rendos, mažas įmokejimas, priežastis—liga. 
Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.

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

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900. 
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k„ garaž., $26,900. 
Medin. 2 po 6 k., garažas. $13,900. 
Turtine gerų bargenų, patikrinkite.

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

Savininkas Brighton Parke par
duoda namą su rūbų valykla. Pa
talpa tinka visokiam bizniui ar 
dirbtuvei. Modernus butas, rūsys, 
centralinis šildymas, 2 maš. ga
ražas. Įmokėti $2,000.

YArds 7-7191

Statybininkas turi parduoti la
bai pigiai naują 2-jų butų po 5'/> 

i kamb. — 3 mieg. modernišką na- 
imą. Apžiūrėti šj sekmad. 1—5 
popiet. 5507 W. 63rd Place.

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B 03 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSU PAGEIDAVIMĄ

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

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2018

2741 WEST 69th St. 
Chicago 86, Illinois

ŠILDYMAS
A, Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehilI 6-7875

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METATj 

4444 S. AVestern, Chicago 9, III. 
Telefonas VI 7-3147

tik už $14,400.
I Mūrinis 3 butukai ir šildomas 
(kambarys etike, Brighton p.,
! Medinis 4 kamb., rūsys,
. modernizuotas vidus, M. p.,
• Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 — Camp

bell. tik $20,000.
I Murins 0 kamb., 2 blokai nuo Ma- 
| ria High, 30 p. lotas, nauja vonia, 

3 mieg., gazo šild., $16,900.

$21,800. 
garažas, 
$1 0.800.

3 but. mūrin. 4—5—3, nauj. at- 
rem„ atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$24,900.

2 aukšt. mūr. 5—6 kamb., plyt. 
vonios, gazu-karšt. vand. šildym., 
garažas, arti 64 ir Pauline. Tilt 
$17,900.

5 m. 2 but. mūr. 5% ir 5% (3
mieg.) “beisboard” šiluma, užbaigt, 
rūsys. Tos rūšies namu. turim įvai
riose vietose.

CICERO—BERWYN
2-ją butu namas — 4 ir 4 švie

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

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

Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 
S butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

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

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

PIETVAKARŲ MIESTO DALY. 
Tikrai nebrangiai — 3-jų butų na
mas — 6 ir 6 kamb. ir 2 apsta
tyti kamb. Dvigubas sklypas. Vais
medžiai. Mūr. garažas. Gazu ap
šild. Arti mokyklų, baž., .krautu
vių ir susisiekimo. Apylinkėje 
27-os ir S. Keeler. $15,900. 
___________LA 1-7038 ______

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

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

Tel.: PR 8-4268 ir TE 9-5531
S.

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

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

LA 1-6047, RO 2-8778

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

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų namų
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

CONSTRUCTION CO.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 3-0703 OL 7-2094 Okicago, IU.
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Devynioliktoji Putnamo mergaičių stovykla. (Nuotr. B. Kerbeliehes)

MOŠŲ KOLONIJOSE
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Putnam, Conn.

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO 
ŠVENTE

Pamaldos

Liepos 29 d. Švenč. Mergelės 
Nekaltai Pradėtos Seserų Vie
nuolyno sodyboje, Putnam, 
Conn., įvyko tradicinė metinė 
Lietuvių Susiartinimo šventė, 
į kurią buvo suplaukę iš įvairių 
artimesnių ir tolimesnių kolo
nijų lietuvių. Pamaldas atlaikė 
kur. R. Krasauskas, nesenai at
vykęs iš Romos, pamaldų metu 
giedojo stovyklautojos nesenai 
mirusio muz. J. Gaubo sukom
ponuotas lietuviškas mišias. Pa 
mokslą pasakė “Tėviškės Žibu
rių” redaktorius kun. dr. Pr. 
Gaida iš Toronto. Pamokslinin
kas nurodė, kad šiame krašte 
lietuvių dvasios centrai yra lie
tuviški vienuolynai, kurių jau
niausias esąs Nekaltai Prad. 
Merge'ės vienuolynas Putname, 
Conn. Lietuviškų vienuolynų pa 
reiga saugoti ir ugdyti lietuvių 
dvasios turtus — tikėjimą ir 
lietuvybę. Kad seserys pajėgtų 
tinkamai atlikti savo uždavinį, 
visų lietuvių pareiga jas parem
ti pinigine auka ir gyvybine au
ka — kuo daugiau siunčiant 
kandidačių į vienuolyną. Lietu
vių visuomenės ir tėvų pareiga 
Dievo šaukiamas mergaites kil
niam darbui paskatinti, o ne 
užslopinti šių laikų gyvenimo 
patogumais.

Kryžiaus keliai
Šių metų šventė išsiskyrė iš 

eilinių kitų metų švenčių tuo, 
kad jos metu pašventinti sody
boje pastatyti Kryžiaus keliai. 
Šventinimo apeigas atliko tė
vas Juvenalis Liauba iš Kenne- Į 
bunko. Kryžiaus kelių koplytė-; 
les lietuviškais motyvais supro 
jektavo dailininkas K. Jatužis1

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntilmą
• Mokame pinigu perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

ALBERT J. AUKERS, prezidentas
VALANDOS : Pirmad. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4; 

trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad. 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.

iš VVaterburio. Jis yra baigęs 
Kauno amatų mokyklą ir Kau
no meno mokyklos dekoratyvi
nį skyrių. Pagal jo projektą pa
statytas New Britaine lietuviš
kas kryžius. Kryžiaus kelių iš 
medžio drožinėtas figūras se
serys jau anksčiau buvo įsigiju 
sios, jas seserims paaukojo Ie
va Ermalavičienė a. a. savo vy
ro Martyno atminimui, ir Mag
dalena Giraitienė iš Worceste- 
rio. Kryžiaus keliai prasideda 
kairėje pusėje tako, vedančio į 
Fatimos Marijos stovyklą, ir 
baigiasi prie kongregacijos ka
pinių.

Lietuviškoje vienuolyno so
dyboje pastatytas lietuviškas 
Kryžiaus Kelias, kuriuo eidamas 
lietuvis jaus didesnę pareigą 
nešti savo tautos kryžių ir pri
simins kenčiančius brolius ver
gijoje. Ir tėvas J. Liauba pir
mą kartą apėjo Kryžiaus Ke
lius iš Sibiro lietuvaičių mal
daknygės.

Pramogos

Po pamaldų prasidėjo pikniko 
įvairenybės. Visa vienuolyno so
dyba apstatyta palapinėmis ir 
kiekviena palapinė atlieka tam 
tikrą paskirtį. Didžiausias judė 
jimas vyksta Raudonbutyje, ten 
ilgiausioje eilėje sustojęs jau
nimas nekantriai laukia to mo
mento, kada, galės išmėginti sa
vo laimę, o daugybė įvairių eks 
ponatų viliojančiai traukia kiek 
vieno akį. šalia Raudonbučio 
garaže vėl jaunimas su meške
re žvejoja savo laimę ir bando 
ką nors geresnio sužvejoti. Tuoj 
už kampo intensyviai dirba le
dų krautuvėlė, šoninėje aikšte
lėje kongregacijos informacijos 
palapinė, kurioje motina Aloy
za ir sesuo Konsulata teikia į- 
vairias informacijas bei priima

aukas. Ant kampo įsitaisiusios 
Worcesterio Aušros Vartų pa
rapijos moterys pardavinėja ku 
gelį ir seselių bityno medų ir 
duoną. Kiemo viduryje pagar
biai įsitaisiusios Worcesterįo 
Šv. Kazimiero parapijos Mote
rų s-gos 5 kp. moterys ir Law- 
renco skyrius pardavinėja įvai
rius valgius ir gėrimus. Prie 
kapelianijos prišliejusios Wa- 
terburio moterys reklamuoja lie 
tuviškas dešras su kopūstais. 
Erdvią aikštę užėmęs Brockto
no Moterų s -gos skyrius su 
savo lietuviška kavine. Pavėsy
je po medžiais pasistačiusios 
stalus bingo mėgėjos uoliai sa
vo pareigas eina. Gyvas judėji
mas vyksta ir salėje prie pietų 
stalų. Prie vienuolyno virtuvės 
durų sesuo Ostiara reklamuoja 
senelių poilsio namus ir jų rank

", darbius. Visur gyvenimas vyks 
ta kaip bičių avilyje.

Pagerbtas Maironis

į Laikas greit bėga ir jau pasi- 
i girsta balsas, kad reikia trauk- 
i ti į aikštę, kur vyks stovyklos 
į mergaičių, K. Marijošienės va- 
! dovaujamų, meninis pasirody- 
i mas. Kiekvienais metais stovyk 
J lautojos savo meninėje progra
moje be įvairių tautinių šokių, 
žaidimų ir dainų, pabrėžia, kokį 
svarbesnį lietuvių tautos gyve
nimo momentą, šiemet jubilieji- 

1 niais Maironio metais buvo pa
gerbtas tautos dainius. Mergai
tės maršo žygiu išsirikiavo ini- 

! cialais 100 ir M su šūkiu “šim
tas metų Maironiui”. Visos sto- 

1 vyklautojos choru padeklamavo 
1 žymesnių Maironio eilėraščių 
1 ištraukas, padainavo “Užtrauk- i 
J sime naują giesmę broliai”. Po j 
j to vyko Maironio knygų mar- ! 
' šas. Išsirikiavusios stovyklauto
jos žygiuodamos nešė dailiai 
nupieštus Maironio parašytų 
knygų plakatus: pražygiavo po- 1 
ema Jaunoji Lietuva, Mūsų 
gai, drama Kęstučio mirtis, Ra
seinių Magdė, Jūratė ir Kasty
tis, D. Vytautas karalius, Ka- ■ 
me išganymas, Vytautas pas 
kryžiuočius, Pavasario balsai, i 
Čičinskas. Trūko tik Maironio! 
parašytos Lietuvos istorijos, vi-: 
suotinės literatūros istorijos ir, 
kai kurių dramų. Po knygų mar 
šo padainuotos dainos Neliūdėk 
broli ir Lietuva brangi. Meni-1 
nė programa baigta giesme Ma- 
rija, Marija. Po seniūnės atsis- ‘

1 veikinimo, stovyklautojos išžy- 
; giavo išėjimo maršu — Žydi 
liepos prie vėliavos nuleidimo, i 
Nuleidus vėliavą, užbaigta 18-ta 1 
mergaičių vasaros stovykla, ku 

' ri suteikia jaunimui tiek jau- 
1 natviško žaismo ir religinio ir i 
tautino auklėjmo. Pr.

Antroji Kryžiaus Kelių stotis 
j seserų sodyboje Putname.

— Čia ilsisi Izaokas Newton — > 
stropus, sumanus, ištikimas tyri
nėtojas gamtos, istorijos, Šv. Raš
to. Kilniojo Dievo didybę jis įro-! 
dė išmintimi, o Evangelijos pa
prastumą dienos švieson atskleidė 
savo gyvenimu.

Įrašas I. Newte>ao antkapyje ■

Trys su puse miliono praktikuoja šį 
pamaldumą vien tik Amerikoje!

‘ŠVENTOJI VALANDA NAKTIES
ADORACIJAI NAMUOSE”

Jeigu jautiesi visų apleistas, niekam nereikalingas 
arba neturi kur dėti laiko, nemiegi, pabandyk pra
leisti vieną valandą su Visatos Kūrėju

Lietuviu kalba knygelė tau daug pade p
Siųsk 25c — 

DRAUGAS
4545 W. 63rd St. Chicago 29, III.

tt
PASINAUDOKITE

DRAUGO” SPAUSTUVES 
PATARNAVIMU

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street
CHICAGO 29, ILL. — TEL. LU 5-9500

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge*
Skaitykite ir platinkite dienrašti "Drau^*

m

Ką reiškia vardai
lietuviškai

RAIMUNDAS — tvirta apsau
ga.

REGINALDAS — tvirtas val
dovas.

SAMUOLIS — Dievo klausąs. 
SABASTIJONAIS — pagerbtas. 
SILVESTRAS — kaimietis. 
SIMONAS — klausantis 
STEPONAS — karūna.
TAMAS — dvynas.
TEODORAS — Dievo dovana. H 
TEOFILIUS — Dievą mylintis. 
TIMOTIEJUS — Dievo bijantis. 
VALENTINAS — stiprus. 
VIKTORAS — pergalėtojas. 
VINCENTAS — pergalintis.
GAL NELEIDO MAUDYTIS

Angeline Urso, 524.4 S. Meade, 
pasiskundė policijai, kad nak
ties metu kas nors įmetė pilną 
išmatų bačką į jos kieme pa
statytą 10 pėdų papludymėlį.

DVEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

A. -f- A.
Marijona Barauskas

Ambrozaitė

Jau suėjo dveji metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą žmo
ną ir .motiną, kurios neteko
me 1960 m. rugp. 7 d. Nors 
laikas tęsiasi, bet mes jos 
niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą užprašytos šv. 
Mišios rugp. mėn. 7 d. 6:30 
valandą ryto St. Charles 
Borremeo parap. bažnyčioje, 
Melrose Park, III.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pa
simelsti už a., a. Marijonos 
Barauskas sielą.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, 
sūnus, marti, žentai ir 
anūkai.

Perskaitė "Draugą", duoki-į 

ii kitiems pasir kaityti-

DRAUGAS, pirmad., 1962 m. rugpjūčio m,ėn. 6 d.

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

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

'■

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

■VU'.
ASSETS OVER $22.000,000 
ESTA8LISHED 1897 '

3430 SOUTH HALSTED STREET • CHICAGO 8 • PHONE 254-0104

.L F. EIJDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

bA
Petkus

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-234545 
1410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

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

O
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X Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba, nors vienam ar 
kitam nariui atostogaujant, po
sėdžiauja ir vasaros metu ruoš
damasi įgyvendinti užsibrėžtus 
planus. Centro Valdybos pateik
tas vieniems metams veiklos 
planas buvo priimtas JAV LB 
Tarybos sesijoje birželio 2—3 
d. Cievelande.

X Chicagos Prekybos Rūmų 
golfo diena, įvyks rugpiūčio 15 
d., trečiadienį, Silver Lake 
Country Club, 147 st. ir 82 
avė., Orland Park, III. Bus įvai
rių laimėtojams dovanų. Taip 
pat bus ir pietūs, o 9 vai. r. 
pusryčiai. Prekybos Rūmų 
pirm. yra dr. J. B. Jerome.

X Dail. J. PautieniuS yra iš
vykęs į Wasagos vasarvietę 
Kanadoj, kur rūpinasi rengia
ma paroda. Vasarvietėj svečių 
skaičius augąs ir trūksta vilų, 
nes įvyksta LFB studijų savai
tė. Oras puikus ir saulėtas.

X Marytė Kėžinaitytė, orga
nizuoja vilkaviškiečių ekskursi
ją iš Hamilton, Ont., Canada, 
į Chicagoje rugsėjo 1—2 dieno
mis ruošiamą vilkaviškiečių su
važiavimą.

X Poetas Leonardas Žitkevi
čius šiuo metu keliauja po Ame 
riką ir savaitę atostogavo Flo
ridoj iš kurios “Draugui” siųs
damas rankraščius, parašė: 
“Gyvendamas New Yorke il
giuosi Lietuvos, o Floridoj — 
pasiilgstu New Yorko.”

X Vet. dr. J. Motiejūnas iš 
Highland, Ind., ir Liet. K. Klu
bo narys J. Aleskaitis iš De
troit, lankėsi “Drauge”. Ta pro 
ga prof. J. Motiejūnas įstojo 
Liet. Knygos Kluban užsisaky
damas naujausių leidinių.

X Emilija Bukeltienė, 3421 
So. Lituaniea Avė, turi labai 
gražų gėlių darželį, kurį ji ati
džiai prižiūri; Tuo jos darželiu 
turi progos pasigėrėti ir kai
mynai.

X Dr. P. Kisielius šį pirma
dienį išvyko atostogų. Į kabine
tą grįš rugpiūčio 20 d. Pacien
tus reikalui esant prašoma 
kreiptis pas dr. F. Kauną.

x Alfonsas Vambutas serga 
ir guli Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Jo parašytą knygą jaunimui ne 
trūkus išleidžia Lietuviškos Kny 
gos klubas.

X Olga ir Narcizas Kreivė
nai, visuomenės veikėjo J. Krei
vėno sūnus ir marčia, įsigijo 
maisto krautuvę Bridgeporte, 
3263 S. Halsted St.

X Dr. Kazys ir Dalia Bobe
liai susilaukė dukrelės Alenos. 
Tai jau penktas jų šeimoje kū
dikis. Ligi šiol augo trys sūnūs 
ir dukra. Jaunosios tėveliai dr. 
Devenis ir Alena bei M. Babe
lienė džiaugiasi nauju vaikai
čiu.

X Kolumbo Vyčių 1262 kuo
pa rengia šeimynišką išvažiavi
mą rugpiūčio 12 d. Šv. šeimos 
vilon Lemont, III. Bus įdomi 
programa, kuriai vadovauja A. 
Lamhert. Kolumbo vyčiai rug
piūčio 8 d., apie 50 narių, daly
vaus Chicagos White Sox ir 
Los Angeles klubų beisbolo 
rungtynėse. Ekskursija į rung
tynes rūpinasi E. J. Fandell, 
10733 S. Prairie avė.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Detroito St. At-kų drau
govės susirinkimuose šį pava
sarį paskaitas skaitė dr. A. Da
rnusis — “Biologijos ir chemi
jos pažanga ir mūsų pasaulė
žiūra” ir A. Gladkauskas — 
žmogaus tikėjimas į Dievą ir su 
tuo surištos problemos nuo is
torijos pradžios iki dabartinių 
laikų. Į susirinkimus taip pat 
buvo kviesti ir atsilankė drau
govei nepriklausantys Detroito 
studentai.

— Pax Romana šiaurės Ame
rikos Komisijos metinis semi
naras įvyks ateinantį rudenį 
Dainavoje.

— Pavergtųjų Tautų savai
tės proga net keliasdešimt ame
rikiečių laikraščių įsidėjo spe
cialius vedamuosius, kuriuose 
rašo apie žiaurią sovietų kolo
nializmą ir kaip jie laiko baisio
je vergijoje milijonus žmonių. 
Tačiau kai kurie dienraščiai pa
žymėjo, kad pavergtosios tau
tos yra sovietų Achilo kulnis, 
tai yra silpnoji sovietinės dik
tatūros vieta*. Daugelis dienraš
čių pabrėžė, kad pavergtosios 
tautos nėra palaidotos ir kru
vinasis komunistų režimas 
grius.

— Kun. Antanas Čeponis,
JAV gimęs, augęs, bet gražiai 
kalbąs lietuviškai, dabar dirbąs 
atsakomingą darbą vyskupo 
kanceliarijoje Miami, savo atos
togas sumanė panaudoti gražiai 
kelionei į Europą.

Iš New Yorko jau išplaukė

Vilkaviškio gimnazijos 55 metų ir miesto 300 metų sukakties proga 
organizuojamo Vilkaviškio gimnazijos auklėtinių suvažiavimo, kon
certo — literatūros vakaro ir banketo, įvykstančių rugsėjo 1—2 die
nomis Chicagoje, rengimo komitetas viename iš savo posėdžių. Sėdi 
iš kairės: K. Bradūnas, B. Sirutytė-Drungienė, I. Švarcaitė- Makš- 
tutiene, E. Kapteinytė-Diminskienė (banketo komiteto pirm.) ir A. 
Indriulytė-.Eivienėstovi iš kairės: dr. V. Tauras, S. Pauliukevičiūtė- 
Burokienė, K. Povilaitis, J. švabaitė-Gylienė ir dr. L. Kriaučeliūnas 
(komiteto pirm.) Nuotrauka V. Noreikos

Pusantro milijono svarų
Įlūžo Balfo lubos

1947 metais Balfo organiza
cija persikėlė į savo patalpas, 
keturių aukštų namą, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y. Jis kai
navo 10,000 dol., nežinia kada 

drauge su savo mylima motinė- i statytas, beveik nuolat remon
te didžiuliu garlaiviu Queen Eli
zabeth, ligi Prancūzijos uosto 
Cherbourg. Automobiliu skros 
Pietų Prancūziją, kad pasiektų

tuojamas, taisomas. Šiomis die
nomis užgriuvo to namo II aukš 
to lubos, todėl vėl reikia jį tai
syti. Namo išlaikymas (be re.

Liurdą, kur kun. Antanas atna-i mOntų) atseina metams per 
šaus šv. mišias už Lietuvą ir; 1200 doleriUj kuriuos nepilnai 
lietuvius. Gražiosios Rivieros 1 grąžina du nuominįnkaij gi pir.
krantais vyks į Italiją, kur Ro. 
moję jau turi audienciją pas 
popiežių. Iš ten — į Jeruzalę.

Be to, ketina pamatyti vietą 
(Assizį), kur palaidotas šv. 
Pranciškus Asižietis ir taip pat 
Paduą, — šv. Antano, savo pa
trono buveinę. Iš Venecijos ir 
Milano traukiniu vyks į Šveica
riją, o vėliau, palei Reino kran
tus automobiliu per Vokietiją— 
iki pat Belgijos ir vėl Prancū
zijos laivu “La France” vėl pa
sieks JAV.

URAGVAJUS
— Montevideo mieste liepos 

mėnesį įvyko Pax Romana 25-

Visi prašymai paramos į Lie
tuvą ir Sibirą tenkinami pirmoj 
eilėj.

Naujas žmogus Balfo Centre

Kadangi darbo Centre yra 
neaprėpiamai daug, o pastovūs 
darbininkai turi teisę bent va
sarą kiek pailsėti ir pasikeis
dami atostogauja, Centro Val
dyba leido pasikviesti ką nors 
talkon laikinam darbui. Centre 
dabar dirba Petras Gureckas, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos 
(Kazlų Rūdos). Ponas Gurec
kas yra 71 metų amžiaus, sa
vanoris kūrėjas, ilgametis Lie
tuvos teismų pareigūnas (Že
maitijoj). P. Gureckas išgyve-

mas ir antras aukštas naudoja
mi organizacijos reikalams. Da
bartiniam Balfo rūbų sandėly 
kadaise yra buvusi garsi šokių 
salė, į kurią lietuviai skubėjo'
pasišokti, stikliukėlį mažutį nu-į no visus II karo žiaurumus, bol 
lenkti ir dažnai iškrypuodavo ’ ševikų okupaciją ir šeimos liz- 

‘pavargę”. šiuo metu į tas pa-ido išdraskymą. Atvyko į JAV
talpas atplaukia lietuvių ašaros 
ir iškrypuoja-išlinguoja para
mos siuntiniai.

Liepos pajamos ir išlaidos
Liepos mėn. Balfo Centras 

turėjo 4,905 dolerius pajamų, 
o išleido aštuonis tūkstančius, 
iš kurių 3,000 pasiųsta Miun-

tas Pasaulinis kongresas. SAS cheno įstaigai, trijų mėnesių 
atstovas Brazilijos ateitinin- laikotarpio operacijoms tęsti
kai.

JĖZUITAS PRESBITERIONO
VEDAMAME FAKULTETE

Western Michigan universite
tas, kurio Teologijos - Filosofi
jos fakulteto vadovu yra pres
biterionų dvasininkas dr. Cor- 
nelius Loew, pakvietė jėzuitą 
John A. Hardon dėstyti katali
kų teologiją. Tame universite
te yra 1,600 katalikų studentų 
(15 procentų). Prof. Hardon

Siuntiniai iš Balfo Centro

Nei karščiai, nei atostogos 
nesulaiko šalpos prašymų sro
vės. Centro Valdyba yra pasky 
rusi pinigines pašalpas lietu-

1961 metais. Vargų ir žiauru
mų jūras patyręs, P. Gureckas 
nuoširdžiai ir tiksliai ruošia in
dividualias siuntas pavergtiems 
broliams.

306,322 doleriai

Mūsų buhalterija suskaičia
vo, kad per 12 mėnesių Balfas 
sukaupė pinigais ir gėrybėmis 
per 306,000 dolerių, o šalpai ir 
administracijai išleido 307,767 
dolerių. Suprantama, kad skir
tumą teko paimti iš 1961 m. 
liepos 1 d. likučių. Pilnos me

tinės apyskaitos jau išsiuntinė- 
I tos direktoriatui ir skyriams,viams Italijon, Argentinon, Vo- , _ , , v. , ...... „ _.. _ , o Centro personalas ruošia dviekietijon, Prancuzijon. Centras . , ,, . . . . . .. ių metų veiklos apyskaitas Bal-daugiausia turi vargo su siunti

nių prašymais iš Lenkijos. Lie
pos mėn. buvo supakuota ir iš
siųsta 148 individualūs siunti- j 
niai (107 rūbų ir 41 vaistų).
Jū vertė keli tūkstančiai dole-

yra dėstęs teologiją Detroito i rių. Visa tai buvo Amerikos 
universitete, o vėliau jėzuitų lietuvių dovana aušros bela.u- 
mokykloje VVest Badene. kiantiems broliams.

Chicagos žinios
KETURI SENATORIAI 
GELBSTI GELŽKELIUI

Illinois senatoriai Douglas ir 
Dirksen kartu su Wisconsino 
senatoriais Proxmire ir Wiley 
ruošia prašymą tarpvalstybinei 
prekybos komisijai Washingto- 
ne, kad ši iš naujo persvarsty
tų savo sprendimą leidžiantį 
Chicago, North Shore ir Mil- 
waukee gelžkeliui užsidaryti. 
Gelžkelis kasdien aptarnauja 
12,000 keleivių; samdo 715 dar
bininkų. Gelžkelio vadovybė sa 
kosi kasdien turinti $1,000 nuos 
tolių.

AR TAI BUVO CHICAGOS 
LIETUVIS?

Chicago Daily News kolium- 
nistas Tony Weitzel savo veda
mame skyriuje stebisi kodėl 
chikagiečio keliaujančio Rusijo
je areštas nebuvo minimas dien 
raščių pirmuose puslapiuose. 
Anot Weitzel, pas chikagietį 
rasta $600, kurių jis nebuvo de- 
kliaravęs prie pasienio. Jis bu
vo paleistas iš arešto ir išleis
tas iš Rusijos, bet jau be pini
gu-
GIRTAS PRIE LAIVO VAIRO

Chicagos trafiko teismas pir
mą kartą turės svarstyti bylą 
išsigėrusio asmens vairavusio 
motorinį laivelį Chicagos upėje.
APDAUŽĖ VYRĄ IR BALDUS

Ronald Wallace, pardavėjas 
savo tėvo baldų krautuvėje, 
2727 W. Howard, dviejų vyrų 
gerokai primuštas ir apdaužy
tas, atgavo sąmonę ir rado, kad 
pardavimui išstatyti baldai irgi 
nukentėjo. Sulamdyta ir sulau
žyta baldų už $3,000.

ATSIRADO BARŠKUOLIŲ
Wheelinge, Chicagos priemies 

tyje, atsirado barškuolių. Gyva
tės įgėlė dviems asmenims, ku
rie pagijo.

VOGĖ VYNĄ IŠ BAŽNYČIOS

Policija su policiniu šunimi 
sugavo vagilių Daniel Reardon 
Šv. Margaritos bažnyčioje, 9837 
S. Throop gt. Vaikinas su sa
vim turėjo tris butelius mišiau- 
no vyno.

MALDA ANT ŠPILKOS 
GALVUTES

Šiandien laidojamas Louis A. 
Zocchi, kuris vakar turėjo Ro
moje įteikti Pop. Jonui XXIII, 
špilkutę, ant kurios galvutės 
buvo įgraviriuota malda “Tėve 
mūsų”. Zocchi laidojamas iš 
Gimimo P-lės Šv. parapijos Mar
ąuette Parke. Jis gyveno if įs
taigą turėjo 615 W. Randolph. 
Jo vardu auksinę špilkutę po
piežiui vakar įteikė šv. Mykolo 
parap. klebonas L. Donanzan.

I lykų, kuriuos turės išlaikyti 
kandidatai į barzdaskučius, kad 
gautų licenciją verstis savo 
amatu, taigi kandidatai turi pa
gal paskutinį vyriausybės pot- 

ivarkį išlaikyti egzaminus iš ma 
i tematikos, biologijos, “plauko- 
i logijos” (plaukų mokslo), hi- 
I gienos, piešimo, plaukų stiliaus 
istorijos įvairiose epochose, Va- 

Į karų Europos geograifijos, iš 
.ekonominių Belgijos santykių 
su užsieniu, iš chemijos, ypa
čiai atsižvelgiant į plaukų dažų 
produkciją ir... iš rašybos. Hu- 

; manistai rašo, kad po kiek lai- 
| ko bus reikalaujama, kad kir
pėjai turėtų daktaratą.

Dideli reikalavimai 
Belgijos kirpėjams

Belgijos vyriausybės oficiozas 
paskelbė ilgą sąrašą mokslo da-

4ž%

Auto Išlepimas

rugpiūcio ir rugsėjo mėn.
Jūs nesate įpareigoti ką nors 

pirkti, tik atsineškite šį skelbimą.

WESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

4318 So. Western Avė.
Tel. LA 3-1790

— D— Sav. Steponas ščerba

current dividend on investment bonus
V/2% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metij investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmetį ir 

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

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p.

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

PREZIDENTAS IŠVARĖ 
MILIJONIERIŲ

Pilipinų salų prezidentas 
Diosdado Maeapagal įsakė tuo
jau išvaryti iš krašto ir pasiųs
ti atgal į Ameriką milijonierių 
Harry Stonehill, buvusį chica- 
gietį, kaipo nepageidaujamą as
menį. Stonehill su bendru kalti
nami prasižengimais bankų įs
tatymams, pareigūnų papirki
mu, ekonominiu sabotažu ir iš
sisukinėjimu nuo mokesčių.

Dainavos stovyklos rėmėjų šimtininkų suvažiavimo mandatų ko
misija Dainavoje. Nuotr. A. Gulbinsko

William Silvey vėl išrinktas 
Seymore, Mo., miestelio maršalu, 
nors jis yra 89 m. amžiaus. Jis 
gavo iš 177 balsų 111. Jo alga 
1 dol. mėnesiui.

fo vienuoliktajam seimui, kuris 
įvyks Baltimorėje spalio 13-14 
d.

Jau dabar matyti, kad Balfo 
dviejų metų biudžetas viršijo 
pusę milijono dolerių, vien gėry 
bėmis buvo gauta ir vargstan
tiems išskirstyta per pusantro 
milijono svarų įvairių gėrybių.

Balfo Reikalų vedėjas

Nacių aukoms — invalidams žinotina

JT Komisaras tremtiniams 
praneša, kad nuo nacių nuken- 
tėjusiems jau pradedama išmo
kėti vienkartinės pašalpos. To
kių užsiregistravo virš 40,000 
iš 52 įvairių kraštų, net 6,000 

j iš JAV. Didžiausioji grupė (virš 
20,000) yra lenkai, po jų seka 
rusai, ukrainiečiai ir kiti. Lie
tuvių vos keli šimtai.

Šis atlyginimas yra tik vien
kartinė pašalpa, tikriau pasa
kius, pirmoji pagalba. Išmoka
ma pradžioje 125 ar 250 do1e- 
rių, vėliau pagal taškus, nuken- 
tėjimo dydį — bus išdalinta vi
sa turima suma. Išmokėjimai 
daromi per vietos bankus. Rei
kia pažymėti, kad tai pašalpai 
gauti registravimosi laikas jau 
pasibaigė (1962 m. kovo 31 d.).

(Tačiau visi tie, kurie dėl tauty
bės taip nukentėjo nuo nacių,

kad tapo chroniškais ligoniais, 
Invalidais, gali (ir privalėtų) 
■kreiptis betarpiai į Vakarų Vo
kietijos vyriausybę ir reikalau
ti sau pensijos (kuri siekia iki 
$100 mėnesiui). Tuo tikslu rei
kia kreiptis į Vakarų Vokietijos 
vyriausybę šiuo adresu: 
Bundesvewaltun g s a m t, Ho- 
chaus, Keoln, Germany. Termi
nas pareiškimus paduoti baigia 
si šiais, 1962 metais gruodžio 
31 d.

Deja, nei Balfas, nei Vokieti
jos konsulatai JAV neturi tam 
reikalui jokių blankų, nei aiš
kesnių instrukcijų. Taip pat ne 
turime Balfe jokių žinių ar ga
lima gauti ir kaip atlyginimą 
už prarastą turtą.

Kun. L. Jankus
. Balfo Reikalų Vedėjas

lieti)

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%

. Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 d., 1982 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 .p. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI Aunnc. PIRM. Ir KETV............................ 9 v. r. lkl 8 p. p.
IMLUnUUd. ANTRAD. Ir PENKT..................... » v. r. iki 6 p. p.

ŠEŠTAD. # v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
J

.............. ......... .................... ..........................—S
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

Vedėjas 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 Westem Avė. krautuvė

, --------- ... .... .—.............. #




