
THE LITHUANIAN WORI D-WI D E DAILY

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS

•
4545 VVEST 63RD STREET CHICAGO 29, ILLINOIS 

TELEPHONE: LUdlow 5-9500

Vol. XLVI Price 10< PIRMADIENIS, RUGPIŪČIO (AUGUST) 20, 1962 Nr. 195

KANADOS VYRIAUSYBĖ LIETUVOS 
KONSULATĄ LAIKO PILNATEISIU

Kanados užsienio reikalų ministerio Grenn pranešimas

Kanados užsienio reikalams 
min. Green savo raštu rugpiū
čio 15 d. pranešė Lietuvos kon
sului Kanadoje, Toronte, dr. J. 
Žmuidzinui, kad nutarta Lietu
vą bei jį — konsulatą — įrašyti 
į vadinamą atstovų užsieniuose 
ir svetimų valstybių atstovų 
Kanadoje sąrašą.

Minėtas sąrašas yra oficialu
sis Kanados užsienio reikalų mi
nisterijos leidinys, kurio sekan
ti laida pasirodys š. m, spalio 
mėn. ir jame jau figūruos da-

Mirė kun. J. Riauba
CHICAGO. — Kun. Jurgis 

Riauba vakar staiga mirė, ras
tas rytą negyvas Švč. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonijoje East Chicago, Ind.

A. a. kun. Jurgis Riauba, il
gesnį laiką dirbo pastoracinį 
darbą Grand Rapids vyskupijo
je, Mich., o paskutiniu metu 
Gary diecezijoje., East Chicago, 
Ind.

Gimė'1910 metų spalio'10 d., 
kunigu įšvęstas 1934 metų bir
želio 17 d., Vilkaviškio vysku
pijos kunigas.

A. a. kun. Jurgis Riauba, da
lyvavęs kun. klebono Aniceto 
Linkaus laidotuvėse, giliai per
gyveno pastarojo mirtį.

Armija nusilenkė
Ben Bellai

ALŽIRAS — Armija rytinėje 
Alžirijoje nusilenkė vicepremje
ro Ben Bellos politiniam biurui 
ir atidavė savo politines ir ad
ministracines teises.

Alžiriečių išlaisvinimo armi
ja (FLN) be jokių rezervų nu
silenkė politinio biuro nutari
mui, jog ji atsisako nuo admi- 
nistratyvinių teisių, kurias- iki 
šiol turėjo.

Ben Bellos partija nori vado
vauti Alžirijai.

Kuboje trūksta 
maisto

HAVANA, Kuba — Jau keli 
mėnesiai Kubą kankina maisto 
trūkumai. Diktatorius Fidel 
Castro ir jo žemės ūkio minis
teris dr. Carlos Rodriguez vie
ną dieną buvo išvykę trim va
landom į laukus rinkti vaisių, 
kad paragintų kitus eiti sava
noriais pagelbėti nuimti derlių.

— Buvęs Britanijos ministe
ris pirmininkas Churchill šią 
savaitę grįš iš Londono ligoni
nės, kur jis gydėsi.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 20 d.: šv. Bernar
das, Svajūnas, Neringa.

Rugpiūčio 21 d.: šv. Joana, 
Bukantas, Sungailė.

lORAS
Oro biuras praneša: Chieago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsn..

Saulė teka 6:03, leidžias 7:45.

hartinis mūsų konsulas J. 
žmuidzinas.

Aplamai, tas ministerio raš
tas tiksliai ir neabejotinai nu
stato prieškarinės Lietuvos Ge
neralinio konsulato teisinę bei 
rauginę padėtį ir kartu sutei
kiamos jam lygios teisės su vi
sų kitų valstybių konsualtais..

Sužinota, kad tokį panašų 
pripažinimą gavo ir Estijos kon
sulatas Toronte.

Kaip atsimename, šįmet mi
nint birželio siaubingus įvykius,

Išsprogdino tunelį
BERLYNAS. — Raudonieji 

išsprogdino tunelį, kuriuo Rytų 
Vokietijos vokiečiai norėjo pa
bėgti iš komunistinio rojaus. 
Keturi sunkvežimiai su raudo
naisiais sunaikino tunelį, kuris 
buvo iškastas po vienu namu 
maždaug prieš mėnesį. Tuneliu 
niekas nebuvo spėjęs pasinau
doti.

AUKŠČIAUSIAS
NEWARK, n. j. — New Jer- 

sey inžinieriai daibar gaus aukš 
čiausią atlyginimą krašte — 
6.15 dol. valandai. AFL - CIO 
unija skelbia, kad kontraktas 
pasirašytas su General Contrae 
tors draugija. Taip pat numa
toma, kad trijų metų bėgyje at
lyginimai bus dar keliami.

De Gaulle kalbės 
Vokietijoj

BONNA. — Prancūzijos pre
zidentas de Gaulle planuoja pa
sakyti Vokietijoje dvi kalbas 
savo vizito metu, ateinantį mė
nesį. Rugsėjo 6 d. jis kalbės 
Thyssen plieno darbininkams 
Duisburge ir rugsėjo 9 d. gru- 

j pei jaunimo Ludwigsburg pily
je, netoli Stuttgarto.

• Maroko karalius Hassau II 
manoma, kad ateinantį pavasa
rį lankysis Sov. Sąjungoj.

• Anglijoj J. Blunt, 93 m. am 
žiaus, pareiškė, kad jauną ir 
sveiką daro alus.

Alto valdybos posėdis
CHICAGO — Rugpiūčio 18 

d. pirmajam posėdžiui buvo su
sirinkusi naujai išrinktoji Alto 
valdyba. Dalyvavo devyni as
menys: A. Bartkus, B. Blinstru- 
bas, P. Dargis, dr. K. Drange- 
lis, dr. P. Grigaitis, A. Rudis,
L. Šimutis, J. Talalas ir M. Vai- 
dyla.

Dr. V. Šimaitis dėl savo atos
togų posėdyje dalyvauti nega
lėjo. Buvo pagrindinai išsiaiš
kinta Alto veiklos gairės pagal 
naujai priimto Alto statuto pa-

■ Kanados min. pirm. J. Diefen- 1 
flbiakteris,' kalbėdamas Toronte 
pabaltiečių gausiame susirinki
me, pažadėjo Pabaltijo valsty-; 
bių konsulatams pilnas teises, i 
Dabar tas pažadas jau yra iš
pildytas.

JAV ATNAUJINO 

SANTYKIUS

SU PERU
TAČIAU KARINE PAGALBA 

SULAIKOMA <
i

Y/ashing tonas — Jungtinės
Amerikos Valstybės penktadie
nį pranešė, kad jos atnaujino 
diplomatinius santykius su Pe
ru vyriausybe, kurią dabar val
do karinė vyriausybė.

Tačiau Valstybės departa
mentas pareiškė, kad 22 milijo
nai dolerių karinė pagalba Peru 
valstybei sulaikoma, nes nori
ma “ištirti” padėtį.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių santykiai su Perų pri
klausys, kiek karinė, vyritusybė 
laikysis savo pažadų sugrįžti į"

! demokratiją, įskaitant rinkimus 
sekančio birželio 9 d.

ATLYGINIMAS

Rekordinis keleivių 
skaičius

NEW YORK.. — Užvakar iš 
New Yorko į Europą išplaukė 
devyni keleiviniai laivai, išga
bendami 9,860 keleivių. Tai re
kordinis keleivių skaičius, išplau 
kęs iš Amerikos tą pačią dieną. 
Ankstyvesnis rekordas buvęs 
1929 m.

Sovietai Kuboje
WASHINGTON. — Vyriau

sybės pareigūnai skelbia, kad 
raudonųjų penki laivai iš komu 
nistinio bloko iškrovė savo pre 
kės Kuboje. Castro valdomas 
Havanos radijo skelbia, kad So 
vietų Sąjungos technikai prieš 
keletą dienų atvyko į Kubą. Iš 
viso manoma, kad Castro reži
mo metu atvyko į Kubą apie 
4-5 tūkstančiai sovietų specia
listų, kurie yra specialiai apmo
kyti kruvinojo režimo agentai.

keitimą ir aiškintasi naujų pa
reigų įvedimą Alto valdyboje 
bei pareigų pasiskirstymas, kad 
Alto darbą padarytų sėkmingu 
ir labiau jį sustiprintų ginant 
Lietuvos laisvinimo reikalus.

Kadangi nebuvo pilno val
dybos sąstato, tad artimiausio
je ateityje — rugsėjo mėnesį 
nutarta sukviesti visos valdy
bos posėdį, kuriame bus pasi
skirstyta pareigomis ir bus ap
tarti kiti ateities veiklos reika
lai.

I

Viceprezidentas ir Mrs. Lyndon Johnson rugpiūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje vizituos kai 
kurių valstybių galvas. Žemėlapyje parodyta valstybės, kurias jie vizituos. (UPI)

KONGRESO ATSTOVAS KELIA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS REIKALĄ

Kova prieš ateistinį komunizmą turi būti paskubinta padidintu gyvastingumu
NEWARK, N. J. — Kongre

so atstovas J. Madden vyčių 
seime Newarke, N. J. rugp. 19 
d. pasakė kalbą. Visų pirma jis 
pabrėžė — nerandąs žodžių iš
reikšti dėkingumą Lietuvos vy
čiams, kurie jį apdovanojo me
daliu. Pasisakė turįs nemažą 
skaičių lietuvių kilmės draugų, 
gyvenančių Indianoje. Jų dėka 
jis nemažai susipažinęs su Lie
tuvos istorija. “Šimtmečiais lie
tuvių tauta istorijoje paliko ne
išdildomas žymes savo nuolati
ne kova dėl laisvės, savivaldy
bės ir nepriklausomybės”.

Toliau J. Madden pasidžiaugė 
po pirmojo Pasaulinio karo at
gauta Lietuvos nepriklausomy
bė ir iškėlė laisvės laikotarpiu 
padarytąją didžią Lietuvos pa
žangą. Pažymėjo Lietuvoje pra
vestą žemės reformą, pažangą 
pramonėje, socialinėje įstatym- 
davystėje, švietime, savivaldo
je.

Su dideliu apgailestavimu

Chruščiovas vėl smarkauja
Nori vakariečius išstumti iš Vakarų Berlyno

MASKVA. — Diktatorius 
Chruščiovas didžiuodamasis So
vietų Sąjungos erdvės dvynukų 
laimėjimais, panaudojo Raudo
nąją aikštę užvakar naujam ir 
griežtam reikalavimui, kad Va
karai išvestų savo karinius da
linius iš Berlyno.

Pagerbiant du Rusijos kos
monautus — Nikolajevą ir Po- 
povičių — Chruščiovas džiaugs
mingai pakilęs estradoje atme
tė senesnį savo pasiūlymą, kad 
mažesnėm Šiaurės Atlanto są
jungos (Nato) valstybėm būtų 
leista valdyti Vakarų Berlynas, 
net prižiūrint Jungtinėms Tau
toms.

Šį kartą prie Lenino mauzo- 
lėjaus Chruščiovas pasiūlė, kad 
neutralus Jungtinių Tautų gar
nizonas palaikytų taiką pada
lintame mieste.

Chruščiovas, kalbėdamas aikš
tėje džiūgaujančiai miniai, iš

kalbėjo apie lietuvių kančias' 
dabartinėje Sovietų okupacijo
je. Pabrėžė, kad jau pirmosios 
okupacijos metu Lietuvoje buvo 
areštuota apie 150 kunigų, 
“Planas pavergti lietuvių tau
tą buvo paruoštas Maskvoje 
daug anksčiau negu į Lietuvą 
įžengė sovietų kariuomenė”, — 
kalbėjo kongreso atstovas. Ta- 
liau pirminė, kad Kersteno ko
mitetui pravedant apklausinėji
mus, buvo surašyta daugybė 
puslapių apie Lietuvos skriau
das okupacijoje ir apie tai per 
radiją, televiziją ir laikraščių 
puslapius buvo painformuota 
milijonai žmonių Europoje ir 
visame pasaulyje. J. Madden 
pažymėjo, kad jeigu ne Ameri
kos lietuviai, jeigu ne vyčių or
ganizacija, nebūtų buvęs suda
rytas komitetas Pabaltijo oku
pacijų baisybėms tirti. Dėl to 
Amerika ir pasaulio tautos yra 
dėkingos lietuvių vadams. Savo 
kalbą J. Madden baigė žodžiais:

skyrė narius taip vadinamos 
„agresyvios Nato sąjungos”, 
kaip nepriimtinus į Jungtinių 
Tautų dalinius Berlyne.

Tai buvo staigus atsisakymas 
pasiūlymo praėjusį mėnesį, kad 
Sovietų Sąjunga sutiktų su 
jungtiniais kariniais daliniais, 
suorganizuotais iš Šiaurės At
lanto sąjungos valstybių, ir 
Varšuvos pakto grupės saugoti 
Berlyną:

Vakarai šaltai sutiko naują 
Chruščiovo pasiūlymą, nes jis 
vėl nori išstumti Amerikos, 
Britanijos ir Prancūzijos kari
nius dalinius iš Vakarų Berly
no. Vakariečiai sąjungininkai 
turi teisę būti Berlyne, nes bu
vo padarytas toks susitarimas 
II Pasaulinio karo metu.

Washingtone Valstybės de
partamentas tars savo žodį, ga
vęs Chruščiovo kalbos tekstą.

Kaina 10«

“Kova prieš ateistinį komuniz
mą turi būti paskubinta su pa
didinta gyvastingumu kaip 
JAV, taip ir visų laisvųjų tau
tų, kol bus pasiekta pilna per
galė prieš tą pasaulio tironiją 
ir kol bus grąžinta Lietuvai ir 
kitoms - satelitinėms tautoms 
laisvė ir nepriklausomybė”.

BRAZILIJA PASE
RAšVS SUTARTĮ 

SU JAV
APSAUGOTI AMERIKIEČIŲ 

TURTUS
Rio de Janeiro — Brazilija 

ir Jungtinės Amerikos Valsty
bės greitai pasirašys susitari
mą, kad būtų apsaugotos Ame
rikos firmos Brazilijoje nuo 
nusavinimo. Kai kurios ameri
kiečių įmones neseniai nusavino 
provincijų vyriausybės.

Karo laivai Japonijai
TOKIO. — Japonijai JAV 

duos 18 naikintojų savo krašto
saugumui užtikrinti.

Meile yra dangiškas kvėpavimas 
rojaus oru.

Ben Gurion įspėjo 
Izraelio tautą

’ IZRAELIS. — Premjeras Ben 
Gurion įspėjo savo tautą, kad 
izraelitams yra pavojingas gink 
luotas konfliktas su Egiptu.

Vienintelė sąlyga pasilikti gy
viems yra turėti savo ginkluo
tas jėgas, kurios atbaido prie
šą ir palaiko intelektualinę, mo
ralinę ir dvasinę persvarą. “Jei 
būsime įtraukti į karą su Egip
tu, kils pagrindinės reikšmės

Naujausios
žinios

— Madride. Ispanijoj, prie 
generalissimo Francisco Franko 
rūmų vakar išsprogdinta bom
ba, b®t valstybės galvos tuo 
metu nebuvo namuose. Pasak 
pranešimo, niekas nenukentėjo.

— Teroras vėl plaka Pran
cūziją,. Areštavus Jacąues Sous- 
telle, antigaulistą, buvusį mi
nisterį, Italijoje, kilo teroras 
Prancūzijoje. Soustelle esąs iš
duotas Prancūzų pareigūnams.

— Vakarą Berlyno gyvento
juose kyla vis didesnis nepasi
tenkinimas amerikiečiais karei
viais, kukrie pasyviai laikosi, 
kai Rytų Berlyno komunistų 
policija šaudo ir nužudo bėgan
čius į laisvę — Vakarus.

Nauja sprogstamoji 
medžiaga

ARLINGTON, Texas. — Švei 
carijoje gimęs mokslininkas 
Henry Mohaupt, kuris dirba 
Forth Worth kuro rakietoms 
srityje, išrado naują sprogsta
mąją medžiagą, 10 kartų stip
resnę už ligšiolinę. Jai davė jis 
“PTR-10” vardą ir tuo vardu 
užpatentavo savo išradimą, bet 
atsisakė spaudai pasakyti nau
jos sprogstamos medžiagos su
dėtį. Naujoji sprogstamoji me
džiaga, — sako išradėjas, — 
esanti lengvesnė už dinamitą, 
yra atspari spaudimui ir karš
čiui, negenda nuo vandens ir 
šalčio ir pakelia ilgą buvimą 
sandėlyje.

Ieško savo tėvų
BONNA. — Septyniolikai me 

tų praėjus nuo karo pabaigos, 
dar 6,300 vokiečių ieško savo 
tėvų, žuvusių paskutinėmis ka
ro dienomis, per paskutinius 
bombardavimus ar, bėgant nuo 
fronto. Taip pat per 7,300 tėvų 
tebeieško savo vaikų. Dar ofi
cialiai nežinomas 1,250,000 vo
kiečių karių likimas. Šitą sta
tistiką paskelbė Vak. Vokietijos 
ministerija pabėgėlių reikalams.

Alkoholikai Amerikoje
LOS ANGELES. — Dr. S. 

Mead, Californijos Rehabilitaci- 
jos centro gydytojas, apskai
čiuoja, kad JAV-se yra apie 5, 
000,000 alkoholikų; apytikriai, 
apie pusę jų — moterys, tik jos 
sunkiau atpažįstamos.

Vaikas ir kryžius, tai perlas ir 
deimantas kataliko mokytojo ran
kose, didžiausias jo mokyklos 
turtas, šeimos brangenybė.

Vysk. K. Paltarokas

pavojus. Galime sumušti Egip
tą penkis ar kelioliką kartų, 
bet dėl to Egiptas nenustos eg
zistavęs, bet jei bent vieną kar
tą Egiptas sumuš Izraelį, tai 
bus paskutinė nelaimė, nes Egip 
tas gali padaryti 2 milijonam 
izraelitų tai, ką Hitleris padarė 
6 milijonams”, pasakė Ben Gu
rion Mapai partijos konferenci- 
j°je- ,ii.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

JOS KLAUSIME,
MES ATSAKOME

SVARBU VISIEMS
Turiu visų skaitytojų atsi

prašyti. kad per neapsižiūrėji
mą, įsivėlus techniškai klaidai 
mano neseniai patiektame aiš
kinime kaip apskaičiuoti pensi
ją, pats apskaičiavimas gali bū
ti klaidinantis ir prašau jo ne
naudoti. Šiuo pranešimu anas 
aiškinimas apie pensijų dydžio 
apskaičiavimą yra .panaikina
mas ir laikau jį negaliojančiu.

Tikras apskaičiavimo būdas 
bus netrukus paskelbtas šiame 
skyriuje. J. Šoliūnas

Klausia A. G. Pagal Tamstos 
duotus, pavyzdžius apskaičiavau 
pensijas. Sau ir žmonai, prašau 
man atsakyti.

1) Ar teisingai apskaičiavau.
2) Jei mes netektume darbo 

ir toįiau nedirbtume ar mums 
suėjus ląikui būtų mokama pil
na pensija.

.3) , Ar dabartiniai maži žmo
nos uždarbiai nesumažins jai 
pensijos.

Atsakymas A. G. 1) Pagal 
mane apskaičiavimus jūsų pen
sija, sulaukus 65 metų amžiaus 
ir naudojant tik dabar esamus 
uždarbius būtų apie $93.00 per 
mėnesį. Jūsų žmonos pensija, 
jai sulaukus 65 metų amžiaus, 
būtų apie $69.00.

2. Jūs abu esate pakankamai 
ilgai išdirbę ir pilno pensininkų 
amžiaus sulaukus jūsų pensijos 
būtų aukščiau nurodyto dydžio.

3. Ne. Atvirkščiai pet ir ma
žiausi uždarbiai tik padidins jos 
pensiją. J. Šoliūnas

Klausia V. J. Pradėjau dirb
ti rugpiūčio mėn. 23 d. 1949 
m. ir išdirbau be pertraukos iki

tūiiomis atostogomis iki liepos
15 d. 1962 m.
Uždirbau per 1949 m $ 805.31

” 1950 ” $2,789.33
b ” 1951 ” $3,342.25
M ” 1952 ” $3,195.21
n ” 1953 ” $4,111.83
n ” 1954 ” $4,164.62

” 1955 ” $4,342.02
b ” 1956 ” $5,096.03
ft ” 1957 ” $4,682.15
>> ” 1958 ” $4,136.93

” 1959 ” $4,760.86
> a'’’• ” 1960 ” $4,713.67

” 1961 ” $4,512.89
n ” 1962 ” $3,340.14

Viso $53,993.24
Kadangi birželio 29 d. 1962 

metais tapau atleistas. Gimiau 
gruodžio m. 24 d. 1898 m. To
kiame amžiuje sunku darbą 
gauti, tad manau išeiti į pensiją 
nuo 1962 m. graudžio mėn. 24 
d. t. y. sulaukęs 64 metus.

Dabar čia man kyla klausi
mas,' kaip būtų geriau (pelnin
giau) išeiti man į pensiją 64 
metų ar laukti iki sulauksiu 65

metų t. y. iki 1963 m. gruodžio 
mėn. 24 d.

Įdomu kiek gaučiau pensijos 
išėjęs 64 metų ir kiek išėjęs 65 
metų į mėnesį. Žmona gyvenan
ti Lietuvoje turi 56 metus am
žiaus.

Atsakymas V. J. Iš patiektų
jų uždarbių duomenų spren
džiant, jūsų pilna, nesumažinta 
mėnesine pensija, jums suru
kus 65 m. amžiaus būtų apie 
$119.00. Tačiau, jeigu pensijos 
prašytumėte sulaukę 64 metų 
amžiaus tai sumažinta pensija 
būtų apie $111.00.

Kada nauding:au būtų pra
dėti gauti penis ją: sulaukus 64 
m. ar 65 metų amžiaus pasaky
ti negaliu. Tai prįkjausys gry
nai nuo jūsų. Jūs turite apsi
spręsti patys. Turiu pastebėti, 
kad kartą pradėjus gauti suma
žintą pensiją ji nebus padidin
ta net ir tada, kada. sulauksite 
65 metų amžiaus. J. Šoliūnas

Klausia J. V. Nekartą per 
laikraštį buvo klausiama ar ga
li žmona paveldėti savo mirusio 
vyro pensiją, vis būdavo atsa
kymai, kad gali kai sulauks 
pensininkės amžiaus. Kokia 
nauda žmonai iš vyro pensijos 
tada kai ji jau gali gauti savo 
pensiją, gal nauda tik tokia jei 
vyro pensija, būtų didesnė? Ar 
gali gauti abi pensijas?

Atsakymas J. V. 1. Nevisada 
žmona—našlė gali pasinaudoti 
vyro pensija, kadangi nevisada 
našlės pensija turi būtinai bū
ti didesnė už žmonos gaunamą. 
Našlės pensija moteriai yra tik 
tada mokama, jei toji našlės 
pensija yra didesnė nei jos, 
kaip darbininkės gautoji pensi
ja. Vadinasi, jei darbininkė gau 
davo savo pensiją ir vyrui mi
rus norėtų gauti našlės pensi
ją, bet pastaroji būtų mažesnė 
tai jai socialinis draudimas ir 
toliau mokėtų jos nuosavą pen
siją, bet ne našlės.

Ar yra kada nors naudos 
gauti našlės, bet ne savo pensi
ją? Žinoma, Aiškiausias pavyz
dys yra darbininkės galimybė 
gauti sumažintą pensiją, sulau
kus tik 62 metų amžiaus. Mat 
darbininkei, esant mažiau nei 
65 metų seniūno ir prašant sa
vo pensijos, toji pensija turi 
būti sumažinta. Tačiau, vyrui 
mirus, našlė, būdama tik 62 me 
tų amžiaus, gali gauti pilną naš 
lės pensiją. Reiškia, našlė turi 
pasirinkimą: ji gali prašyti sa
vo sumažintos pensijos, arba 
našlės pensijos. Prileiskime, 
kad abi: našlės ir moters nuo
sava pensijos yra vienodo dy
džio. Jei našlė, būdama tik 62 
m. amžiaus, prašys nuosavos 
pensijos tai toji pensija turės 
būti sumažinta. Tačiau jei ji

Dr. Jay Young, 41 m., našlys, turįs 12 vaikų, susituokė su našle 
Mary Trący, 36 m., turinčia 4 vaikus South Bende, Ind. Visa 18 
žmonių šeima gyvens 19 kambarių name Wilkss Barre, Pa., kur 
dr. Young dirba Kings kolegijoje.

pasirinks našlės pensiją tai toji 
; našlės pensija bus išmokama 
pilnai.

Turiu pastebėti, kad vieną 
kartą apsisprendus gauti suma
žintą pensiją ji tokia ir paliks 
net ir 65 metų sulaukus. Bet 
apsisprendus imti našlės pensi
ją vėliau visados galima prašy
ti ir nuosavos pensijos kada su
laukiama pilno pensininkės am
žiaus.

i 2. Dviejų rūšių pensijos nie
kados nemokamos. Yra moka
ma tik toji pensija, kurios pą-

j geidauja prašytojas, 
i ' .
j Klausia P. R.: Esu gimęs 
11901 m. gegužės 17 d.; žmona 
i— 1905 m. vasario 27 d.

nė nei ji būtų kaip jūsų žmo
nos, todėl ji gaus savo pensiją.

2. Tas “kai kieno” tvirtini
mas, kad jūsų žmona turėtų 
gauti kažkokį priedą prie pu
sės jūsų pensijos nėra labai 
tikslus. Sutinku, jog jos nuosa
va pensija galės būti maždaug 
tokio pat dydžio kaip būtų žmo
nos (apie fįO.OO dol.) ir tas 
“priedas” apie 25—30 dol. Ta
čiau tai tik neteisinga prielaida, 
nes jei žmona gali kvalifikuotis 
savo nuosava pensija iš savo 
uždarbio ir jei jos nuosava pen
sija yra bent lygi ar didesnė 

j nei žmonos pensija, tai tada ji 
gauna savo nuosavą pensiją be 
jokių “priedų”.

J. šoliūnas
Nuo sekančių m. gegužės 17 

d. žadu išeiti pensijon, gi žmo
na, sąlygų verčiama išeis iš dar 
bo irgi sekančių metų pradžioj. 
Iš viso ji bus išdirbusi 11 metų 
su viršum, vidut. metinis jos už 
darbis apie 4,200 dol.

, Malonėkite atsakyti: ar ji, 
j sulaukusi 62 metų amžiaus, te
gaus tilt pusę mano pensijos ar 

' dar ir kokį nors priedą už iš
dirbtą laiką? Kai kas tvirtina, 
kad prie pusės mano pensijos, 
ji turėtų gauti 25—30 dol. mė
nesiui už mokėtus soc. draudi
ko mokesčius per 11 metų.

Atsakymas P. R. 1. Nors ir 
■ nežinoma kokio dydžio yra jū
sų pensija, talžiau šiuo atveju 
visai nesvarbu, nes jūsų gauna- 

! ma pensija neturės įtakos į žmo 
nos teisę gauti pensiją iš savo 
pačios uždarbių. Mat kiekviena 
moteris, kaip žmona, gali gauti 
žmonos pensiją kurios dydis ne 
gali būti didesnis kaip pusė vy
ro gaunamos pensijos, šiuo me
tu žmona gali gauti daugiausiai 
tik apie $62.00 per mėnesį.

Betgi sprendžiant iš informa- 
' eijos apie jūsų žmonos uždar
bius, atrodo, kad jūsų žmonos 
net ir sumažinta pensija, jai su- 

| laukus tik 62 m. amžiaus, būtų 
;apie $92.00. Vadinasi, kadangi, 
į jos nuosava pensija yra dides-

VYSKUPAS DALIJA ŽEMES

Talcos diecezijos, Čilėje, vys
kupas Manuel Larrain Errazu- 
riz jau išdalino bežemiams 
8,600 akrų bažnytinių žemių, 
turinčių drėkinimą ir patogių 
dirbti. Bežemių šeimai duota 
po 37 akrus.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadienio 10 iki ll vai. ryto. Šeštadie 
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:80 vai ryto. Vakaruškos pirmad 
7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7169 So. Maplewood Ave.. 

Chicago 29. III.

iiDflina ELECTROniCS
TV-RAOIOAI -3UOST. REKORDERIAI 

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

Viskam žemiausios kainos Ir garantija

Į3321S. Halsted St - CLiffside4-5665Į

DAŽYMAS iš LAUKO 
IR VIDAUS

Pataisoma suskilęs-ištrupėjęs 
plasteris. Išvaloma-dažoma 

“gutters”
Tek: 434-0433..

Auto Ištepamas

RUGPIŪČIO IR RUGSfiJO MĖN. 
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk

ti, tik atsineškite ŠĮ skelbimą.

VVESTERN AUTO SALES
& SERVICE

4318 S. YVestern Ave., LA 3-1790 
— D — Sav. Steponas Šcerba

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

Aparatai-Protezai. Med. ban-
% dažai, Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t.t.
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LA R. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, 111. 

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 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: I’R 8-3229.
Rez. telef. AVAlhrook 5-5076

Rez. HE 0-1070.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTKRV LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001.
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= • Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra. Nesunau- 
S dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
E rus. Redakcija už skelbimų 
E turini neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
s prašymus.
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• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 5:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00.

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

Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA S-7278

DR. Ap JUKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 YVest 83rd Street
IVal.: 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 YVest Marųuette Road 

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso telefonas CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUBAlTlŠ”
Spec. ORTHOPEDINĖŠ LIGOS 

2745 YVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

VAL.: 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, Opi,
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Ave., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r., Jki 2 p. p.

41%
current dividend

5% i

on investment bonus 
iį-2% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 meto investmento bonus mokame 4%% dividendų kas pusmetį ir 

dai' išmokėsime imi 14% 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.

valandos. 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki £ popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
Šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

Chicagoa 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 — 
Marųuette Parko apylinkės centre. 

Current Dividend up to 414%

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

Ofisas: 3148 IVrst 03nl Street 
Tek: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3211 West OGI h Place 
Tel.: REpublic 7-7808

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. 03rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį. 
Ofiso telef. 470-4012 

Rez. WAlbrook 5-30 18

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 West 7lst Street 
Vai. Pirm., ketvirt., penkt. 1-4 ir 7-9. 
Antr. 1-6, treč., šešt. pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2751 YVest 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, Namu PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGĘ 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(•Prie California Ave.)

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Ave., 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

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 YVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. 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 vaikų ligos 
2737 YVest 71 st, 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 CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 03 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
šešt. nuo 1 kl 4 vai.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 YVest 59tb 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 W. 15tli Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trcčiadierviais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS”
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern 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 7-1108 

Rez. tel. 239-2919

' DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 YVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 YVest 63rd Street

Tel. — PRospeet 8-7773 
Vai.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p. p. 
rntrad ir nonktad 6-8 v v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9S01

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

Į (71-os lr Campbell Ave. kampas)

Į Atostogose iki rugsėjo 10-tos tl.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PUllman 5-6760 
Namų: BEverly 8-3940 

Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., gešt. 
1-4 v, p. p,, trečiadienį — uždaryta.

Tel. Ofisų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez, PR. 9-0730

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Ave te! GR 0-0091; 392 E. 1sA“Sta Har^y, 
III., tel. EDison 3-43S3; 30 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
0449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak ’ Fbrest, III, 

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

noatailicpią skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. REIianoe 5-44JO 
Rez. tel. GRovehilI tf-btl17 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p m
Penkt. tik J—3 p. n. P' m 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija ‘iė
Valandos kiekvieną dieną 2.__ 4
6—* Trečiadieniais' ir se,1
madieniais uždaryta, prilipama pi 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
V. IKI 5 V. V.

DR. VYT. TAUftŽS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ,

Ofisas ir rez. 2652 YV. 59th St 
Tel. PRospeet 8-1223 ar vii fl-55'7: 
Ofiso vai.: Pirm., antn+;fltreč. ii 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki t 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą,

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGĄ S

2454 YVest 71st Street
Priima ligonis pa-gal susitarimą, 

Del valandos skambinti' tol.: HJ< 
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 YVest 69th Street
Specialylie: AKUŠERIJA ir MOTEE 

LIGOS
ATOSTOGOSE

Kol grįš ofise dirbs Dr. Brinkis. 
Vai. — Pirmad., antrad. fr penkta

1-4 p. p.,
trečiad. ir ketvirtad. 7-9*' v. v.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS) '
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. - įĘŲEJ 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted, Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.0-065 

Rez. 0006 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 3 v. p.p.į 6-7 v.'

DR. STASYS žMUIDZINaI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba 'susižeidi 
(Emergency), šaukite telefonu - 
434-6967 nuo 2 valandos po pie1 
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Buvusio prezidento Hooverio kalba ir

JUNGTINĖS TAUTOS
Indijos mafiaradžij auksas vilioja Baud. Kinija

Kariniai įrenginiai vykdomi Indijos Ladakh teritorijoje

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 20

Lenkijos užsienių politika

“Jungtinėms Tautoms nepa
vyko net vilčių duoti pastoviai 
taikai... Jei laisvosios tautos 
nori išsilaikyti, jos turi turė
ti naują, stiprią organizaciją”. 
Šiuos teisybės žodžius pasakė 
buvusis Jungtinių Valstybių 
prezidentas Herbert Hooveris 
jo pagerbimui surengtam po
būvyje, minint jo 88 metų am
žiaus sukaktį ir ta pačia pro
ga dedikuojant jo vardu kny
gyną jo gimtajame krašte, 
West Branch, Iowa. Jis ska
tina įkurti laisvųjų tautų ta
rybą, kuri saugotų taiką.

Šis vyras turi daug patyri
mo. Jis keliavo po platųjį pa
saulį. Jis pats sako turėjęs 
reikalų su 50 įvairių tautų ir 
valstybių. Ir tai jis nebuvęs 
tik turistas. Jis dirbęs su žmo
nėmis ir žmonėms. Kaip in
žinierius, jis daugeliui kraštų 
yra padėjęs technikos daly
kuose, įnešęs daug ko ameri
kietiško. Dviejų karų metu jis 
gyveno badaujančių žmonių 
tarpe ir karo griuvėsiuose. 
Daugelyje valstybių jis vado
vavo atstatymo darbui. Jis 
gyveno laisvuose kraštuose, 
gyveno prie diktatūrinių re
žimų, prie fašistų ir net ko
munistų. Jis turėjęs progos 
patirti, kad visur pasaulyje 
paprastų žmonių tarpe buvo 
ir yra vienas didžiausių troš
kimų, kad karų nebebūtų, kad 
visur taika užviešpatautų. Jie 
pasitikėjo Amerika, manyda
mi, kad ji palaikys laisvę, kad 
padės atstatyti ir palaikyti tai
ką žmonijoje. Be to, jis daly
vavęs daugelyje tarptautinių 
derybų, kuriose buvo siekiama 
taikos. Bet tos taikos ir šian
dien neturime. Todėl iš savo 
didelio ir gilaus patyrimo, bu
vusis prezidentas Hooveris ga
na efektingai prabilo į Ame
riką ir visą laisvąjį pasaulį 
taikos reikalu.

V
Anot prez. Hooverio, pasau

linio masto vadai šimtmečiais 
siekė sukurti kokią nors orga
nizaciją, kuri užtikrintų taiką 
pasauliui. Paskutinioji tokių 
pastangų organizacija yra 
Jungtinės Tautos. Esąs atėjęs 
pats laikas, kad pradėtume 
naujai įvertinti tos organizaci
jos pajėgumą vykdyti tai, ką 
vykdyti ji yra pasirinkusi. Jis 
pats dėjęs daug vilčių į tos 
rūšies organizacijas. Jisai ga
na nuoširdžiai rėmęs Tautų 
Sąjungą, kuomet toks rėmi
mas Jungtinėse Valstybėse bu
vo labai nepopuliarus. Būda
mas prezidentu, jis raginęs se
natą dėtis prie Pasaulio teis
mo (World Court). Jis taip 
pat skatinęs senatą ratifikuo
ti Jungtinių Tautų organiza
ciją. Bet dabar jau pats esąs 
gerai įsitikinęs, kad Jungtinės 
Tautos taikos neatneš. Vietoj' 
taikos, jos prisideda pagreitin
ti karus, kurių pavojų esama 
daugelyje vietų.

KATALIKŲ PASAULY

AFRIKOS KATALIKAI
Afrikoje yra apie 22,000,000 

katalikų. Per porą paskutiniųjų 
metų katalikų skaičius tame 
kontinente paaugo daugiau kaip 
4 milijonais. Su jais darbuojasi 
12,500 kunigų, 4,800 broliukų 
ir 22,000 seselių vienuolių. Ka
talikai turi savo universitetą 
Leopoldvillėje, Konge. Jis buvo 
atidarytas 1954 m. tik su 33 
studentais, o dabar jau turi 700’ 
studentų. Šios žinios yra iš Af
rikos teritorijų, religiniu atžvil
giu priklausančių Tikėjimo Pla
tinimo kongregacijai.

TIK VIENAS KUNIGAS
Karolinų ir Marshall salose 

yra 70,000 katalikų, tačiau tik 
vienas vietinis kunigas. Jam 
talkina keliolika vietinių broliu
kų ir seselių. Tos salos 1914— 
1944 m. buvo japonų okupaci
joje.

*
Jungtinės Tautos nebetar

nauja savo pasirinktam tikslui 
— taikai atsteigti ir palaikyti, 
nes jose yra didelės komunis
tinės jėgos, kurios tikrai tai
kos nesiekia. Jos kliudo ir kliu
dys. Tiesa, komunistai siekia 
taikos, bet tik tokios taikos, 
kurioje komunizmas, tik ko
munizmas dominuotų pasau
lyje.

Komunizmo vadai per ketu
riasdešimt metų tvirtino ir te
betvirtina, kad pasaulyje ne
galės būti taikos, kol visos 
laisvosios tautos nebus komu
nizmo pavergtos. Ir to jie sie
kia, nuolat iššaukdami tarp
tautinius konfliktus, nesutiki
mus, neapykantą tarp tautų 
bei valstybių tarpe. Kad tai 
yra tiesa, pasako ir šis fak
tas, jog Sovietų Sąjungos at
stovai Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryboje jau šimtą kartų 
yra vetavę pasiūlymus, ku
riais būtų palengvinta tarp
tautinė įtampa ir likviduota 
daug konfliktų. Jie beveik 
kiekvieną dieną graso karu ir 
laisvųjų tautų sunaikinimu. 
Vienu žodžiu, kaip teisingai 
pastebi p. Hooveris, šia savo 
veikla komunistai visai pažei
dė Jungtinių Tautų orumą ir 
jos naudingumą taikai atsteig
ti ir palaikyti.

Išvada labai aiški. Jungtinės 
Tautos tol nepasitarnaus tai
kai, kol joje bus taikos ardy
tojai, tautų pavergėjai komu
nistai. Ta proga pravartu pri
minti prezidento Wilsono, Tau- 

' tų Sąjungos organizatoriaus, 
teigimą, kad Tautų Sąjunga 
tik tada bus naudinga ir efek
tinga savo nutarimais ir dar
bais, jei ją sudarys tik demo
kratinės valstybės, kurios vie
na kitai pasitikės ir kurios su
gebės savo tarpe sugyventi ir 
bendradarbiauti. Anot jo, jo
kia autokratine valstybe ne
galima pasitikėti. Tie Wilsono 
žodžiai šiandien tinka ir Jung
tinėms Tautoms. Juk joms ne
siseka dėl to, kad jos nariais 
yra diktatūrinės valstybės — 
Sovietų Sąjunga ir jos sate
litai.

Ne vieną kartą šioje vieto
je buvo pavaizduoti Jungtinių 
Tautų negalavimai svarbiau
sia dėl to, kad jose sėdi ko
munistinių valstybių atstovai, 
ten sėdi tam, kad trukdytų 
taikos atstatymo ir palaikymo 
darbus. Ne kartą buvo pa
reikštos mintys, kad toji or
ganizacija tik tada galėtų bū
ti naudinga ir efektinga, jei 
ji apsivalytų nuo komunistų. 
Tad gera, kad jau ir tokie vy
rai, kaip buvusis prezidentas 
Hooveris kelia tuos pačius 
klausimus ir siūlo šluoti lauk 
iš J. T. visus, kurie trukdo 
dirbti.

ŠVEICARŲ AUKA
Šveicarijos katalikai surinko 

aukų $961,130, kurios skiria
mos užsienio misijoms ir reli
ginei akcijai finansuoti.

STUDENTAI IR MISIJOS
Notre Dame universitete rug 

piūčio 23 - d. yra šaukiamas 
katalikų studentų ir moksleivių 
misijų kongresas, kuriame pa
sižadėjo dalyvauti apie 4,000 
atstovų.

TIKINTIEJI PASAULYJE
Krikščionių pasaulyje yra | 

750 mil., budistų 650 mil., isla
mo — 330 mil., hindų — 320 
mil., žydų — 12 mil.

MOTERYS IR MOKSLAS
Šiais laikais beveik kiekvie-1 

noj profesijoj išsimokslinusios 
mergaitės gali gauti darbo. Ta
čiau statistiniai duomenys ro
do, kad tik ketvirtadalis mer
gaičių, sugebančių baigti kole
gijas, gauna diplomus, ir tik 
viena iš 300 gauna daktaro 
laipsnį.

Kinijos raudonieji valdovai 
šiandien yra perdaug realistai, 
kad tikėtų utopiškam Lenino 
posakiui, jog kelias į Paryžių 
veda per Pekingą ir Bombėjų. 
Tačiau kuriam tikslui raudonų
jų daliniai užgrobę laiko 12,000 
kv. mylių Indijos teritorijos?

Ladakh provincija yra aukš
toje Himalajų kalnų papėdėje, 
strategiškai palanki Indijos puo 
limui. Šiose aukštumose Kinijos 
raudonieji pastaruoju metu pra 
vedė strateginius kelius, įrengė 
daug lauko aerodromų ir lėktu
vams pakilimo bei nusileidimo 
aikščių.

Kuriam tikslui yra vykdomi 
visi šie įrengimai Indijos terito
rijoje ir dar tokiose aukštumo
se, kuriose vien legendarinis 
“Aibominable Snow-man” gali 
gyventi. — klausia A. P. kores
pondentas R. C. Ruark, pasku
tiniu metu lankęsis Indijoje.

Nenuostabu, kad šitas Rau
donosios Kinijos karinis ruoši
masis nepaprastai jaudina Indi
jos vyriausybę. Pandit Netaru 
siunčia protesto notą po notos į 
Pekingą, vildamasis su raudo
nųjų užsienių reikalų ministeriu 
Chau-En-lai išspręsti užgrobtos 
teritorijos ginčą taikiu būdu. 
Tačiau derybos nežengia nė 
žingsnio pirmyn. Atsakymą, gal 
būt, galėtų duoti vien raudono
sios Kinijos maršalas Chang-yi 
ir vicepremieras Han-fu, kurie, 
jodami drambliais, inspektuoja 
raudonuosius dalinius, baigian
čius karinius įrengimus Ladakh 
teritorijoje.

Aukso troškimas
Liudininkai pasakoja, kad 

>hau-En-lai vilingai šypsosi ir 
’odo savo auksinius dantis, ka
la jis kalba apie reikalą išlai
kyti amžiną taiką tarp milijonų 
kiniečių ir Indijos darbo žmo
nų, tačiau gudrus politikas ta
ne jo šypsny įžvelgia šėtonišką 
klastą.

Jis puikiai žino, kad Indijos 
pusiasalis savo 5,000 metų gy
vavimo istorijoje, karų nepalies 
toje, yra sukaupęs didžiulius 
aukso ir brangenybių lobius. 
Indijos auksas, nežiūrint žmo
nių skurdo, yra slepiamas auk
sinių minaretų šventyklų pože
miuose, maharadžų rūmuose ir 
spindi aukštųjų kastų moterų 
gausiuose papuošaluose.

Žvilgsnis į Indijos istoriją
Nepaslaptis, kad Indija savo 

istorijoje, prekiaudama su kai
myninėmis imperijomis, yra su-
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ROMANAS

Svečias esate. Dar taip ilgai neregėtas. Kaip matote,
— Nedarykite gėdos! — sušuko šeimininkas. — 

man iki kaklo užtenka.
— Matau, kur tau! Žmonių pilna, — žvalgėsi 

Tomas.
— Teisybė kalbant, skųstis negaliu. Jau treti 

metai taip einasi.
— Su kiekvienu moka gražiai gyventi. Va kodėl 

nestinga žmonių, — pasakė kažkoks pilietis, stovįs 
šalia Jasaičio. — O kai jam užeina, visiems veltui 
pilsto.

— Į pinigą nesimušu, bet jo ateina. Kai grįšiu 
Lietuvon, kaime elektrinę pastatysiu, jei jos ten dar 
nebus. Nereikės su bonka miestelin žibalo bėgioti.

— Bet ten saliūnų nėra. Ar drįsi čia šitą palik
ti? — paabejojo Jasaitis.

— Saliūnas? Prasmenga! Žinoma, policijai bū
siu senas, tačiau atsiras, kas veikti. Kad ir šiandien, 
ponas Jasaiti, kad ir šiandien. Čia jau... — Skridu
lis nebaigė sakinio, nes prisiartino kažkokie du vyrai.

— O, choristai! — kreipėsi į naujai atvykusius. 
— Kaip laikotės, vyručiai? Būkite pažįstami. Čia Ja
saitis, mano senas prietelius. Skridulis jau buvo apė
jęs apsisukti ir pilstė atvykėliams gėrimą. — Kada 
suruošite koncertą? Seniai laukiu.

J. VIZBARAS - SŪDĄ VAS

" kaupus didžiules aukso atsar
gas. Ir Aleksandras Makedonie
tis 400 metų prieš Kristų, tikė
damasis pagrobti turtingos ša
lies auksą, vedė savo ir graikų 
armiją pavojingu Kybber Pass 
į aukso šalį — Indiją. O Romos 
imperatorius Tiberijus pirmame 
šimtmety po Kristaus išleido 
ir garsų ediktą, draudžiantį mo 
keti auksu už Indijos prekes 
arba įvežti ten auksą. Tai pa
vydas dėl Indijos turtų.

Tačiau nei Aleksandrui M. ne 
pasisekė pagrobti minimo auk
so, nei Tiberijui sukliudyti jo 
plaukimą į Indiją. Lygiai ir Bri
tų imperija, kelis šimtus metų 
savo viešpatavimu Indijoje, ne
pajėgė pasisavinti Indijos seifų 
aukso. Vietoj to, daug milijonų 
karalienės Viktorijos aukso ru
pijų išnyko Indijos fakyrų ir 
jogų skudurų raukšlėse.

Ir taip mes artėjame prie pap 
rasto klausimo. Ką gi pagaliau 
rengia raudonųjų daliniai šalto 
sniego pustomose Himalajų pa
pėdėse ?

Ar jie siekia naujos teritori
jos milijonams alkanų kiniečių? 
Tuo tarpu jie puikiai žino, kad 
Indijos žemė vos pajėgia iš
maitinti milijonus indų.

Pasiruošimas didžiajam 
apiplėšimui

Logiškai galvojant, atrodo, 
rašo R. C. Ruark, kad kiniečiai 
kaip tik ir ruošiasi įvykdyti is
torijoje didžiausią apiplėšimą. 
Ne be reikalo jie užgrobė La
dakh ir joje įrengė karinius ae
rodromus. Indijos šventorių ir 
maharadžių slėptuvių auksas 
vilioja Kremlių ir Pekingą jau 
daugelį metų. Visais laikais ru
sai ir kiniečiai jautė didelį auk
so nepriteklių. Jie iš tarptauti
nės statistikos puikiai žino, 
kad Indijos aukso atsargos jau 
1951 metais buvo lygios turtin- 

! gos Amerikos aukso atsargoms 
Fort Kox rūsiuose. Atrodo, kad 

. raudonieji kiniečiai, Kremliaus 
valdovų skatinami, ruošiasi į- 
vykdyti tai, ką nesugebėjo A- 
leksandras Makedonietis, Ro
mos imperatoriai, arabų invazi
jos ir Britų imperija.

Baigiamosios išvados
Ar gali Jungtinės Tautos sa

vo autoritetu įtikinti Indiją iš
kelti aikštėn savo suslėptus tur 
tus, nacionalizuoti privačias 
aukso atsargas iš maharadžų 
rūmų ir paleisti milijonus į apy
vartą žmonių gerovei ? O, gal į

būt, mes tai turime palikti pa
daryti Mao Tse-tung’o karei- 

1 viams ? Ar palikti viską Sovietų 
Rusijos komunistams, kurie už 
pagrobtus turtus pastatytų uni
versitetą Afrikos studentams 

, bolševikinti ? Ar mes amerikie
čiai, rašo toliau R. C. Ruark, 
atsikvošėsime iš ignorancijos a- 
pie amžiną indų elgetavimą: 
“Ham gareb Hami Hai, — aš 
esu labai vargšas žmogus” — 
maldauja kiekvienas indas susi
tikęs užsienietį. Ar sustosime 
pagaliau savo darbininkų mo
kamais taksų pinigais šelpti 
tautą, kuri savo laisva valia yra 
pasirinkus gyvenimo mizeriją, 
remiamą stabmeldiškų tradici
jų? O iš tikrųjų kiekvienas tas 
vargšas indas slepia savo sku
duruose šimtus karalienės Vik
torijos laikų aukso rupijų.

Tai yra klausimas, į kurį ne
pajėgia atsakyti nei J. Kenneth 
Galbraith, JAV ambasadorius 
Indijai, nei Jackie Kennedy, ka
da ji, keliaudama išpuoštu auk
siniais latoso lapais drambliu, 
apžiūrinėjo auksu tviskančios 
Taj - Mahal Indijos šventovės. 
JAV jau dešimtį metų paauko
jo Indijai daug milijonų dole
rių, tuo tik dar padidindamos 
jos aukso rezervus. Tačiau už 
padėką Pandit Nehru nusisuko 
nuo Amerikos. Jis ieško draugo 
Sovietų Sąjungoje ir iš jos per
ka “Migus” savo. aviacijai. O

George Humphrey, buvęs iždo sekretorius, keturiose nuotraukose 
rodomas, kaip ginąs savo teisę, kad jis galėjo laikyti akcijas 
bendrovėse, duodančiose milijoninį pelną. ’,Esą jis toms bendro
vėms būdamas sekretoriumi daug padėjo.

— Rengiam jau. Kaip tik ir atėjome koncerto 
reikalu. Gal kartais kokią reklamėlę programai?

— Puiku, vyručiai! Žinoma, reikia paremti, — 
pastūmė pluoštą dolerių, vėl pildamas į stikliukus. 
— Išgerkite ant greitųjų. Bus drąsiau kitur užeiti.

Jasaitis sekė šį pokalbį ir stebėjosi:
— Matyt, turi krūvas pinigų, jei lengvai žarsto.
Vyrai išėjo, o Skridulis grįžo prie Tomo:
— Apie Lietuvą buvom užsiminę. Atleiskite man, 

kad pertraukiau. Mat, čia dažnai mane užkabina. 
Taigi, sakau jums, ponas Jasaiti: kad ir šiandien 
grįžtu! Palieku viską, užrakinu ir važiuoju. Tegul 
velnias pasiima biznį ir visa kita. — Ir pradėjo pa
sakoti! Kaip gera buvę namuose, kaip ten kiekvie
nas kampelis mielas. “Antras Jonuška”, galvojo klau
sydamas Jasaitis. “Tik anas plikas, o šitas pinigais 
apsikrovęs. Tačiau tvarkytis nemoka. Išmėtys, iš
blaškys. Jei man taip būtų, žinočiau, kur padėti.”

Žmonės ūžė, o Skridulis pasakojo, kol iš kažkur 
išniręs Šukys sušėrė per petį ir šūkterėjo:

— Sveikas! Sėdžiu anam gale ir žiūriu, apie ko
kį poną Skridulis šokinėja. Gi Jasaitis! Po velniais, 
brolau, kaip laikaisi?

Šukys buvo įraudęs ir apsilpusių kojų. Prisi- 
spraudė prie Tomo, atsirėmė baru ir šūkterėjo Skri
duliui :

— Duok po konjaką. Seniai mačiau šitą biesą. 
Išgerkime, brolau, net braškės! Vis pasižvalgau, pa- 
sižiūrinėju paties, bet įlindai maišan ir galvos iš jo 
neiškiši. Papuolei šiandien, brolau! Iš Skridulio nie
kas greitai neišeina.

O žmonių daugėjo, ir šeimininkui kalbėti laiko 
jau nebuvo. Su pagelbininkų sukosi už baro, pilstė, 
žarstė pinigus, skubėjo. Ūžesys augo, balsai garsėjo, 
triukšmas kilo.

DR. V. LITAS
Adomas Rapacki, “demokra

tinės” Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris, paskelbė vadinamą 
“Rapackio planą”. Šitas planas 
numato “europinės taikos zo
ną” tarp dviejų blokų. Rapackis 
nori parodyti Lenkijos užsienių 
politikos nepriklausomybę nuo 
Rusijos. “Europinės taikos zo
na” turi apimti visą vidurio 
Europą.

Rapacki, įbuvęs lenkų armi
jos karininkas ir socialdemokra 
tas, dabar pasirodo kaip tikras 
komunistas. “Komunistų ir dar 
bo p-jos teorijai ir informacijai 
laikraštis” šių metų birželio mė 
nesį paskelbė Rapackio straips- j 
nį apie “Taikingą Socialistinę I 
diplomatiją”. Straipsnis parodo 1 
Rapackio komunistinę spalvą. 
Rapackis varo “taikingos koeg
zistencijos” propagandą.

Visų pirma Rapackis šitaip 
sako: “Užsienių politika yra nu 
statoma klasių charakteriu ir 
jėgų santykiu”. Taikinga koeg
zistencija yra tik jėgų santy-

gal Nehru jaučia, kad jau ne to
li tas laikas, kada milijonai ki
nų persiris per Ladakh kalnų 
šlaitus įvykdyti didžiausią auk
so apiplėšimą, kokį kada nors 
žinojo vakarų civilizacija. Gal 
būt, Nehru sąmoningai ieško 
draugo Kremliuje prieš Pekin-
cro 9to 4 •

— Tai matai, brolau, kur atsidūrėm, — tęsė Šu
kys. — Ar kada tikėjomės, kad Amerikoj degtinę 
gersim?

— Skųstis negalim, — atrėžė Jasaitis. Žmonės 
verčiasi neblogiausiai.

— Verčiasi! Koks verslas! Tau gal dar: turi 
žmoną, dukterį. O man? Vienas kaip pirštas.

— Ką gali kaltinti? Taip išėjo. Reikėjo nežiop- 
soti, nevėluoti. Pagaliau ir dabar moterį susirastum, 
jei geriau pajieškotum.

Šukys paragino Jasaitį, išgėrė ir vėl užsakė.
— Jau neieškosiu, — ištarė ramiai, akis tolu

mon įrėmęs. — Šitam amžiuje sunku. Ką, sakyk, 
rasiu? Eugeniją? Ji namus pirkinėją.

— Moka gyventi. O tu, kiek žinau, perdaug 
laidokauji.

— Kas man! Vaikai nerūpi.
— Pasitaupytum, apsitvarkytum. Nežinai, kas 

gali nutikti.
— Tas pats. kas visiems. Užversime kojas, ir 

bus nutikę. Manai, kad tu, pinigo prisižėręs, išsisuk
si? Ne, brolau! Abu tuo keliu nueisim.

— Gyvenant reikia tvarkytis. Per barus eidamas, 
ne ko susilauksi. Kol sveikas, gali dirbti, bare vie
tos yra. Jei neturėsi kišenėj dolerio, čia nepriima.

Šukys ištiesė ant baro alkūnes, paguldė ant ran
kų galvą, pasižiūrėjo nuvargusiais akių baltumais ir 
pasakė:

— Et, brolau, nefilosofuok... Pasaulis sujauk
tas, kaip seno avino nugara... Skridulį, duok dar! 
Tą patį!

O avilys ūžė! Lyg pačiam vidurdieny, Gervė
nuose dobilams prie vieškelio žydint.

(Bus daugiau)

kio keitimo kelias. Tas keitimas 
turi atnešti socialistiniam pašau 
liui persvarą. Taikingos koeg
zistencijos politika yra “socia
lizmo ir taikos jėgų ugdymas 
ir stiprinimas persvaros prieš 
imperializmą”. Ta politika, be 
abejo, nevengia kištis į kitų 
valstybių vidaus reikalus. “Vi
si socialistiniai kraštai turi pri
sidėti prie kolonialinio jungo 
numetimo. Tautoms, kovojan
čioms dėl taikos ir nepriklau
somybės, turi teikti moralinę, 
materialinę ir politinę pagal
bą.”

Šita pagalba “pažangioms jė 
goms” po koegzistencijos sau
le yra pagrindinė komunistinės 
užsienių politikos dalis. Taikin
ga tarp valstybių koegzistenci
ja pagal Rapackį yra kova už 
sukūrimą “naujų sąlygų lenk
tynėms tarp socializmo ir kapi
talizmo”. Tam tikslui turi būti 
stiprinami prekybiniai ryšiai 
tarp komunistinio ir kapitalis
tinio pasaulio. Tie ryšiai, be a- 
bejo, turi išgelbėti komunisti
nius kraštus nuo ūkinės krizės. 
Ūkinių ryšių išplėtimas pagal 
Rapackį taip pat yra “klasių 
kova”. Kiti kovos aspektai yra 
“beatomės zonos sukūrimas, o- 
kupacinio statuto iš Vakarų Vo 
kietijos pašalinimas, Berlyno 
klausimo sureguliavimas pagal 
demokratinės rytų Vokietijos 
respublikos suvereninių teisių 
respektavimą” ir t.t. Šita poli
tika turi paruošti dirvą “komu
nizmo pergalei”.

Rapackio užsienių politikos 
pagrindas yra komunistinė ide
ologija ir “socialistinės sistemos 
kraštų vienybė”. Tik tokia po
litika atliks “istorinę misiją”.

Rapackis nori išplėsti “dir
bančių masių kovos frontą už 
taiką ir socialistinį išsilaisvini
mą”. Koegzistencijos pasiūly
mas turi skaldyti kapitalistinio 
pasaulio jėgas. “Koegzistencia- 
lizmas yra naudingas viso pa
saulio socialistiniams kraš
tams”. Toliau Rapackis šitaip 
sako: “Kova už koegzistenciją 
yra klasių kova. Šitos kovos 
tikslas yra taikos ir socializ
mo laimėjimas”.

KATALIKŲ IR PRlOTES-
TANTŲ BENDRA MALDA
Baigiant katalikų jaunimo 

stovyklą Ratzenburge, Vokieti
joje, , katedros aikštėje įvyko 
katalikų ir protestantų jaunimo 
bendros maldos.
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PASAKA APIE KARALIENĖS ALŲ

(Laiškas “iš Kanados “sauso pleiso”)

Kanadiškoji saulė nesanti 
jau tokia šalta. Besivartant erd 
viame lietuviškame Wasagos 
paplūdymyje, pradeda gerokai 
abu šonai svilti. Žmogus pasi
jauti it ta penktadieninė žuvis 
keptuvėje ant elektrinės plyte
lės. Tokioje karštoje būklėje 
amerikonai ir kilsta. būtinai 
troškulingos mintys bei visoki 
gundymai apie karalienės alų.
Todėl anąją dieną ir išbrazdė

jome į šlaunų Coolingswoodo 
miestą pasiteirauti alaus reika
lais. Tačiau nuvykę pamatėme, 
kad popieriai prasti. Kiek tik 
nesižvalgėme — nėra nė vienos 
karčiamėlės.

— Čia tau, brač, ne lietuviš
koji Chicaga: į kurias tik duris 
neisi, būtinai pataikysi į saliū- 
ną, — nuaimanavo vienas ben
dramintis.

Kągi dabar veiksime nemitę 
ir nepamylėję karalienės? Nu
gi, einame rodos klaustis pas 
vietinį aptiekorių arba žolinin
ką.

— Kurgi jūsų saliūnai? — 
klausiame įėję. — Tartum visi 
skradžia žemę nugarmėję, kad 
nė vieno nesimato. Norime 
alaus išgerti į karalienės garbę 
ir sveikatą. Esame prezidento 
Džiano garbingi pavaldiniai.

Žolininkas apžiūrėjo mus į- 
tartinai nuo kojų iki galvos per 
akuliorių viršų ir piktai sumur
mėjo:

— Nenaudėliai jūs, nenaudė
liai. Jau penkiasdešimt metų 
laimingas svietas čia nėra ma
tęs jokio saliūno, nes mūsų 
pleisas yra garbingas “sausas 
pleisas’’ ir jūs čia neieškokite 
niekų.

— Mes čia ieškome ne niekų, 
bet tikro karališko alaus, — 
teisinomės prieš žolininką. — 
Kaip čia dabar išeina, juk su- 
džiūsime į kempinę iš troškulio. 
Mūsų kantrė yra ne monarchiš- 
ka, bet tikrai demokratiška ir 
ten niekas tokių sausų niekadė- 
jišeių didesniam žmogaus kan
kinimui neišsigalvoja, — ėmėm 
jau protestuoti.

Pagaliau perpykęs aptieko- 
rius atbula ranka parodė tūlą 
namą ir piktai pasakė:

— Ana, ten yra karališka 
“pilnoji”. Eikite ir pasikarkite.

Nuėjome į ten. Tik nepasi
karti.

— Tai mes čia kaslink byro, 
— nedrąsiai prašnekome.

Jos Didenybės teisingieji val
dininkai pasiklojo kelių aršinų 
ilgumo anketas ir pradėjo tar
dymus. Ant sienos ' kabojo 
stambus bizūnas.

— Vardas ir pavardė? — kil
mingai tarė valdininkai.

Pasisakėme tikruosius var
dus. O aš dar parodžiau ir savo 
pasą, tiesa, paties pasidirbtą, 
nes .valdžia išvažiuojant nebe
suspėjo tikro išduoti.

— Tėvo vardas? — vėl oriai 
tarė.

— Kur, kada ir dėlko gimęs?
Pasisakėme, jog gimėme dėl

to, idant gautume paragauti ka 
rališkojo alaus.

Iškamantinėję smulkiai dėlko 
ženijomės ir kodėl nesiženijo- 
me, surašę vaikų vardus ir am
žių, paklausė:

— O kiek jau kartų buvote 
karališkoje džėloje?

Labai apgailestavome ir atsi
prašėme, jogei dar nespėjome 
pakliūti, kadangi per trumpas 
laikas, nes dar tik trečia diena 
•kaip prisilaikome karalienės že
mėje. Tada tardytojai vėl klas
tingai užklausė:
'— O kur dėsite tą alų?
Klausimas buvo toks netikė

tas ir painus, kad iš karto visi 
sumišome. Šiek tiek atgavę pu
siausvyrą pasakėme, jog alų 
būtinai išpilsime į ežerą.

— No gut, boys, — pasišiau
šė valdininkai, — Jos Dideny

bės įstatymai neleidžia vertybių 
gaišinti ant pūsto.

Tada atsitaisėme ir vienbal
siai pasižadėjome alų paaukoti 
labdaringiems tikslams.

Tada jau išrašė palaimintąjį 
leidimą. Bet po to griežtai pri
dėjo :

— Dėl Dievo meilės, tik ne
mėginkite alaus gerti matant 
kokiam nors gyvam sutvėrimui, 
nes tada papulsite į didį trobe- 

, lį: atlėks karališkoji raitoji po
licija, užsimes ant balno, nulak- 
dins ir pasodins į karališką džė- 
lą iki gyvos galvos ir niekad 
nebematysite savo gerojo prezi
dento Džiano.

Mes pasižadėjome alų išgerti 
pasislėpę giliai prieš — atomi
nėje slėptuvėje.

Albinas Valentinas

Mintis yra veiksmų pradžia ir 
pagrindas. — Leonas XIII

Ką reiškia vardai 

lietuviškai

Adelė — garbingoji.
Agnieška — nekaltoji.
Agota — geroji.
Aleksandra — žmonių gynėja. 
Angelina — angelė.
Barbora — svetimšalė, 

į Berta — šviesioji.
I Brigita — doroji.
Cecilija — silpno regėjimo. 
Darata — Dievo dovana. 
Elzbieta — Dievo gerbėja. 
Eugenija — geros kilmės. 
Fidelia — ištikima.
Florencija — gimus Florencijoj. 
Franciška — Frankų giminės. 
Geraldina — durtuvo veldėja. 
Gertrūda — durtuvo mylėja. 

j Irena — ramioji.
Jieva — gyvastis.
Judita — pagerbta. 

iJuliona — šviesplaukė.
•Justina — teisioji.
Juzė — Pagelbininkė.
Lelija — lelija.
Liucija — šviesioji.
Macele — mylimoji.
Luiza — kovotoja. 

į Magdalena ■— iš Magdalos 
i miesto.

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINOS
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., 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VALonnę* pIRM- ketv........................  s v. r. iki s p. p.

ANTRAD. Ir PENKT.............. ... » v. r. iki 5 p. p.
ŠEŠTAD........... 9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.

FITTER-TAILOR
Interesting opportunity for experienced Įitter-tailor to join our 
staff in Carson’s newest branch store. Many employee benefits 
including liberal discount privilcge, oustanding insurance program. 
Five day, 40 hour week.

PLEASE CALL 392-3000
or come in for personai interview between 10:00 A. M. and 

4:00 P. M. Monday thru Saturday. Ask for Miss Johnson.

CARSON PIERIĖ SCOTT & C0.
RANDHURST CENTER 

INTERSECTION ELMHURST RD.
HIGHWAY 83 AND RAND ROAD 

(HIGHWAY 12) IN MT. PROSPECT

OWNER OPERATORS
NEEDED IMMEDIATELY

1 and 1 tž ior 2 ton late model due.l wheel trucks, or able to 
purohase šame.

Long tcrm Lcase. Year around work pulling mobile homes 
througliout United States.

For personai intervievv apply in person to 
ME. T ALVIS SMITH

MORGAN DRIVE A WAY, INC.
500 Eąuity BIdg., Elkhart, Indiana

• TOOLMAKERS MACHINISTS •
MACHINE OPERATORS

Excellent Pay Steady Jobs •
NEEDED AT ONCE FOR lst AND 2nd SHIFTS

by tbis area’s Fastest — Grotving Contract Shop.
“This is the largest and most modern Tool Shop in the

entire Middlc-Wcst. — Many Company Benefits.” 
(Additional 15c per hour on 2nd shift)

Apply in person, write Dept. E or wire immediately to;

GULF COAST ENGINEERING 
AND RESEARCH CORP.

and its Subsidiary
TBXOWEM, SERVICE & MACHINE CO.

3201 W. Dalias Houston 19, Texas
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jų hutų mūro namas, 2 po 4 

kamb., arti parko. Naujas alyva šild. 
Garažas. $19,700.

<1 .kamb. mūras. Arti musų ofiso. 
Aukšta pastoge. Vra valgomas. Gele
žinė tvora. $22.000.

4 hutų mūras. Apie $5.000 nuo
mos. Garažas. Rinktine vieta. 
$37,800.

5 hutų mūras. $5,500 nuomos. Vie- 
i nas 6 kamb. butas ir 4 po’ 3 kamb.
Marąuette Pke. $47,300.

6 butu mūras po 4 kamb. ir po 2 
mieg. kamb. Apie $7,000 nuomos. 
Kaina $52,000.

(> kamb. mūras ant kampo, mūro 
garažas., gazu šildymas. $20.000.

Pajamų Imngalow — mūras, 6 ir 
3 kamb. Gazu šildymas. Arti musų. 
$19,000.

Aukštas palocius. Prie parko mū
ras — 2 butai po S kamb. ir dar 4 
kamb. butas. 75 p. lotas, 3-jų auto 
mūr. garažas. įmokėti. $12,000.

K. VALDiS REAL ESTATE 
2815 W. Ilst ši, Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534

2 butų mūras, 5x6, naujas šildy
mas gazu, kilimai, plytelių vonios, 
garažas. $27,000.

8 metu niūras, 2 po 4%, iškelti 
vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose, 
platus sklypas, M. Parke. $36,000.

3 butu mūras, šildymas gazu, ply
telių vonios, garažas, $28,400.

Medinis, 2 po 5, platus sklypas, 
karštu vand. šildymas alyva, pilnas 
rūsys, garažas, Gage p. $16,500.

Gražus mūras. 3 butai, alum. lan
gai, apsaugotas rūsys, garažas, pui

ki vieta M. parke. Geros pajamos,
tik $32,500.

Dailus 2 butų mūras, 5 ir 4, gara
žas, M. Parke. Teirautis — nebran
gus.

3 mieg., beveik naujas mūr., kili
mai, apsaugotas ir gražiai įrengtas 
rūsys, Šildymas gazu, šoninis įvažia
vimas. Evergreen Pke. $20,900.

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

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
Nauji įvairaus dydžio mūriniai 

namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
ir gimnazijos. Visi miesto patogumai. 
Eilė senesnių namų mieste ir prie
miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
Pasirinkimas komercinių, apartmen- 
tinių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui fanuos, ‘ žemės 
sklypai su ffiSdŽiais. Patogus susi
siekimas.

Dr. J. BRIEDIS—REAL ESTATE
110 — 127 St., Lemont, III. 

(1-as ūkis į vak, nuo State g-vės) 
CL 7-7388

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

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

3232 S. Lotve Avė.

DĖMESIO !

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

► ♦ ♦ ♦ ♦

RADIO PROGRAMA

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

*

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, Hl-

HELP VVANTED — MOTERYS

S ALE SWOM E N
FULL TIME OPENINGS FOR 

EXPERIENCED SALESVVOMEN 
COATS & SUITS — SPORTSVVEAR 

DRESSES — ACCESSORIES 
EXCELLENT EARNING POSSIBILITIES 

FIVE DAY WEEK — LIBERAL EMPLOYEE DISCOUNTS 
APPLY PERSONNEL

BOND’S
240 SOUTH STATE STREET

___ _ „___ ___ _____ , ___"petai, “fire-
place”, 40 p. lotas. $2 4,000.

6 m. (i kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. įrengt. rūsys. garaž. $22,750.

lįĄ aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3 
kamb., gazu šild.. garaž.. sausas rū
šys, prie parko, $27,300.

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

1 yį, aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. S24.509.

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

Brighton Pke. 3 but. mūr. atskir. 
šild., geros nuomos. $22,900.

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

Mūras, 5 kamb. Gage pke. ant pla
taus sklypo, naujas šildymas gazu, 
naujas stogas, apsaugotas nuo pot
vynio rūsys, garažas, švarutėlis kaip 
seklyčia. Tik $17,500.

Graži mūro rezidencija, 3 mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

3 mieg., tik keliu metų mūras, ki
limai, šildymas gazu, alum. langai, 
.garažas, virš 40 p. sklypas, M. Par
ke. $23,750.

6 kamb. Kilimai, šildymas gazu, 
alum. langai, garažas, blokas nuo 
mūsų, tik $15,800.

12 metų—-5 kamb., exp., koklinės 
plytelės, alum. langai, garažas, pla
tus sklypas, galima įrengti kamba
rius viršuj. Gage pke. $19,500.

Marąuette Parke gražus kam
barys su visais patogumais. At
skiras įėjimas. Geram vyrui. 
Skambinti bet kuriuo laiku —

HE 4-5707

VISAS ŠVIESIU 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 Avė. ir Homan 
Avė. 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!

PRIE NABISCO
11 meti} 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 

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

P. L E O N A S
REAL ESTATE

2735 West 7 lst Street
Tel. VVAIbrook 5-6015

HELP VVANTED — MALĖ

‘Tuojau reikalingas 
SUNKVEŽIMIO VAIRUOTOJAS 
(truck driver) duonai išvežioti.

Kreiptis tel. 326-1140

REIKALINGAS MAŠINISTAS
Turi būti pirmos rūšies General 

Machinist. Geros darbo sąlygos. Apy
linkėje Midway Airport. Reikalinga 
nors kiek kalbėti ir suprasti angliš
kai.

A. HOLIDAY DISPLAY 
4660 W. 54tli St. RE 5-8800

HELP VVANTED — MOTERYS

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
STAFF NURSES 
Salary, $348—$448

O. R. HEAD NURSES 
Salary, $426—$548

MARICOPA COUNTY GENĖRAD 
HOSPITAD

Has the key to your nursing fu- 
tu.re. One of Arizona’s most active 
teaching hospitals is continuing to 
expand its nursing service to meet 
the nursing neods of the grovving & 
dynamic clinical program. Opportu- 
nities exist in most areas of nurSing 
specialtics. Liberal fringe benefits 
inelude 3 vveeks vacation. 3 vveeks 
siek leave, 11 paid holidays and 
opportunities to participato in a 
developing nursing program, vvith 
cxcellent “in Service” training.

IVRITE, WIRE OR APPLY. 
DIRECTOR OF NURSES 

3435 W. Durango, Phocnix 9, Arizona 
278-3541

Platinkite “Draugę’5*

-» ♦ » . ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <
REAL

SAVAITES GERIAUSI PIRKINIAI
Mūrinis 2x4 )<į naujas, 2 šild. gazu, 

rūsy parengta vieta butukui, 71 ir 
Washtenaw, $38,900.

Mūrinis 6 kamb. perdarytas j 2 
mažus butukus: 2 virtuvės, 2 vonios, 
2 garažai, 30 p. lotas, sav. butas ir 
$92.00 nuomos. 63 ir Rocktvell, tik 
$18,6 00.

Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma
ria High, naujas gazo šid., garažas, 
30 p. lotas, $17,700.

Medinis 8 kamb. Brigthon p., 30 
p. lotas, namas gerai užlaikytas ir

KAIRYS REALTY, 2501 W, 68ih St., HE 6-5151
6 butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų 

sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje. $59,900.

2 but. pajam, medin., 5 Ir 3 
kamb. viršuj. Plytel. vonios, gazu 
šildym., garaž., arti įstaigos, nužem. 
kaina. $18,990.

6 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock- 
well, p’yt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,800.

5)4 kamb. mūrin., 2 m. senum.,
60 pėd. sklyp. gazo šildym., arti 
72tos ir Harlem. $15,900.

6948 S.' Bell. 2-jų aukštų medinis,

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

B E L L-VA R PAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p.
5455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17,000. 
Mūr. 3 metų, 2 po 5 % kamb.

Marąuette Parke.
Mūr. 5 ir 6 kamb. Brighton Parke. 

$22,500.

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 VVest 43rd Street 
Tel. CLiffside 4-2390

6 kamb. namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, 
naujas mūr. namas T.emont, mainys į apartmentą Chicagoje.

Bizniui patalpa ir butas $S,000.00.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500. 

Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.
P. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter St., Lemont, III., CL 7-6675

Mj«rq. Park Mūr. 2x4, garaž, $20,900. , Tik $23,300 už 2-jų butų gerą pa- 
Murm. 2 po 5 ir 4 k., garaž., $26,900. Jamų mūrinį Brighton Parke, Mont- 
Medin. 2 po 6 k„ garažas. $13,900. somery g-vėje. 4 ir 5 kamb., rūsys 
Turime gerų bargenų, patikrinkite. ; J? Pastogė, šildymas karštu vand.

BUDRECKAS
2742 VV. 43rd Str. LA 3-3384 2405 W. 51st St. VVA 5-5030

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

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

STANKUS! HEATING CONTRACTORS] 
CONSTRUCTION C0. Į '

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

Ofiso Ir namų telefonas: 
PRospect 8-2013

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, 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. Rackwell Street
Tel. GRovehill 6-7875 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

TH ‘6 oSboiud ‘U.IO1S3AV -g thff 
tilt:-1 IA SBMojaiaj,

Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas Uatu- 
vių dienraštis. Gi skelbimu kainot 
visiems prieinamos.

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

ESTATE
♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ < • » ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦ ♦ ♦

švarus, $10,300,
Mūrinis 3 butai ir mūro garažai 

prie 71 ir Rocktvell, vertas daugiaū 
negu $27.900.

Mūrinis visai naujas 3 mieg., 69 ir
Oakley, $18,500.

Mūrinis 1)4 a. 5 ir 4 viršuj, gara
žas, geras šild., M. parke, $22,900.

Mūrinis 1)4 a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
nuo M. parko, $17.800.

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 3 0 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 — Camp-

. bell, tik $20,000.

5 ir 4 kamb. Nauja alyva karštu 
vand. šluma. Garažas. $15,500.

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., 

j ga.ražas, arti 64 ir Pauline. Tik 
I $17,900.

2 but. mūr. 5% ir 5% (3 mieg.), 
5 metų senumo, “beisboard” šilu
ma, užbaigt, rūsys. $41,900.

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

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

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

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

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

A. Norkus Real Estate

A. ABALL ROOFING
įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Slogai, 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 
lr “galvanized”. Dažymas iš lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei Sekmadie
niais.

DA 1-6647, RO 2-8778

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

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

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avenue 

Clilcago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

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

CONSTRUCTION CO.
REZIDENCINIAI, 
Komerciniai, 
MEDICINOS IR 
kitokį pastataii

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME yiSUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JOSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST $-070$ CL 7-2094 Chicago, III.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Diikiniui 

GA 5-5867

Remkite “Draugą”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



Kremlius užmokėjo už Chruščiovo 

kalbos įdėjimą

Savo kalboje Taikos ir Nusi
ginklavimo Kongresui Maskvo
je per pustrečios valandos Niki
ta Chruščiovas pasakė apie 17,- 
000 žodžių. Daugelis iš 2,000 
delegatų smarkiai paplojo jo 
kalbai, bet Vakarai priėmė jo 
kalbą pečių patampymais, nes 
tai buvo gerai žinomų Sovietų 
nusiginklavimo pasiūlymų pa
kartojimas — kokiomis sąlygo
mis sovietai sutinka nusigink
luoti. Nors daug Vakarų dien
raščių perdavė Chruščiovo kal
bą gan plačiai, tačiau komen
tarų nebuvo, — tik buvo at
kreiptą dėmesio į nežymią 
Chruščiovo kalbos vietą, kurioj 
jis siūlė JAV, anglų ir prancū
zų garnizonus (Vak. Berlyne pa
keisti Norvegijos, Danijos, Len
kijos ir Čekoslovakijos įgulo
mis. Tuo laiku daugiau dėmesio 
Vakarų spauda skyrė komuni
kaciniam satelitui “Telstar”. Į 
tokį abejingumą Maskva užrea- 
gavo kaip geras kapitalistinis 
pirklys: kur prekė neperkama, 
reiškia ją reklamuoti ir rekla
mą apmokėti gyvais pinigais.

JAV-se Sovietai sumokėjo 
per 16,000 dolerių už 2 su puse 
puslapių trijuose dienraščiuose 
reklamų sekcijoje, į kurią buvo 
įdėta ta 17,000 žodžių N. Chruš 
čiovo kalba.. Ta pati reklama 
pasirodė už JAV ribų šešiuose 
dienraščiuose, kurie už tai paė
mė 18,000 dol., bet ši reklama 
nepasirodė nė viename komunis 
tų laikraštyje Vakaruose. Ši 
reklama buvo atspausdinta 

"smulkiu šriftu, kankindama sa
vo skaitytojų akis ir mintis; ji 
pirmiausia pasirodė “Manches
ter Guardian’e”, po savaitės nuo 
jos pasakymo dienos. Toje kal
boje N- Chruščiovas pasakė, jog 
Sovietai turi tokias taiklias an- 
tirakfetas, kurios “net į musę 
erdvėje pataiko”, ir tuo pat lai
ku Sovietų Sąjunga esanti “di

Don Juan Carlos, pretendentas j Ispanijos sostą, su savo žmona 
Graikijos princese Sophie, savo povestuvinės kelionės metu San. 
Francisco mieste. kietijos. Iš Vak. Vokietijos bu-

• Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą
• Mokame pinigų perkėlimo išlaidas
• DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI

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.

Mielam dzūkui, nuoširdžiam Bendruomeninikui ir 
nenuilstamam visuomenininkui FLORIJONUI SAUKE- 
VIČIUI, jo mylimai žmonai

A. t A, MARIJAI SAUKEVIčSENEI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

ST. ASEVICIUS ir J. VIRBALIS

džiausia pasaulinės taikos šali
ninkė”.

Iš amerikinių dienraščių pir
mas tą skelbimą įdėjo “The San 
Francisco News” po to “New 
York Herald Tribūne” ir “Han
sas City Star”.
Sostinės dienraščiai atsisakė 

priimti šį skelbimą, o “Washing 
ton Post” Sovietų ambasadai 
pasisiūlė dykai išspausdinti 
Chruščiovo kalbą, jei sovieti
niai dienraščiai “Pravda” ir 
“Izvestija” išspausdins visą 
prez. J. F. Kennedy kalbą, pa
sakytą Jungtinių Tautų asam
blėjoje praėjusių metų rugsėjo 
mėn. Sovietų dienraščiai pasi
teisino negalį to padaryti dėl 
įdėtos stokos.

Vienas iš amerikiečių leidėjų 
išsitarė, kad Sovietų ambasada 
ateityje esanti pasirengusi mo- 

I kėti “už daug puslapių”, kuriuo 
se bus reklamuojamos Chruš- 

i čiovo kalbos. JAV vyriausybė 
; nieko neturi prieš dėl Sovietų 
reklamų amerikinėje spaudoje, 

i Vyriausybės sluoksniuose kal- 
įbama, kad amerikiečių visuo
menė neskaitys tų reklamų - 
kalbų, nes jos amerikiečiams 
nuobodžios. (J. Gs.)

PASAULIO BAŽNYČIŲ
STEBĖTOJAI VATIKANE

l Tarptautinė protestantų ir 
i ortodoksų bažnyčių sąjunga, va 
dinama Pasaulio Bažnyčių tary 
ba, posėdžiaudama Paryžiuje, 
nutarė pasiusti savo atstovus į 
katalikų Bažnyčios visuotinį su 
važiavimą Vatikane.

60 AKRŲ LOJOLOS 
MEDICINOS CENTRUI

Jėzuitų vadovaujamas Lojo
los universitetas Chicagoje savo 
medicinos mokyklai gauna 60 

i akrų plotą netoli Hines Vetera
nų ligoninės.

Taiką darant, dažniausia už
dedama karą pralaimėjusiai ša
liai prievolė atlyginti civiliams 
gyventojams padarytus nuosto
lius, kaip pvz. rusai su kaupu: 
atsigriebė iš Suomijos, Austri-i 
jos ir Italijos, antram pasauli-I 
niam karui pasibaigus. Bet su 
vokiečiais nėra taikos sutarties 
ir nežinia, ar ji kada nors bus. i 
Vokiečiai patys už kai kurią 
žalą šiek tiek asiteisia buvu
siems kacetininkams, bet ir tai! 

■ tik tiems, kurie laikų pateikė 
savo reikalavimus. Žydams at
lyginti išreikalavo Izraelio val
stybė. Prieš porą metų vokiečių 
įstaigos skelbė, kad nuo nacių 
nukentėję užpildytų “tūkstan
čio” klausimų anketas. Bet jie 
patenkino tik tų asmenų reika
lavimus, kurie arba buvo Vo- i 
kietijos piliečiai arba vokiečių j 
kraujo kilmės. Nors Vakarų Vo 
kietija laikosi demokratiškos 
santvarkos, bet tikrumoje- neiš
sižada nacių pasėtos piktžolės 
— pervertinimo vokiškojo krau
jo kilmės.

Patekusios anketos į vokie
čių rankas, paskui užpildytos 
buvo siuntinėjamos iš vienos j 
įstaigos į kitą, kad reikalo iš
sprendimą užvilkintų. Kartais 
jos būdavo perduodamos vokie
čių teismui spręsti, kuris, kaip 
Pilotas rankas nusiplovęs, rado, 
kad ieškovas nėra vokiečių kil
mės, todėl skundas dėl padary
tos skriaudos atmestas. Tokia 
procedūra buvo taikoma net 
kacetininkams nežydų kilmės. 
Matyti, tuo reikalu ėjo derybos 
tarp tremtinių globos organiza
cijos Šveicarijoje ir Vakarų Vo-

Iš Nevv Hampshire į pasaulinę parodą Seattle, Wasli., šis 16 m. 
vyrukas Willia.m Manning- atvažiavo dviračiu.

VIS TŲ NACIŲ PADARYTOS 
SKRIAUDOS

vo išreikalauta keletas desėt- 
kų milijonų markių fondui at
lyginti nuo nacių nukentėju- 
siems dėl tikybos ar tautybės.

Genevoje buvo nustatytas lai
kas ir gauta atsakymas, kad 
pareiškimai svarstomi, bet šitai 
nelietė skriaudų, padarytų ša
lia tautybės ar tikybos.

Pavieniai asmenys ieškojo ir 
Washingtono pagalbos dėl na
cių padarytų nuostolių atlygi
nimo. Senoji administracija at
sakydavo, kad skriaudoms at
lyginti ruošiamas įstatymas, bet 
nebuvo pasakyta, iš kokių fon
dų numatoma tos skriaudos at
lyginti. Prieš keletą savaičių 
“Drauge” buvo pranešimas ry
šium su lenkų daromais tuo rei
kalu žygiais, kad dabartinė ad
ministracija žiūri palankiau į 
skriaudų atlyginimą. Atlyginti 
numatoma iš Vokietijos nacio- ; 
nalizuoto turto, kurio fondas i 
siekia 150 milijonų dolerių. Ma
noma, kad ateinančiame kon- ; 
greso plenume bus priimtas vie- I 
noks ar kitoks įstatymo projek i 
tas. Lenkai veikia organizuo- ' 
tai. Jei lietuviai nieko nedarys, 
tai galime palikti ir už durų — 
ir tai bus tik vokiečių naudai.

Norime sušaukti lietuvių pa- J

A. -Į- A.
JUOZAPAS GEDMINAS

(GATMAN)
Gyvy 3823 S. Campbell Avė.
M.ire rugp; .IS d.. 1962 m., 

4:00 vai. popiet, sulaukęs pu
ses amžiaus. '

Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 50 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Petronėle (mergautinės 
pa varde Ragaišius), 3 dukte
rys: Pat Iiivingston ir jos šei
ma, Helen Gaking ir žentas 
Ralph ir jų šeima, Anne Ar
nold ir žentas John ii- jų šei
ma, sūnus Tony ir marti Graco 
ir jų šeima, sesuo Juilia Kaz
lauskas ir jos šeima, giminaitė 
Aldona Naujokas ir jos vyras 
Frank ir jų šeima, ir kiti gimi
nės, draugai' bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šian
dien 6 vai. vak. Petro Bieliūno 
koplyčioj. 4348 So. California 
Avė. Laidotuves įvyks trečiad., 
rugp. 22 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j švč. P. 
Marijos 'Nekalto Prasid. parap. 
bažnyčių, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos, už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero 'kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona, duk
terys, žentai, sūnus, marti ii- vi
si kiti gimines.

Laid. direkt. Petras Bieliūnas, 
Telefonas LAfayette 3-3572.

sitarimą. Laiko, vietos ir užin- ‘ 
teresuotų asmenų skaičiaus iš
siaiškinimui prašome skambinti 
vakare WA 5-8715.

Dr. B. Vitaitis

DRAUGAS, pirmadienis, JL962 m. rugpiūčio mėn. 20

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

GUžAJUSSCy BEVERLY MILLS GiLIMYčIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834 Si

Sartrą
A. A.

Jeronimas BaĮfikauskas
Jau suėjo vieneri metai, 

kai negailestinga mirtis at
skyrė iš imūsų tarpo .mylimą 
vyrą ir tėvą, kurio neteko
me 1961 m. rugp. 23 dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną ra
mybę.

Už jo sielą užprašytos 3 
šv. Mišios su egz-ekvijcmis 
rugpiūččio 23 d. 8:00 vai. 
rugpiūčio 32 dieną 8 vai. 
parap. bažnyčioje.

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

Nuliūdę lieka: Žmona,
dukterys ir sūnūs.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Sireet

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.L F. EUHE1KIS

Trijų Metų Mirties Sukaktis

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

4330-34 South Galifomia Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-S852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME NT-Uj.-L.. 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West lįst Sf. Telef. GRovehill 6-2345-S 
8410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnliall 3-2800-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

miręs prieš trejus metus —. 
1959 m. rugpiūčio 21 d.

Šv. mišios už mūsų myli
mo velionio sielą bus' atna
šautos rugp. 21 d. 8 vai. 30 
min. Švč. P. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčioje Marąuette 
Parke.

EDVARDAS SAUKORIS — 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 9-8356

Laidotuvių Direktoriai

Brangų velionį savo mal
dose prisiminti prašo

liūdinti šeima. 6845 SO. WESTERN AVĖ.

A. -j- A.
Petras Dorsha

Gyveno 4607 S. Damen Avc.

Mirė rugp. 18 d., 1962 m.
5:55 vai. ryto, sulaukęs senat
vės.
'Gimė Lietuvoje. Kilo iii Kau

no apskričio. Amerikoje išgy
veno 60 meti!. ,

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Marijona (mergautines 
pavardė Atkočaitis). 3 sūnūs: 
\Va.lter ir marti. Kstelle, An
thony ir Alcx ir marti Bose, 
duktė Helen Lel.inslti, 7 anū
kai ir 9 proanūkai, ir kiti gi
mines, draugai bei pažįstami. 
Velionis buvo amžinas narys 
T.T. Marijonų Rėmėjų, Šv. Ka
zimiero Seserų Rėmėjų ir A. L. 
Labdarių 1-os kuopos. Be to, 
buvo narys Maldos Apaštalystes 
Lr-jos ir Šv. Pranciškaus Seserų 
Rėmėjų Lr-jos.

Kūnas pašarvotas John Eu
deikio kopt, 4605 S. Hermitage 
Avė. Laidotuves įvyks antrad., 
rugp. 21 d. Iš_ kopi. S.45 vai. 
ryt.o bus atlydėtas j šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks ged. pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublie 7-8600 REpublie 7-8601

Nuliūdę Tieka: žmona, sūnus, 
duktė ir visi kiti gimines.

Laid. direkt. John F. Budel
ius, Telef. YArds 7-1741.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C, LAOKAWĮCZ
Tel. KEpnblic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

2424 W. 69th STKEET 
2314 W. 23rd PLACE

PETRAS BIELIONAS
LAfayette 3-35724348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. VArds 7-34013307 LITUANICA AVĖ.

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-19113354 S. HALSTED STREET

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ.

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

Pasinaudokite “braido” Classified skyriumi ir platinkite dienrašti Draugą
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X Atvyk j Draugo gegužinę, 
kuri įvyks Darbo dieną Slovak 
darže ir kur turėsi malonią pro
gą atitrūkti nuo kasdienybės ir 
pabendrauti su seniai matytais 
pažįstamais.

X Vienas žymiausių JAV li
teratūros žurnalų Saturday Re- 
view, gražiai įvertina Lithua
nian Quartet ir lietuvių poezijos 
antologiją Green Oak. Šias kny 
gas galite įsigyti Drauge. Jos 
labai tinka dovanoms lietuvių 
kilmės amerikiečiams.

X Julijos ir Jurgio Pūkelių 
namuose, 7430 So. Sangamon, 
bus didelė šventė, nes rugpiūčio

J. A. VALSTYBĖSE
— Evening Herald laikraštis, 

einąs Shenandoah, Pa., rugpiū
čio 13 d. įsidėjo pirmame pus
lapyje straipsnį apie Lietuvių

Pas lietuvius Vokietijoje
Ką kan. J. Končius mate Berlyne

Kan. dr. J. Končius ir vėl ap-' nos nėra, bet namai net 5-6
lankė Vokietijos lietuvius. Lėk
tuvu nuskrido į Hamburgą. Ma

dieną, įvykusią rugpiūčio 12 d,[ ka(J tarpe'vokie
kurioje dalyvavo 15,000 lietu- i dar yra vargo jr sturdo
vių. Laikraštyje pažymėta, kad 
kalbėjo dr. J. Stukas lietuviškai 
ir angliškai. Reto ilgumo straips 
nyje, kuris pavadintas “Lietu
viai laukia laisvės dienos” pa
žymėta apie lietuvių persekioji
mus ir sunkias gyvenimo sąly
gas.

ARGENTINOJE
— A. a. Antanas Balsys mi

rė liepos 31 d. savo namuose 
po ilgesnės ligos. Velionis bu
vo gimęs 1900 m. kovo mėnesio 
17 d. Batakių par. Tauragės 
apskr. — Argentinon atvyko

Kan. Končius rašo: “Su kun. 
Šarka nuvykome į Lubecką. 
Ten dar tebegyvenantieji bara
kuose susirinko ir turėjome su 
jais pasimatymą ir pasikalbė
jome. Jie padarė man slegiantį 
įspūdį, nes visi suvargę ir ligo
ti.. Jie džiaugiasi, kad Balfas 
jų neapleidžia ir nuoširdžiai 
dėkojo už gaunamą maistą ir 
drabužius”.

Kan Končiui teko lankytis ir 
Berlyne, apie ką jis rašo:

“CARE įgaliotinis mane pa
vėžino po visą Berlyną, ypač

1928 metais. Labai ilgą laiką pa,gal komunistinę mūro sieną.
25 d. atvyksta jų dukrelė sesuo dirbo “Wilson” skerdykloje. - gi siena yra tarp 10 jr 15 pėdų

aukštų yra tušti ir langai ply
tomis užmūryti, o apie namus 
apnarpliota spygliuotomis vie
lomis. Pažvelgus į visą tą sie
ną, susidaro kalėjimo įspūdis, 
ir matai, kaip visa Rytų Vokie 
tija laikoma kalėjime, kaip ir 
kiti Rytų Europos kraštai ir 
mūsų tėvynė Lietuva, atskirti 
nuo pasaulio.

Su lietuviais Berlyne neteko 
pasimatyti, nes tik vieną adre
są turėjau, o jo neradau namie. 
Lietuvių, kiek žinau, yra 9 ir 
jie ten gerai įsikūrę, ir Balfui 
nėra reikalo jų remti”.

Vasario 16 gimnazijoje mok. 
Antanaitis padėkojo už fizikos 
kabineto įrengimą, kurį anks
čiau kan. Končius parūpino iš 
CARE.

Balfo pirmininkas kan. J. B. Končius sutinkamas Frankfurto 
aerodrome. Iš kairės: Sielovados direktorius tėv. A. Bernatonis, 
mokinys T. Jakumaitis, mokinė A. Šaltytė, kan. Končius, mokinė 
E. Morozovaitė, mokinys V. Vitkus, Vasario 16 Gimnazijos ūkve- 
dis J. Stankaitis ir direktorius kun. dr. L. Gronis.

Bismarko laikų, tautinių ma- šios pagalbos per Balfo įstaigą 
žumų reikaluose. Kovoje su bol Muenchene. 
ševizmu vokiečiai pripažįsta in

Marija Alma, pranciškietė, | Jau buvo išėjęs į pensiją, 
kuri šiuo metu darbuojasi sese
lių pranciškiečių vedamoj Good 
Samaritan ligoninėj.

X L. D. Kunigaikštienės Bi
rutės draugijos Chicagos centri 
nis skyrius lapkričio 3 d. ruošia 
tradicinį koncertą — balių.

X Alicija Rūgytė, žinoma vi
suomenininke ir pedagogė, va
dovauja Kultūros kongreso už
baigimo vakarienės surengimui.
Vakarienė rengiama Jaunimo 
Centre.

teresų bendrumą ir todėl yra 
suinteresuoti, jog rytų Euro
pos pabėgėliai išlaikytų ir ugdy

Šveicarijoje

Paliko žmoną — Oną ir sūnų 
Kazimierą su šeima Argentino
je. O Lietuvoje liko sūnus Jo
nas ir duktė Marijona Ruibie- 
nė. Rugpiūčio 1 d. kun. A. Lu
bicko ir artimųjų buvo iš para
pijos palydėtas į Sarandi kapi
nes.

— A. a. Pranas Jotautas. 
Rugpiūčio 7 d. Vilią dėl Dique 
mirė Pranas Jotautas, kun.

aukščio ir dar apie tiek pėdų 
spygliuotomis vielomis apnarp
liota. Iš komunistinės pusės dar 
kelios spygliuotos tvoros pra
vestos. Vienoj kitoj vietoj teko

Gimnazijoj buvo sudaryta tų, ypač jaunimo tarpe, savi- 
speciali programa. Kan. Kon- tas kultūrines gėrybes. Tam
čius valgykloje rado, kad pie
tūs buvo menkoki, nes davė tik 
sriubos ir alyvoj iškeptų blynų

Balfo seimas
Spalio 12 d. renkasi Balfo vie 

nuoliktasis seimas Baltimorėje.
Kaip dr. E. Armanienė, Sei

mui Rengti komiteto pirminin
kė, informuoja centrą, seimui 
ruošiamasi visu spartumu.

1. Rezervuotos seimui patal
pos: Southern Hotel, Light and 
Redwood St., Baltimorė, Md.

2. Bet kurio skyriaus delega
tai gali iš anksto rezervuotis 
tame viešbutyje nakvynes (kam 
barių kainos nuo 7 iki 15 dol.).

3. Galima spėti (tiksli dieno
tvarkė bus Centro Valdybos 
paruošta vėliau), kad seimas 
prasidės spalio 13 d. apie 10 
vai. ryto. Tą pat dieną vakare 
(apie 7:30 vai.) bus iškilminga 
vakarienė, programa ir šokiai 
seimo delegatams bei svečiams.

Sekmadienį, spalio 14 d. 10 
vai. r. šv. Alfonso bažnyčioje 
bus specialios Balfo veikėjams 
pamaldos.

4. Į seimą jau pakviestas ir 
sutiko padaryti specialų prane
šimą svečias iš Europos dr. J. 
Grinius.

5. Dr. E. Armanienės adre-

laiptais palipėjus atsistoti prie, su vaisių košele. Pasirodo, kad
sienos ir stebėti antrąją pusę. 
Ten nieko nebuvo matyti, tik 
uniformūoti policininkai, o ci
vilinių žmonių nė iš tolo nepri
leidžia. Tuo tarpu, kai Vakarų

trečiadieniais mėsos jie ten ne
gauna. Jaunimas atrodo svei
kai, bet kiek sumenkę. Moki-

tikslui jie jau skiria ir skirtų 
dar daugiau lėšų, tik reikia pa
tiems lietuviams dėti daugiau 
pastangų ir parodyti aktyvumo.

Dr. Karvelio nuomone Vasa
rio 16 gimnaziją likviduoti, pa
liekant tik bendrabutį, o kad

Kan. Končius su Rugienium, 
atvykę į Genevą, atlankė USEP 
vyriausią Europai ir Azijos 
kraštams direktorių Mr. E. W.
Lawrence. Su juo diskutavo dėl įsas yra šis: 516 Overdale Rd.,
pagalbos teikimo lietuviams, at Į Baltimorė 29, Md. Telef.: Wil- 
vykusiems per paskutinius 3 kens 7-1760.
metus iš anapus geležinės už
dangos į Vakarų Vokietiją. Jų 
skaičius siekia per -1,000 asme
nų. Atvykusieji lietuviai daugu

niams ir mokytojams gyveni- 1 mokiniai lankytų vokiečių gim- moj yra neva “repatriantai”,

Ant. Lubicko giminaitis. Liko PusėJ Pilna turistP ir Pačių ber 
žmona _ Sofija, sūnus Pranas piečių, vaikščiojančių ir ste

duktė Olga su
. .. , , , , ..šeima; seserys: Dom. šulnienė,

eJa, a vy o a os oaoms j Matulienė, Valantinų šei-
X A. Snarsltienė, žinoma vei Š. Amerikoje,

Jei yra reikalas, ji mielai su
teiks specialių informacijų.

Visi Balfo skyriai jau dabar 
turėtų pramatyti delegatus į 
seimą (nuo 25 narių — vieną). 
Kadangi seimas vyks JAV sos
tinės pašonėje, galime susilauk
ti netikėtų svečių, todėl dele
gatų gausumas labai ’ svarbu 
mūsų šalpos darbų reprezenta
cijai.

Noriu pažymėti, kad Balti- 
morės baltininkai ne tik ruošia
si priimti seimą, bet skubiai 
renka aukas Balfui ir nori šie
met jų surinkti dvigubai. O ki
ti skyriai?

Kun. L. Jankus 
Balfo Reikalų vedėjas

mui patalpos permažos, nes kai 
kur kambary net po 10 lovelių. 
Klasių kambariai . lentų bara
kuose skurdūs, supuvę ir žie
mos metu labai šalti. Reikia 
naujų. Vokiečių valdžia jau da
vė pažadą finansais paremti 
gimnazijos naują statybą, bet, 
gaila, kad architekto planai 
nebaigti ir darbas nepradėtas.

Šalpa naujai iš Lietuvos 
atvykusių

Balfas šelpia ir naujai iš Lie

nazijas, kaip kas mano, never- kuriuo būdu rusams įrodę esą
tetų, nes tai būtų naujas daly
kas ir sunku numatyti, ar tai 
duotų geresnių rezultatų. Būtų ba. 
gimnazijai naudinga, jei ji būtų 
išjungta iš politinių intrigų, pa
darant ją savarankiška.

vokiečių kilmės ar liuteronų ti
kybos. Jiems reikalinga pagal-

binčių tą sieną bei fotografuo
jančių. Daugelyje vietų mačiau 
prie sienos ant šaligatvių su
kaltų medinių kryžių ir padė
tų gėlių atminti žuvusiems, ku
rie šokdami per sieną ar iš na
mų užsimušė ar komunistai 
juos nušovė. Kur yra namai 

i ant pat sienos, ten mūro sie-

Thompson, Conn., ten aplankys 
gimines, kun. S. Saplio, MIC, 
mamytę Stefaniją Saplienę. Su 
A. Snarskiene kartu išvyko jos 
anūkė Cathy Shiman.

X Dariaus Girėno Posto pa
galbinis moterų vienetas savo 
valdybos įvesdinimą rengia rug
sėjo 15 d. 7:30 -v. v. Posto sa
lėje. Vieneto pirmininkė išrink
ta Mrs. Cleveland. Kitos parei
gūnės yra Mrs. Casimir Stuko- 
nis, 4631 So. Paulina, ponios 
Mažeika, Hughes, Navas, Gag- 
le, Novak, Bagvvell, Martin,
Schlikas.

X Marta česnaitė, 2539 W.
69 s.t, išvyko į Vokietiją aplan
kyti giminių.

X Stasys Gedvilą, 3640 W.
61 PI., važiuodamas motociklu 
atsimušė į sunkvežimį ir susi
žeidė. Buvo nugabentas į Šv.
Kryžiaus ligoninę.

X Marąuette parko aikštėje 
Onos vardo vaikų vasaros aikš
telė rugpiūčio 11 d. turėjo kultu 
rinį pavakarį, kuriam vadovavo 
mokyt. V. Milavickienė ir mo
kyt. A. Acalinienė. Programa 
sutraukė daugiau negu 300 su
augusių ir apie 70 vaikučių, ku
rie beveik visi dalyvavo progra
mos išpildyme. Pranešėju buvo 
Gintautas Šukelis. Be kitų pro
gramoj dalyvavo V. Totoraity- 
tė, jos sesutės Rasa ir Asutė,
R. Janušaitytė, T. Gliosaitė, M.
Kasakaitytė, M. Andrijauskai- Amerikos Graikų fratemalinės kad miesto pareigūnai ir pati

ma ir kiti giminės.
Kun. Ant. Lubickas, su kito

mis giminėmis išvyko tą pačią 
dieną į laidotuves, kurios įvyko 
rugpiūčio 8 d. 17 vai. Vilią dėl 
Dique kapinėse.

Antanas Dičmonas (kairėje), dr. Leono Kraučeliūno lydimas, 
šiomis dienomis aplankė mūsų redakciją. Svečias gyvena Rich
mond Hill, N. Y. Jaunas būdamas atvyko į Ameriką. Įsikūrė 
Brooklyn, N. Y. Čia jis pradėjo siuvėjų įmonę, kurioje turėjo 
gerą pasisekimą. Nuvykęs j Nepriklausomą Lietuvą, A. Dičmonas 
įsteigė Kaune šaunią “Drobės” bendrovę, kuriai jisai pirmininka
vo. Bolševikams okupavus Lietuvą, jisai buvo priverstas grįžti į 
Ameriką.

C H I CAGOS ŽINIOS
CHICAGOJE DAUG GRAIKŲ i vininkai pašaukė policiją, nes ji 

Buvęs prez. Harry Truman atsinešusi klijų butelį pradėjo 
ir senatorius Barry Goldwater j suklijuoti nepadorių knygų pus- 
rugp, 22 d. pasakys kalbas lapius. Ji pasiskundė policijai,

Caritas prielankumas 
lietuviams

Iki 1962 m. gruodžio 31 d. į 
Vokietiją galima įvežti gėrybių 

nes pervežimui per Atlantą
tuvos atvykusius. Pvz. Hofe vokiečių valdžia yra paskyrusi 
gyvena viena lietuvė, atvykusi pakankamai lėšų, o Vokietijos 
iš Lietuvos prieš 3 metus iš Ky viduje gėrybėms išvežioti vokie- 
bartų su savo žentu Riedel. čių valdžia duoda 88 DM už to- 
Gyvena prie žento ir tegauna ' ną. Tuo būdu, šiais metais Bal- 
tik 50 DM į mėnesį pašalpos iš 1fas gali įvežti tiek gėrybių, kiek 
vokiečių. Baldams mažą pašai- .tik jų iš Amerikos valdžios gaus 
pą —DM. 305, —Balfas parū-'ar pats jų parūpins.

-pino jai iš anglų 
Committee.

j Kan. Končius su Rugienium 
aplankėm USEP — R. 
direktorių Vokietijoje

Caritas sutinka skirtas 1963 
metams gėrybes sukrauti Cari
to sandėliuose nemokamai.

M. S. Caritas taipgi sutiko priimti 
Blake 1 sviestą ir kit. riebalus, kurie rei-

Adoption

Cox. Su juo tarėsi dėl įtrauki- Į ketų laikyti šaldytuvuose, nes 
mo į USEP šelpiamųjų tarpą lie jie didesniuose centruose šaldy- 
tuvių, atvykusių iš tėvynės. Jis tuvų turi.
patarė išleisti aplinkraštį ir pa
tarti visiems naujai atvyku
siems, neturintiems ar nenorin
tiems Vokietijos pilietybės pri
imti, kad jie prašytų politinės 
globos. Tuomet jie galės gauti 
iš USEP pašalpą ir visokeriopą 
emigrącinę pagalbą. Aplinkraš
tis išsiuntinėtas.

Pas Vliko vadovus

Jis patarė įteikti pro memo- 
ria raštą, išdėstant naujųjų lie
tuvių problemas Vokietijoje. Jis 
sutiko kan. Končiaus memoran
dumą su savo nuomone skubiai 
persiųsti į IVashingtoną, kad 
jie galėtų įjungti lietuvių rei
kalus į USEP programą.

TERRA
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybSs, etc.
8237 VV. «3ril St., Chicaeo 29, DI.

Tel. 434-4660

110%, 20%, 30% pigiau mokėsite? 
'•iž apdraudą. nuo ugnies lr auto-5 
i'nobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% West 95tti Street

Chicago 42. Illinois ii
'<»• G A. 4-8654 ir GR. 6-43394

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

Dėl inftrmacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

tė, K. Brazdžionytė, Garūnaitė, 
A. Žigas ir kt.

X Dr. J. Meškauskas išva
žiavo atostogų. Savo ofise pra
dės dirbti rugsėjo 10 d.

iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmimiiiiiiii

TELEVIZIJAS
paprastas lr spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuves darba—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 6-1063

hllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiin

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFI3OS 
MŪSŲ SPECIALYBE.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.* '-****:*:*****«*^*:*
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VARGAS SU ELEKTRA?

— Perdega kamščiai-“fuses” ? 
Skambinkite bet kuriuo laiku —

LAKE TOWN ELECTRIC CO. 
5656 S. Kenneth Ave. RE 5-2040
SlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIUIllII

draugijos 40-ame seime Sher- j policija nieko nedaranti sustab- 
man House viešbutyje. Chica- dyti tų knygų pardavimą, 
gos rajone gyvena apie 150,000
graikų. PRITERŠIA PAPLŪDIMIUS

Per 200 darbininkų 19-ka 
sunkvežimių kas savaitgalę iš
veža 116,000 svarų sąšlavų iš 
Chicagos paplūdimių.

PO EGZAMINŲ VYKS 
VESTUVES

Policininkas Patrick 
išeiginiais vestuviniais

l

Boyle
rūbais

I pasipuošęs pirma išduos egza-

PASAULINĖ MUZIKOS 
PARODA

Chicagos McCormick vietovė 
je rugp. 31 d. prasideda pašau- j 
line muzikos paroda. Ji vyks iki j 
rūgs. 9 d. Programose bus vi-1 
sos muzikos formos, nuo klasi-' 
kinių operų iki šiandieninio 1 
džiazo.

I
JAUNUOLIS APDEGĖ

Aštuonmetis Dennis Gruhlke, I minus i seržanto postą, o tada 
468 W. 28 gt., gerokai apdegė Iskubės i bažnyčią savo vestu- 
ir buvo nuvežtas į Mercy ligo- | vėms- Jeigu egzaminai ilgiau 
ninę. Berniukas degantį degtu- Į užtruktų, jis sako, kad nuotaka 
ką įmetė į sunkvežimio gazoli- } turėsianti jo palaukti, 
no tanką.

AREŠTAS UŽ NEPADORIŲ 
KNYGŲ KLIJAVIMĄ

Violet Palum'bo, 5434 W.
Henderson, buvo areštuota, kai 
keturi knygų parduotuvių sa-

GltAIUNSRAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47t,h St., FR 6-1998 
TV, RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

♦»♦♦♦♦+♦♦»♦«♦♦♦♦♦* ♦ *•«

Dr. Pueschel, kurio žinioj yra 
svetimšalių pabėgėlių Caritas 
šalpos reikalai Vokietijoj, pa
reiškė, kad vokiečių Wuerttem- 
berg-Badcn švietimo ministeri
ja mokėtų Vasario 16 gimn. 
mokytojams algas, jei jie būtų 
su atitinkamu mokslu ir peda
goginiu patyrimu

Caritas centro vyriausias di
rektorius Vorgrimler paaiškino

Kan. Končius Reutlingene ma j taipgi, kad vokiečių vyriausy- 
tėsi su Vliko vykdomosios tary- I ibė Vasario 16 gimnazijai ir kl
ibos pirmininku Jonu Glemža, ku | tiems kultūriniams reikalams 
ris papasakojo apie Vliko atlie- 'suteiktų finansinės pagalbos, 
kamus darbus: 1. Eltos lietuvių, jei lietuviai gerai susiorganiza- 
kalba savaitinis redagavimas ir j vę į juos kreipsis, nes pabėgė- 
mėnesinis vokiečių kalba; 2. į lių Į§ Rytų Europos ir jų prob- 
slaptos sekimo stoties iš okupuo ! lemos rišasi su vokiečių tautos
tos Lietuvos žinių rinkimas ir tų 
žinių išsiuntinėjimas į JAV, Is
paniją ir Italiją radijo stotims; 
3. užsienio spaudos sekimas, 
kas liečia Lietuvos interesus 
bei informacijų teikimas kita
taučių spaudai. Vliko vykd. ta
rybos centre dirba su alga ke
turi asmens ir sekimo stoty tik 
vienas asmuo, kur mažiausiai 
turėtų dirbti du, nes ten dar
bas prasideda nuo 5 vai. ryto ir 
tęsiasi iki 10 vai. vakaro. Cent 
ro patalpose turima 3 kamba
rius ir mažą sandėliuką.

Dr. P. Karvelis yra Vliko de 
legatas prie vokiečių valdžios ir 
turi glaudžių ryšių su Vyriau
sybės ir parlamento sluoksniais. 
Pasikalbėjime su kan, Končium 
jis pareiškė, jog vokiečių val
džia kardinališkal yra pakeitu
si savo politiką, varytą nuo

IJetoyoš

interesais kovai prieš komuniz
mą.

Caritas sutiko pasiųsti siunti, 
nių į Lietuvą ir Sibirą tiems 
lietuviams, kuriems jų Vokieti
joj esantieji lietuviai prašys

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Ave. 

Tel. FRontier 6-1882

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

į koygų rflšsij V 

V & u g y k J o /

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 
CORVAIR .................. $1,095.00

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

Vacys Scerba, Vacys Motor 
Sales vedėjas

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

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

.................................. ..........."=*
Kas tik turi gėrę skonį, 

Viską perka pas Lieponį!

IJETUVIII PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern, PRospeet 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 VVestern Ave. krautuvė
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