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REZOLIUCIJŲ REIKALAS PILNAI 
PAJUDINTAS JAV KONGRESE

Paprašė Atstovų Rūmų pirmininkas John McCormack

(TELEFONINIS PRANEŠIMAS IŠ LOS ANGELES)
LOS ANGELES, Calif.—At- nariai pasisakytų rezoliucijų 

stovų Rūmų užsienio reikalų reikalu teigimai ir kad jos bū- 
komisijos pirmininkas Thomas tų perduotos svarstyti ir pri-

Naujoji Alto valdyba dar 
nepasiskirstė pareigomis

Iš antrojo Alto naujos valdybos susirinkimo

E. Morgan pranešė Rezoliuci
joms Remti Komiteto vadovy
bei (rugsėjo 10 d. rašytame 
laiške), kad jo vadovaujamas 
komitetas svarstys prie pirmos 
progos rezoliucijų perdavimo 
reikalą Atstovų Rūmams. Kon
gresmanas Thomas E. Morgan 
rašo, kad jis tai darąs Atstovų 
Rūmų pirmininko John McCor
mack prašomas.

Visi lietuviai raginami para
šyti po laiškutį minėtos komi
sijos pirmininkui Morgan, pra
šant, kad jis ir jo komisijos

Brazilų parlamentas
patvirtino plebiscitą
RIO DE JANEIRO — Brazi

lijos parlamentas užvakar pa
tyirtino, kad būtų įvykdytas rialigtinio sociaiizrno, kuris yra 
plebiscitas 1963 metų sausio 7 socializacijos ekstremistinė ir 
dieną, ar reikia suteikti prezi
dentui Joao Goulartui vykdo
mąsias galias.

Brazilų parlamentas Brasilia 
sostinėje 169 balsais (prieš 83) 
priėmė plebiscito įstatymo pro
jektą, kurį Senatas jau patvir
tino. Penki balsai buvo daugiau 
nei daugumai buvo reikalinga

Ministeris pirmininkas Bro- akstinti kūrybiniam bei artis- 
chada da Rocha ir jo ministerių tiniam darbui ir naujų priemo- 
kabinetas pasitraukė penktadie- nių ieškojimui. Todėl Kanados
nį, kai jam nepasisekė įtikinti 
kongresą, kad plebiscitas būtų 
spalio 7 dieną.

Brazilijoje vyksta streikai.

ATIDARYTA NAUJA LIGONINE
CHICAGO. — Vakar 3 vai. po 
pietų atidaryta nauja Šv. Kry
žiaus ligoninė, Chicagos merui 
Richard J. Daley perkirpus kas
piną, dalyvaujant gydytojams, 
seselėms, visuomenės atsto
vams ir gausiai publikai.

Ši nauja ligoninė turinti 339 
lovas , kainavo beveik 9 milijo
nus dolerių.

Taikos universitetas 
Belgijoje

BELGIJA — Taikos univer
sitetas Belgijoje tapo tikrove. 
Kun. D. Pire, laimėjęs Nobelio 
premiją, pastatė rūmus, ir šį 
rudenį prasidės mokslas. Uni
versitetas seks kunigo Pire, do
mininkono, filosofiją:

— Duokite žmonėms galimy
bę kalbėti, susitikti ir galvoti, ir 
pasaulis bus geresnis ir laimin
gesnis.

Šio idealo tėvas Pire siekė 15 
metų. Broliška meile esą įma
noma nugalėti tautines grupes, 
ideologijas ir klases, kurios 
skaldo žmones.

— JAV rytoj paleis satelitą 
Ciros VI orui tirti.

KALENDORIUS

' Rugsėjo 17 d.: šv. Pranciš
kaus stigmos, Algaudas.

Rugsėjo 18 d.: šv. Juozapas 
iš Kupertino, šv. Irena, Gėlutis, 
Mingaila.

ORAS
I

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 70 laipsn., rytoj — švel
ni oro temperatūra.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 6:31

imti Atstovų Rūmuose dar šios 
sesijos metu.

Plačiau apie visą tą reikalą 
bus rašoma „Drauge”.

Kanados vyskupai
socialiniais reikalais

0TTAWA — Kanados vysku
pai Darbo dienos proga išleido 
viešą ganytojinį laišką, kuria
me pareiškiama, jog socializa- 
cija yra natūralus atsakymas 
stojant prieš pavojus, kuriuos 
sudaro totalitarinis ir materia
listinis socializmas iš vienos 
pusės, ir individualizmas iš ki
tos.

Kanados episkopatas pabrė
žia, jog „socializacija nereika
lauja nei totalitarinio bei mate-

heretiška forma, kaip lygiai 
natūralus laisvės troškimas ne
reikalauja individualizmo.”

Jeigu technika pakeičia dau
gelį tradicinių darbo formų — 
aiškina Kanados vyskupai — 
socializacija gali žmogų pada
ryti našesniu ir jo dvasią pa-

vyskupai ypač dabar skatina 
visus katalikus su dėmesiu stu
dijuoti socialinį Bažnyčios 
mokslą.

R. Vokietijos vadas
perženge sieną

BERLYNAS — Rytų Vokie
tijos armijos pirmojo motori
zuoto pėstininkų dalinio vadas 
pabėgo į Vakarų Berlyną. Apie 
atbėgimą pranešė Vakarų Ber
lyno miesto taryba.

Dainininkai paprašė

politinio prieglobsčio
MONTREUX, — Šveicarija— 

Vyras ir moteris, abu daininin
kai su keliaujančiu Prahos Fil
harmonijos choru, paprašė 
Montreux miesto pareigūnų po
litinio prieglobsčio..

Rusai išsprogdino
naujų bombą

UPPSALA, Švedija — Sovie
tų Sąjunga užvakar išsprogdi
no kitą bombą savo dabartinė
je atominių bandymų serijoje 
arkčio apylinkėje.

Dr. Marcus Baath, Uppsalos 
Seismografo instituto viršinin
kas, teigia, jog ši bomba buvo 
apie 15 megatonų, antrasis di
džiausias sprogdinimas naujau
sioje serijoje.

Vienas megatonas prilygsta 
vieno milijono tonos dinamito 
jėgai.

Rusai rugpiūčio 5 dieną iš
sprogdino 40 megatonų bombą.

— Dar nepasisekė baigti sep- 
tynioikos dienų Chicagos ir 
North Western geležinkelio 
streiko.

Miręs pavojingesnis. . .
ZAGREBAS, Jugoslavija — 

Jugoslavijos komunistai supra
to, jog kova prieš Bažnyčią at
sisuka prieš juos pačius. Jie 
metė šūkį: „Tolerancija — taip, 
pasigailėjimas — ne”. Kardino
lo Stepinąc kapas Šv. Stepono 
katedroje kasdien lankomas; jis 
tapo religine ir patriotine stip
rybe katalikams. Daugelis sa
ko: „Nebuvo pavojingas kai 
buvo gyvas, o dabar tikrai pa
vojingas”.

Afrikanistika Varšuvos
universitete

VARŠUVA — Nuo naujų 
mokslo metų pradžios Varšuvos 
universitete pradėtos afrikanis
tikos studijos, kurios apims Af
rikos geografiją, istoriją, etno
grafiją ir ekonomiką. Afrika
nistikos sekcijai vadovaus prof. 
Stefan Strelcyn.

Lenkijos sostinės studentai 
esą susidomėję afrikanistikos 
studijomis. Numatomos ir va
karinės paskaitos, kuriomis ga
lės naudotis studentai, dir
bą biuruose ar fabrikuose.

Kai kuriuose Lenkijos mies
tuose, pvz. Varšuvoje, Krokuvo
je, Lodzėje steigiami Afrikos 
klubai.

TRUMPAI IS VISUR
— Raudonoji Kinija vakar 

teigė, kad du JAV laivai buvo 
įplaukę į jos teritorinius van
denis.

— Kubos vyriausybė vakar 
teigė, kad penki JAV sprausmi
niai lėktuvai pažeidė virš Orien- 
al provincijos orinę erdvę.

VARŠUVA, Lenkija. — Per 
15 milijonų dolerių kasmet atei
na iš Jungtinių Amerikos Vals
tybių lenkų į Lenkiją.

Apskaičiuojama, kad 350 do
lerių, pakeistų į prekes, įgalina 
vieną šeimą pragyventi viene
rius metus.

JAV IŠTRĖMĖ DU RUSŲ ŠNIPUS, 
DIRBUSIUS JUNGTINĖSE TAUTOSE

Rusai norėjo Flink įtraukti į šnipų tinklą

WASHINGTON, D.C. — Du 
rusai, tarnavę Jungtinėse Tau
tose ištremti iš šio krašto, nes 
bandė jauną New Yorko vals
tybės politinį kandidatą įvilioti 
į šnipų tinklą. Tai pranešė tei
singumo departamentas užva
kar.

Teisingumo sekretorius Ro
bert F. Kennedy pareiškė, jog 
Ričardui A. Flinkui, 27 me
tų, respublikonų kandidatui į 
New Yorko valstybės seimą, du 
vyrai davė $3,000 jo politinei 
agitacijai... Jis turėjęs pagelbė
ti jiems gauti informacijų, ko
kių tik jie norėjo., bet apie kiek 
vieną savo žygį informuodavo 
saugumo pareigūnus (FBI).

Rusai, jau palikę šį kraštą, 
buvo Kennedžio išvardinti kaip 
Juri Mišukov, 31 metų, ir Juri 
V. Zaicov, 38 metų.

Už $3,000, sumokėtus per tris 
kartus šią vasarą, vyrai papra
šė Flinką „ginti tam tikrą po
litiką, jei būtų išrinktas, kalbė
damas organizacijose”, suteikti 
informacijų apie Jungtinių A-

Edivard M. Kennedy Edivard McCormack

George Cabot Lodge Kep. Laurence Curtia

Dėmesio centras — Jei Massachusetts demokratai galvoja, kad 
pakankamai Kennedžiu Washingtone, gal būt, jie pasakysią rug
sėjo 18 dieną pirminiuose rinkimuose. Į JAV Senatą nominavimo 
siekia Edvvard (Ted) Kennedy, prezidento jauniausias brolis, ir 
Edw,ard McCormack, valstybės generalinis gynėjas ir giminaitis 
Atstovų Rūmų pirmininko John McCormack. Respublikonai taip
gi nominavo du: George Cabot Lodge, buvusio senatoriaus ir 
Jungtinėse Tautose atstovo Henry Cabot Lodge sūnų, ir Lau-

AMERIKIEČIAI IŠEINA IŠ LAOSO, 
0 KAIP BUS SU RAUDONAISIAIS

Jungtinės Amerikos Valstybės laikosi Genevos sutarties
VIENTIANE, Laosas—Ame

rikos ambasados pareigūnas už
vakar pranešė, jog pirmieji 35 
amerikiečiai kariniai patarėjai, 
dirbę su provakarietiškos vy
riausybės kariuomene, bus iš
vesti iš Laoso šiandien.

Jie skris į Bangkoką, Thai
lande, ir iš ten daugumas grįš 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes.

Patarėjai yra atšaukiami, nes 
Genevoje buvo pasirašyta su
tartis, garantuojanti Laosui 
neutralumą.

Ten yra 800 amerikiečių, tar

merikos Valstybių vyriausybės 
įstaigų vidaus veiklą, in infor
muoti apie įtakingus respubli
konų partijos narius.

Flink, gyvenąs Hovvard 
Beach, New Yorko pakraštyje, 
pareiškė, jog jo sąlytis su vy
rais išaugo iš jo dalyvavimo ru
sų prekybos parodoje 1959 m. 
New Yorke.

Jis sutiko ten keletą rusų ir 
vėliau nusivežė du rusus į 
Greenvvich miestelį ( kur jis ta
da gyveno. Jis nebuvo sutikęs 
ištremtų vyrų iki to meto, kai 
jis du rusus pakvietė koktaliui. 
Vienas iš jų buvo Mišukov.

„Beveik po pusantro mėnesio, 
baigus rusų premjerui Chruš
čiovui savo vizitą Jungtinėse 
Tautose, Mišukov kreipėsi į ma
ne telefonu ir paklausė, ką aš 
galvoju apie Chruščiovą ir ar 
mėgstu jo kalbas”, — pareiškė 
Flink.

„Ir tada jis paklausė manęs, 
ar aš nenorėčiau turėti priešpie-

naujančių su karine patarėjų 
pagalbos grupe Laosui. Genevos 
sutartis reikalauja, kad jie tu
ri būti evakuoti spalio 7 dieną.

Teigiama, kad apie 10,000 ko
munistų kareivių iš Šiaurės 
Vietnamo kovojo Laose prieš 
provakarietišką vyriausybę šių 
metų pradžioje.

Pareigūnai penktadienį pa
reiškė, jog tik 15 užsieniečių 
komunistų kareivių išvyko, su
darius „neutralią” vyriausybę. 
Tai kada kiti išeis...?

čių maždaug savaitei praslin
kus”, — pridėjo jis.

„Aš tuojau pašaukiau FBI ir 
jiem pasakiau. Jie paprašė ma-1 
ne susitikti su vienu iš agentų 
VVashingtone aikštės parke”, — 
pareiškė Flink.

Agentas papasakojo kai ku
rių dalykų apie Mišukovą ir pa
klausė, ar aš nenorėčiau su juo 
susitikti”, — pasakė Flink. „Aš 
sutikau”.

Flink turėjęs slaptų susitiki
mų restoranuose, parkuose, ir 
kartais automobiliuose New 
Yorko miesto apylinkėje. Jis po 
to susitikdavo su Mišukov apie 
vieną kartą kas dvi savaitės.

„Jis prašė mane suteikti jam 
informacijų apie kai kurias vy- 
ritusybės agentūras. Aš suteik
davau informaciją, kokios jis 
norėjo, ir kiekvieną kartą su
sisiekdavau su FBI ryšininku”, 
— pareiškė jis.

Jis nesutiko Zaicovo iki pra
ėjusio birželio mėn., apie tą

CHICAGO — Praėjusį šešta
dienį įvyko antrasis Amerikos 
Lietuvių Tarybos naujosios val
dybos susirinkimas, kuriame 
dalyvavo visi nariai. Posėdžiavo 
visą pusdienį ir beveik visą va
karą. Galutinai buvo priimta 
suvažiavimo pataisyto ir papil
dyto statuto redakcija, kurią 
paruošė komisija, sudaryta iš 
dr. V. Šimaičio, T. Blinstrubo 
ir Jono Talalo.

Susirinkimas, aptaręs kitus 
aktualiuosius Alto reikalus, nu
tarė pasiųsti Vilkui finansinę 
paramą. Nutarta šiuo metu 
skirti $2,000, o kai iš kolonijų 
suplauks Vasario 16 d. minėji

Raudonoji Kinija atnaujino 
priešamerikinę agitaciją
Tūkstančių žodžių paskleidė Azijoje

TOKIO — Raudonoji Kinija 
užvakar atnaujino priešameri
kinę agitaciją, kurią pradėjo 
pranešus, jog kinų nacionalistų 
U-2 žvalgybinis lėktuvas buvo 
numuštas virš komunistų vai- į 
domo žemyno užpraėjusį sek-1 
madienį.

Galingas radijo siųstuvas Į 
tūkstančius žodžių paskleidė J 
Azijoje, teigdamas, jog skridi
mas buvęs Jungtinių Amerikos 
Valstybių kontroliuojarhas ir 
tai esą tik dalis Washingtono 
„didelių planų pasiruošti agre
sijai ir karui”.

Raudonųjų radijas nepaisė 
nacionalinės Kinijos pareiški
mų. kad amerikiečių statytas 
U-2 yra nacionalistų aviacijos 
lėktuvas ir jis buvo pasiųstas 
virš savo krašto.

“Visai aišku, jog U-2 lėktuvas 
negalėjo atlikti jokio skridimo

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės prašys Šiaurės Atlanto 
sąjungos (Nato) narių neduoti 
laivų rusams gabenti karinių 
reikmenų į Kubą.

— Indijos ir raudonosios Ki
nijos kariniai daliniai susiker
ta prie pasienio.

laiką, kai jis gavo pirmąjį iš 
trijų $1,000 atlyginimą dėl jo 
patarnavimų. Kiekvieną kartą 
atlyginimai buvo duodami skir
tinguose restoranuose: „Mes 
gėrėm ir valgėm kiekvieną kar
tą tose vietose prieš jiems įtei
kiant man pinigų”, — pareiš
kė Flink. Jis atsisakė atskleis
ti, kokios rūšies informacijos 
buvo suteiktos rusams.

Mišukov, Jungtinių Tautų 
konferencijų- įstaigoje vertėjas, 
paliko šį kraštą, įsakius Jungti
nėms Amerikos Valstybėms, 
liepos 5 dieną. Zaicov, politinių 
reikalų pareigūnas Jungtinių 
Tautų politinės ir saugumo ta
rybos reikalų departamente, ap
leido kraštą rugpiūčio 7 d.

1960 metų spalio 27 dieną ki-1 
tas rusų Jungtinėse Tautose- 
tarnautojas Igor Melek buvo 
areštuotas FBI pareigūnų, nes 
jis bandė gauti Chicagos nuo
traukas iš oro ir kitų dalykų 
Jis buvo ištremtas iš krašto.

Flink, vedęs ir turįs 14 mė
nesių dukrtelę, buvo pagirtas 
FBI dėl pagalbos sučiupti ru
sus. Flink, Kaplan ir Flink tei
sių firmos New Yorke narys, 
yra kandidatas į valstybės sei
mą iš 12-tos apylinkės Queens.

muose surinktos aukos, bus su
teikta ir didesnė parama.

Ir šiame susirinkime nepajė
gus susitarti dėl pareigų pasi
dalinimo valdyboje, sudaryta 
komisija vesti tolimesnius pa
sitarimus pareigų pasiskirsty
mo reikalu. Į komisiją įeina 
Antanas Rudis, Teodoras Blins
trubas, Povilas Dargis, dr. Ka
zys Drangelis, dr. Vladas Ši
maitis ir Jonas Talalas. Komi
sijai pirmininkaus dr. V. Ši
maitis.

Susirinkimui pirmininkavo L. 
Šimutis, sekretoriavo J. Tala
las.

be Jungtinių Amerikos Valsty
bių sutikimo”, — pareiškė Pei
pingo radijas.

Pasak komunistų kinų prane
šimo, U-2 lėktuvo incidentas 
esąs reikšmingas žygis Jungti
nių Amerikos Valstybių pasi
ruošimuose agresijai prieš Ki
niją.

Tarptautine tautų 
apsupi ėiiuimO iy ga
VVASHINGTON, D.C. — Se

natorius Hubert H. Humphrey, 
Atstovų Rūmų pirmininkas 
John W. McCormack ir kon
gresmanas Walter H. Judd yra 
gavę kvietimą prisidėti prie 
Tautų Apsisprendimo Lygos 
(League of Self - Determina- 
tion of Peoples).

Lygai pirmininkaus prancū
zas Maurice Schumann, liaudies 
respublikonų partijos pirminin
kas, ir ministeris priešpaskuti
niame de Gaulle ministerių ka
binete. Būdamas -.nenuilstamas 
kovotojas už Jungtinių Europą, 
jis atsistatydino šių metų ge
gužės 17, po to kai de Gaulle 
pasipriešino tokiai Europai.

Manoma, kad pakviestieji A- 
merikos politikai prisidės prie 
lygos vadovybės. Visi jie žino
mi kaip stiprūs pavergtųjų tau
tų reikalų gynėjai. Pavergtųjų 
Europos Tautų asamblėja jų 
nuopelnus įvertino, apdovanoda 
ma juos šią vasarą tam tikrais 
garbės ženklais.

Bilietų kainos 
į Menulį

LOS ANGELES, Calif. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
erdvinių skridimų instituto Los 
Angeles mieste mokslininkai ap 
skaičiavo, kiek turėtų kainuoti 
kosminės kelionės bilietai.

Dabar žmogaus skridimas a- 
pie žemę kainuoja 10 milijonų 
dolerių, bet 1967 metais ta pati 
kelionė vienam žmogui kainuo
tų 20,000 dolerių.

Pirmoji žmogaus kelionė į Mė 
nulį ir atgal dabar kaštuotų 
30,000,000 dolerių, o 1980 me
tais — ta pati kelionė tekai
nuos 3 milijonus dolerių.

Kelionė į Marsą 1975 metais 
kaštuos apie 60,000,000 dolerių, 
o 1985 — tik vienas milijonas 
dolerių. Bilietų papiginimas tuo 
tarpu nenumatytas.
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SOCIALINIS DRAUDIMĄ*
f8 DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

Elektroniška mašina pa
greitins pensijų gavimą
Mr. Marjan P. Staniec, Chi

cagos pietvakarių socailinio 
.draudimo distrikto vedėjas, 
mums parnešė, kad netoli Bal
timorės, Maryland, socialinio 
draudimo eentralė įsigijo elek
tronišką mašiną. Su šia mašina 
bus galima greičiau patikrinti 
365,000 žmonių pavardes dėl tei 
sės į soc. dr. pensiją, kurios jie 
iki šiol negavo.
Mr. Staniec mano, kad tokių 

žmonių yra ir iš pietvakarių 
apylinkės, kurie dabar greičiau 
galės gauti jiems priklausomą 
pensiją. Tie, kuriems sukako 
65 m. amžiaus ar vyresni ir ku
rie aplikacijų pensijai gauti dar 
neužpildėte, soc. dr. vedėjas ra
gina užeiti į artimiausią soc. dr. 
įstaigą ir tai padaryti Pr. š.

Švedai stebisi, kad JAV 
neturi sveikatos plano

W. Steneman, “Daily News” 
korpespondentas, būdamas Skan 
dinovų kraštuose, klausinėjo 
švedų gydytojų apie pas juos 
veikiantį sveikatos apdraudos 
plano vykdymą. Tie gydytojai 
stebėjosi, kad JAįV neturi nacio 
nalinės sveikatos apdraudos se
nesnio amžiaus žmonėms, šve
dų spauda vienbalsiai pasmerkė 
JAV kongreso veikimą, kuriuo 
buvo atmestas administracijos 
pateiktas sveikatos apdraudos 
planas senesnio amžiaus žmonių 
nemokamai gydymui.

Švedijoj, kaip ir Norvegijoj 
bei Anglijoj veikia vienoda sis
tema, už tam tikrą savaitinį mo 
kestį yra garantuota kiekvie- 
nam asmeniui, nežiūrint jo am
žiaus ar., pająipų nemokamas 
ligonine aprūpinimas, įskaitant 
gydymą ir operacijas. Apdrau
dos įstaiga gražina sergančiam 
paprastos gydytojo sąskaitos 
pusę ir vaistų išlaidų pusę, kas 
yra virš 60 centų. Insulinas 
tiek Norvedijoj, tiek Švedijoj 
ligoniams duodamas dovanai. 
Šiame krašte dėl ligos negalin
tiems dirbti žmonėms išmoka
mos pašalpos grynais pinigais. 
Šios pašalpos yra lygios 2/3 jų 
turėtų asmeniškų pajamų, t. y. 
uždarbių. Sergantieji daugumoj 
naudojasi valstybinių, savival- 
dybinių ligoninių patarnavimu. 
Dažnai atsitinka, kad susirgę 
žmonės pasiima tose ligoninė
se privatų kambarį, už kurį jie 
turi mokėti $10 dienai. Mat, ap
draustieji ligoninėse guldomi ben 
drose palatose. Ligoninėse gy
dymas ir vaistai duodami ne
mokamai. Pr. Šul.

Tėvų ir vaikų žiniai
Šiandien mes gyvenam nepa

prastam pasaulio sūkury, kur 
pažanga kiekvieną dieną eina 
pirmyn. Kiekvienas norime pa
sirodyti, kad esame turtingi, 
galingi ir gyvename aukštoje 
klasėje. Tie mūsų norai yra la
bai pageidaujami. Praeityje, to
kios mintys ir troškimai nebu
vo pirmoje vietoje. Jauna po
relė susituokdavo, susilaukdavo 
šeimos; vyras dirbtuvėje dirb
davo, kad šeimą išmaitintų, o 
motina augino ir prižiūrėjo vai
kus, kad būtų sveiki, dori ir 
apginti. Tais laikais mes netu
rėjome ir nesisielojome dėl jau
nimo sukrikimo (juvenile de- 
linąuency). Šiandien turime 
daugiau kaip 18 mil. jaunuolių 
ir mergaičių vienaip ar kitaip 
kriminališkai ar morališkai nu
skarusių.

Psichologai ir psichiatrai da

ro išvadą, kad šiandieninis jau
nimas neturi tinkamos tėvų 

’ priežiūros. Kitaip sakant, jie kal
tina tėvus. Kuomet senoji gent- 
kartė mus augino, mes negalė- 
davom toli nueiti be tėvo ar 
motinos žinios. Dažniausiai bu
vome po motinos kasdienine 
griežta priežiūra, šiandien mes 
turime būti didžiai dėkingi, kad 
mūsų tėvai mus taip prižiūrėjo.

Gyvedami šiame krašte ma
tome didelę konkurenciją, nori
me turėti gražesnius namus, rū
bus, didelius automobilius, vis
ką geriau negu kaimynas ar 
draugas. Toks žmogaus sieki
mas yra reikalingas ir girtinas, 

i Bet kuomet žmogus nusiperka 
I brangų namą, užtraukia didelę 
(paskolą, ir dar norėdamas grei
tai pralobti, todėl būtinai tenka 
ir motinai eiti dirbti, kad išlai
kytų tą aukštą gyvenimo stan
dartą. Tokiais atvejais vaikai 
netenka motinos natūralios prie
žiūros. Tie maži vaikai greitai 
įsižiūri ir išmoksta blogų poel
gių. Dėlto tie psichologai ir psi- 
ciatrai kaltina tėvus apsileidi
mu ir vaikų priežiūros stoka.

Kai kas stato klausymą, ar 
mes galėtume kitaip gyventi? 
Nors Amerika smarkiai auga 
visose srityse, bet įstatymų bei 
taisyklių laikymasis sudaro są
lygas tarpusaviam žmonių — 

,tėvų ir vaikų teisingam sugyve- 
I nimui.

Adv. Charles P. Kai

j kia ar kitokia pensijos rūšis tu
rėtų būti. Vadinasi, kartą dar
bininkas, uždirbęs pakankamą 
skaičių metinių darbo ketvirčių, 
jis teisės gauti mėnesinę pensi
ją prarasti negali.. Visiškai ne
svarbu kada pareiškimai pensi
jai gauti būtų užpildomas: ry
toj ar dešimt metų po nustoji
mo dirbti.

Taip nėra. Nereikia paskuti
nių penkių metų laikotarpy tu
rėti tam tikrą darbo ketvirčių 
skaičių (čia galbūt maišote pa
našų reikalavimą būtiną nedar
bingumo pensijos gavimui).

Patvirtinant seniau jūsų klau 
stąjį klausimą dėl žmonos nuo
savos pensijos, užtikrinu, kad 
ji savo pensiją tikrai gaus. O 
be to jos pensija bus didesnė 
nei ji būtų, jei jūsų žmona gau
tų tik pensiją, pagrįstą jūsų už
darbiais.

Pamirškime apie bet kokius 
i “užšaldymus”, nes tokie daly
kai neliečia tų pensininkų, ku
rie prašo senatvės, bet ne ne
darbingumo pensijos.

J. ŠoliūnasI

SKRININGUOS DP?
i Žiniomis iš Bonnos, Vokeiti- 
joj, pranešama, kad vokiečių 

š aukštos sferos nutarė JAV ir 
kitoęif /pasaulio šalyse, kur gy- 

. vena buvę DP, nukentėję nuo 
Į nacių dėl tautinio persekiojimo 
ir nustoję sveikatos, padaryti 
jų skriningą. Matyti, jie nepa
sitiki amerikiečių gydytojų bei 
ligoninių išduotais pažymėji
mais apie nedarbingumą ir jų, 

i buv. nacių įstaigų dokumentais, 
i Nukentėję DP tuo pasipiktinę, 
! nes jie žino iš nacių laikų, kaip 
: taip vad. įgalioti gydytojai “ver 
' trauenaerzte” varė juos sergant 
! į darbą ir grąsino ar net patal- 
i pino į kacetus, kur ne vienas 
buvo numarintas.

Pagal Aukšt. Pabėgėlių Ko
misaro ir Bonnos vyriausybės su

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Kokia būtų mano pensija?
Kl. Esu gimęs 1902. X. 8 d.

. Uždirbau S. S. apmokamuose 
tarnybose sekančiai. (Seka už
darbių lentelė). Kokia mano 
pensija būtų man sukakus 65 
m. ? Kokia pensija būtų, jei nuo 
1963 m. dirbčiau tik su meti
nėm pajamom po $2,100 iki 65 
m. sukakus? M. T.

Atsak. M. T. 1. Jeigu dau
giau nebedirbtumėte, tai sulau
kus pilno pensininko amžiaus— 
65 m. — jūsų mėnesinė pensija 
būtų apie $84.

2. Jeigu dar dirbtumėte ir 
nuo 1963 m. iki 1966 m. imti
nai uždirbtumėne kasmet po 
$2,000, tai jūsų mėnesinė pen
sija galėtų padidėti iki $86.

Kl. Man neaišku, kodėl žmo
na galės gauti pensiją iš savo 
pačios uždarbio? Kai ateinan
čių metų pradžioj ji atsisakys 
nuo darbo, tai turės laukti pil
nus 4 metus, kol jai sukaks 62 
m. amžiaus. Kaip gi tada su 
metų ketvirčiais? Prieš išeinant 
.pensijon ji nedirbs 4 m., o juk 
reikalinga, kad paskutinių 5 m. 
laikotarpy ji turi turėti, ar ne, 
16 ketvirčių. “Užšaldyti” nega
li, nes tai tik visiškai nedarbin
go privilegija. P. R.

Ats. P. R. Visiškai nesvarbu 
kiek žmona, nustojusi dirbti ir 
dar nesulaukusi pensininkės am 
žiaus, turės laukti tol, kol gaus 
savo pehsiją. Socialinio draudi
mo taisyklės sako, kad kiekvie
nas darbininkas turi teisę gauti 
pačią didžiausią galimą pensiją. 
Kadangi jūsų žmona yra pakan 
karnai ilgai išdirbus, ir ant jos 
pačios uždarbių pagrista pensi
ja bus didesnė nei ji būtų, jei 
jai būtų mokama žmonos pen
sija, todėl ji gaus savo nuosa
vą pensiją.

Metų ketvirčių skaičius nieko 
bendro neturi su pensijos dy
džiu. Metinis darbo ketvirčių 
skaičius tik suteikia teisę gauti 
pensiją, tačiau šitas darbo ket
virčių skaičius dar jokiu būdu 
nenustato kokio didumo vieno-

karmų crganizacijos patarėjas Paul Speckhart, Quincy, II!., rado 
savo ūkio d rbuose prarastą ranką ir sako, kad jokie draudimai 
to neapmo 'a Ji matyti bekalbąs su k tair. dvi'm ūkininkais prie 
Chicagos skerdyklų, kur tikrina gyvulių Įvežimą j skerdyklas 
ūkininkų streiko metu. Jie visi -reikalauja aukštesnių už mėsą kai
nų.

tojų komisiją, kuri bešališkai 
spręstų sveikatos nustojimo by
las. Reikia tikėtis, kad suinte
resuotų tautybių atstovai tin
kamai reaguos į V. Vokietijos 
įstaigų neišlaikančias kritikos 
užmačias. Agaras

TRUMPAI
— 3,926 invalidai metų lai

kotarpyje Illinois valstybėje ga 
vo nuolatinį darbą įmonėse. Tie 
invalidai praėjo rehabilitacijos 
programą ir įstaigos moralinės 

j įtakos dėka jie dabar aprūpinti 
darbais. Jų savaitinis uždarbis 

(yra 48.23 dol. savaitėje.
— AFL - CIO pnrez. George 

Meany pabrėžė, kad, esant kraš- 
i te dar dideliam bedarbių skai
čiui, artimiausių mėnesių lai
kotarpyje iškilsianti nauja re
cesija. Šios problemos sprendi
mui Meany mato vienintelį ke
lią, t. y. įvedant krašte 35 vai. 
darbo savaitę, paliekant, tą patį 
uždarbį.

— JAV padidėjo dirbančių
! skaičius, bet kartu padidėjo ir 
bedarbių eilės: rugpiūčio mėn. 
visam krašte dirbo 69,762,000 
asmenys, t. y. 198,000 asmenų 
daugiau, negu praeitą mėnesį. 
Tuo pačiu laiku bedarbių buvo 
3,932,000, t., y. 86,000 daugiau 
negu liepos) mėn.

— Mirtingumo procentas įro
do, kur yra geriau rūpinamasi 
žmonių sveikata, — pareiškė 
Harvardo un-to prof. dr. Osler
L. Petersoh. Jis pateikė šiuos 
duomenis. iTuo metu, kai mir
tingumas JAV — 26 promilės, 
gi Anglijoj — 23, Švedijoj—16. 
Amžiaus ilgumu pasižymi Šve
dija — 75 iri., antroj eilėj An-

| glija -— 74 m., o JAV — 66 m.■
— Siuvykla Harry Hart & 

Brother, įsteigta 1873 m., Chi- 
I cagoj, dabar išsiplėtė į koncer
ną, pasivadinusi Hart Schaff-
nėr & Marx. šioje firmoje dir- 

tąrtį, esant būtinam reikalui ar ba nemažą1 lietuvių, daugiausia 
abejonei galėtų sudaryti gydy- moterų.

(S
KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

IRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING

4 ’/2%

Sv

_ T . „
Naujas aukštas diridendas numatoma? 

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI ItimnCi PIRM. ir KETV............................... # v. r. iki 8 p. P.VHLHRVUd. ANTRAD. ir PENKT..................... S v. r. iki 6 p. p.

ŠEŠTAD. .... 8 v. r. iki U ▼. d Trečiad uždaryta.
SS

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi

| —- Šio krašto LVorkmen’s com- 
1 pensation įstatymai nevisiems 
dirbantiesiems taikomi. Tiktai 
Alaskos, Arizonos, Havajų, Ne- 
vados ir Wisconsino šteitų vie
šų įstaigų tarnautojams, įskai
tant išrinktus ir paskirtus val
dininkus, tas įstatymas taiko
mas. Nemokamai šios studijos 
kopiją (Bulletin 210) galima 

i gauti iš the Bureau of Labor 
, Standards, U. S. Department of 
Labor, Washington 25, D. C.
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T F. R R fi
Porcelanas. kristalas, stalo sidab 
ras. brangrenybSa. etc.
3287 W. «3r<l St.. ChJcaffO 29, III. 

Tel. 434-4660

GRADIASRAS
J. G. TELEVISION CO.

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

S P. ŠILEIKIS, 9. 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 LAB. 
2850 YV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J, ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad ir šeštad.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 YVest 63rd Street 
Vai.; kasdien i 0—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
lienj uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Rez. telef. YVAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (CraYvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą.. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3118 YVest 03rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 YY'est, OCth Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 YV. 63id 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. 476-4042

_______Rez. YVAlbrook 5-3048______

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

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

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 YVest 71st 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, Namų PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE
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., YVĄ 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.

* Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra, Nesunau-
dolų M.ruipsnių nesaugi 'juo 
grąžina uk is anksto susiia

1 rus. Redakcija ųž skelbi mu
2 turint neatsako Skelbimų 
~ kainos prisiunčiamos savu*
~ prašymus
iitUHSHuuiunniuKuutHfuhiiiiiftUH'iiiiiuiliiiiMiHuiiiiuinniintiiiniiiiih.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 YVest 71 st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
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

2650 YVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo S iki

j 4:30; antr. ir penkt. nuo 4 liti 8; 
į šešt. nuo 1 k1 4 vai

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS ir chirurgas

3844 YVest 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p, p. ir 6 
iki R vai. Trečiad. ir Šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehilI 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 YVest Marąuette 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. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4,7. Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 YVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antra., ketvirtad lr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 

i vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
1 uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 YV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
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. G—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUTLDING 

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

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 YVest 71st 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 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 YVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-S v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečirdieniaig uždaryta.

• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 5:30,
8:30 - 12.00

SeStadieriais

* Administracija dirba kas
dien -8:30 — 5:00, šeštadie
niais 8.30 — 12:00

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDTN15S 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 tr pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S, California Ave., YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vale., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 y. r. ikl z p p

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

Dr. W„ Ross Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūslės Ir šlapumo taku 

chirurgija
2£įs^J:., 7958 S. YVestern Ave tel 
«« ‘™th St.. Harvey,
III., tel. EDison 3-4383; 80 N. Mi
chigan Av., Suite 808, tei. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS~
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRri’AIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, UI,

Telef. FU 5-2020.
Valandos pagal susitarimą Jeigu

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. . .

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

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

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p i
x Penkt. tik 1—3 p. p. 
Trečiad. ir šeštad, pagal sutartį

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Reziik telef. YVAlbrook 5-30SK

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
valandos kiekviena diena 2 —— 4 
6 J- vak* Trečiadieniais ir sel 
madieniais uždaryta, priimama pi 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA praktika ir MOTER
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 YV. 59th St 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-55i 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kil 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-619

DR, V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 YVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarims 

Del valandos skambinti tel.; H: 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popet,” kat 
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas GRovehilI 6-2823

DR, A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 YVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

Tel. ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 YVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. lr 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.6-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Kovoje

UŽ SPAUDOS EGZISTENCIJĄ
Lietuviškoji spauda pra

skleidžia viso mūsų gyvenimo 
veidą. Ji skelbia lietuviškojo 
veikimo įvairiausius parengi
mus, padeda organizacijoms 
ruošti suvažiavimus, judina 
kultūrinio gyvenimo pulsą. Jo
je regime visų lietuviškųjų 
veiksnių užmojus ir darbus. 
Be spaudos nėra tautinės veik
los, nėra tautinės kultūros. 
Keldami spaudoje mūsų kul
tūrinio gyvenimo reiškinius, 
mes dažnai pamirštame, kad 
pati spauda taipgi yra kone
pagrindinis veiksnys.

* # *
Kai neliks šiame krašte 

spausdinto lietuviškojo žodžio, 
tai nebus ir jau nereikės visų 
tų organizacijų, kuriomis mes 
dabar didžiuojamės. Tada ne
reikės nei tų veiksnių, kurie 
dabar dar judina kultūrinę 
veiklą arba tik spaudoje dėl 
jos ginčijasi. Mes vis dejuoja
me, kad lietuviai tremtyje yra 
susiskaldę. Žinoma, niekas ne
žino, kiek yra tų lietuviškųjų 
organizacijų, kiek visokių bro
lijų, klubų, profesinių vienetų, 
nors galėtume ir suskaityti 
bent savo apylinkės lietuvius.

Skaldytis ir vėl jungtis yra 
būdinga tremčiai. Žmogus, ati
trūkęs nuo savo tautos ir tė
vynės, yra linkęs glaustis prie 
sau artimiausio. Šitai jį guo
džia, lyg jis būtų arčiau prie 
savos žemės ir prie savo gim
tojo kaimo ar miesto. Lietu
voje niekas nežinojo apie Ša
kių klubą, apie Panevėžio, ar 
kokią suvalkiečių draugiją. 
Čia tokie vienetai suveda į 
tam tikrą vienybę, nors tuo 
pačiu ir atskiria nuo kitų. Toks 
vienijimasis yra drauge ir 
skaidymasis. Vienos grupės 
žmonės dažnu atveju pasijun
ta priešai kitai grupei.

Tai tik vienas pavyzdys. Tą 
pačią apraišką rasime ir ki
tose srityse. Vienijimasis ir 
skaidymasis reiškiasi labai 
stipriai pasaulėžiūriniu pagrin
du ir kultūriniame veikime. 
Toks skaidymasis nebuvo taip 
ryškus laisvojoje Lietuvoje,
kaip dabar už tėvynės ribų.

* * *
Visos organizacijos, visi klu

bai, grupės, politiniai veiksniai, 
ibe abejo, yra mūsų kultūriniai 
veiksniai. Jie tokie jaučiasi ir 
tokie yra. Todėl jie jaučia tei
sę reikštis ir spaudoje. Spau
da turi pareigą jų veikimą kel
ti ir skatinti, jų žmones gar
sinti. Bet ar tie žmonės, bū
dami tų organizacijų atstovai 
ar grupių vadai žino, kad ir 
spauda negali be jų išsilaiky
ti? Spauda negali būti paki
bus ore. Visos raidės, kurios 
prabėga laikraštyje, yra apmo
kėtos žmonių prakaitu ir pa
siaukojimu. Reikia ir tiems 
idealistams gyventi taip, kaip 
ir visiems organizacijų ir klu
bų žmonėms.

Seniau pvz. Draugo išlaiky
mui buvo ruošiami parengi
mai. Tada buvo čionai suva
žiavę daugumoje ūkininkai ir 
paprasti darbininkai. Jie tą

Spaudoje ir gyvenime

IŠPŪSTI SKAIČIAI IR KOMUNISTINE 
STATYBA

Okupantų Vilniuje leidžiama 
“Tiesa” rugp. 28 d. , nr 202, ba
ra kai kuriuos savo pareigūnus už 
išpūstas statistikas. Vedamajame 
rašoma:

“Veltui pramanytomis ataskai
tomis bei išpūstais skaičiais rėdo 
savo skurdų darbą Skaudvilės ra
jono Kertupių klubo skaityklos ve 
deja Stasė Bendžiūtė. Ar negėda 
jai pažvelgti į kolūkiečių akis, ku
riuos ji taip apvylė ir apgaudinė
ja. Ar negėda ir panašiai besiel
giančiai Skuodo rajono Barstyčių 
tarybinio ūkio bibliotekos vedėjai 
Bronei Giedraitytei.”

Prie šių sovietinio vedamojo 
žodžių būtų galima pridėti, kad tas 
duomenų klastojimas tai juk pa
čios sovietinės sistemos išradi
mas. Niekas kitas taip nepasižymi 
išpūstais, nepatikrintais duomeni
mis, kaip Sovietų sąjungos valdi
nės' įstaigos. Ar tai galima stebė
tis, kad ir pavaldiniai to mokosi?

Toliau straipsnyje baramos mi

spaudos išlaikymo reikalą su
prato. O dabar visokioj veik
loj aktyviausi beveik išimtinai 
inteligentai. Regis, visi moks
lo ragavę, o tų paprastų gy
venimo būtinumų lyg ir neži
no. Kartais viešai ar tik pri
vačiuose pokalbiuose išgirsi 
nusiskundimų dėl parengi
mams garsinti apmokamų 
skelbimų. Kai spauda padeda 
sutelkti visokius vajus, kai ji 
sukaupia fondus kultūriniams 
reikalams, tai kodėl ji turėtų 
atsisakyti nuo tų trupinių, ku
rie padeda jai pačiai išsilai
kyti?

Turtas vis brangesnis, kai 
žmogus turtingesnis. Kai lie
tuviai į čia atvykę ir dar nie
ko, palyginus su šia diena, ne
turėjo, tai tada jie visiems 
kultūriniams reikalams galėjo 
aukoti ir skyrė jiems daugiau 
dėmesio. 'O kai gyvenimas pa
sinešė medžiaginės naudos 
linkme, pradėjo blėsti ir kul
tūrinis lietuviškasis idealiz
mas.

* * *
Maža yra vilčių, kad lietu

viškoji spauda stiprės ir augs. 
Kaip tik priešingai, ji brenda 
vis į sunkesnį savosios egzis
tencijos kelią. Jaunoji karta 
labiau linksta prie vietinės 
spaudos, prie kurios visa ap
linka, ypač mokykla priprati
na ir priverčia ja naudotis.

Be to, sunku lietuviškajai 
spaudai net prieiti prie savųjų 
žmonių. Angliškąją spaudą 
mokykloj bruka kone jėga. 
Mokyklose kai kur vaikai gra
sinami elgesio mažinimu, jei
gu jos neplatins. O tie patys 
vaikai galėtų savo lietuviams 
tėvams iš ne vienos mokyklos 
parnešti paraginimą tėvams, 
kad šie užsiprenumeruotų lie
tuvišką dienraštį ar savaitraš
tį.

Kaipgi jaunimas skaitys vė
liau lietuvišką knygą ar laik
raštį, kai jam mokykloje iš pat 
mažens yra pasakyta ir įkalta, 
jog lietuvių kalba yra visai 
nereikalinga arba kad lietuvių 
katalikų dienraštis yra nekata
likiškas. Jeigu jis būtų angliš
kas, tai jis būtų ir platinamas 
ir būtų katalikiškas. Remda
mi gerąją spaudą, pirmoje ei
lėje turime nepamiršti savo
sios, kuri nori ir yra pasiruo
šusi tarnauti saviesiems.

Kai kurie laikraščių skaity
tojai atsisako prenumeratos 
tik dėl to, kad jau išmokę ang
lų kalbos. Tarsi lietuviškoji 
spauda būtų tik tiems, kurie 
angliškai nemoka. Šitie yra 
tikri lietuvių kalbos ir jos kul
tūros duobkasiai.

Jeigu mes patys savųjų rei
kalų neįvertinsime, nebrangin
sime ypač to didžiojo kultū
ros palikimo — mūsų vargs
tančios spaudos, kuria yra 
įamžinamas čia lietuviškasis 
žodis su visa lietuviškąja kul
tūra, tai iš viso mūsų gyve
nimo ir visų tų grupių grupe
lių beliks tik paminklai ka
puose su pakeistomis pavardė
mis. V. Rim.

nėtos ir kitos tos rūšies tarnauto
jos už inertiškumą, nerodymą ini
ciatyvos. Ieškant to priežasčių, to
liau sakoma: “Ir, tur būt, pirmo
sios valdininkiškų įpročių, inertiš
kumo, abejingo lūkuriavimo prie
žastys glūdi apylinkių Tarybų, ko
lūkių komunistų abejingume kul
tūros - švietimo įstaigoms... Ma
tyt, gerokai atsipalaidavę ir Kul
tūros ministerijos organizaciniai 
saitai.”

Nors kartą okupantų “Tiesa” pa
sakė tiesą ir apie komunistus. Kur 
gi jie labai sielosis kultūros ir 
švietimo reikalais, kad jie jau nuo 
seniai įpratinti žiūrėti tik partinių 
reikalų, pirmon vieton juos staty
dami ir kompartijai, kaip tam seno 
ves Molochui, aukodami viską — 
ir kultūrą, ir žmoniškumą.

Juk ir tame pačiame vedamaja
me apie kultūros švietimo įstai
gas sakoma, kad “į jas žiūrima, 
kaip į galingą ideologinio darbo 
ginklą, svarbią atramą komunizmo

LAIMĖJIMAS, SUKELIĄS SOVIETAMS 
BAIMĘ

Kuba ir Chruščiovo grasinimai

Kai Sovietai susirado samdi
nių savo politikai Kuboje, pat
sai Chruščiovas, tur būt, nesi- , 
tikėjo, kad taip sklandžiai ir 
lengvai pavyks bolševikams įsi
tvirtinti Amerikos pašonėje. So 
vietų laimėjimas čia tuo labiau 
stebino, kad Kuboje buvo pa
naudoti įprasti, pasauliui gerai 
žinomi Sovietų įsigalėjimo me- i 
todai. Bet kas, susipažinęs su 
tais metodais, iš anksto galėjo 
pasakyti, kur nuves Castro re
žimas. Tik Washingtonas kaž
kodėl buvo įsitikinęs, kad So
vietai neišdrįs kišti savo ugnį į 
Kubą. Ar tą įsitikinimą reikia 
aiškinti pasitikėjimu Monroe 
doktrina ar Kubos dideliu nuo
toliu nuo Sovietų Sąjungos, di
delės reikšmės dabar neturi. 
Tenka skaitytis su faktu, kad 
raudonojo imperializmo užma
čios pasiekė patį šio kiašto 
slenkstį.

Sovietų akimis žiūrint, vis 
tik tai yra nemažas iššūkis 
Amerikai, galįs privesti prie to
kių padarinių, kokių Sovietai 
šiandien santykiuose su Ameri
ka vengia. Bet ir išsižadėti, kad 
ir lengvai pasiekto laimėjimo 
Kuboje, Sovietai nenorėtų. Juk 
tai vienas iš svarbiausių Sovie
tų žingsnių, nukreiptų prieš 
Ameriką kovoje už bolševizmo 
įsigalėjimą pasaulyje. Gal būt, 
kad iš pradžių, žadėdami viso
keriopą paramą savo samdi
niams Kuboje, Sovietai siekė 
tik sudaryti neramumų židinį 
Kuboje. Dėlto jie nesiskubino , 
su karine invazija, norėdami 
pirmiau įsitikinti, kaip į Kubos 
sovietinimą atsilieps šis kraš
tas.

O Amerika čia didelio 
griežtumo neparodė

Nors Amerikos kariai jau bu 
vo siunčiami į tolimus Azijos 
kraštus, kad sutrukdytų raudo
nųjų kėslų vykdymą, prieš Cas
tro režimą Kuboje buvo panau
dotos tik diplomatinės ir kai 
kurios ūkinės priemonės. Net 
pačių Kubos pabėgėlių mėgini
mas išlaipinti desantus ir nu
versti Castro valdžią nesusilau
kė reikiamos šio krašto para
mos ir patarnavo tik Kubos 
raudoniesiems, sudarydamas pa 
grindą prašyti iš Sovietų dau
giau karinės paramos.

Taigi Sovietai pamažu įsitiki
no, kad įsistiprinimas Kuboje 
jiems didelių sunkumų su Ame
rika nesukels. Jie dėlto įsidrą
sino padaryti visišką salos oku
paciją, pasiųsdami kelias dešim 
tis laivų su savo žmonėmis ir 
karine medžiaga. Kad tokia 
okupacija, Chruščiovo manymu, 
neturėtų sukelti karo, paaiškėjo 
ir iš raudonojo diktatoriaus pa
sisakymų Amerikos poetui 
Frostui, tuo metu kaip tik lan
kiusiam Sovietų Sąjungą. 
Chruščiovas jam prasitarė, kad, 
jo manymu, Amerika dėl savo 
saugumo nekariaus.

Tik tokį Chruščiovo įsitikini
mą netrukus sudrumstė prezi
dento Kennedy kreipimasis į 
kongresą dėl atsarginių šauki
mo. Tas kreipimasis parodė, 
kad raudonųjų žaidimas Berly
ne ir Kuboje gali pagaliau iš
vesti Ameriką iš kantrybės. Ki
lo baimė, kad gali kilti ir karas, 
kurio Sovietai vengia. Ta bai
mė privertė ieškoti patenkinan
čio iš susidariusios padėties iš
ėjimo. Ir įprastu Kremliui keliu 
buvo padarytas pareiškimas, 
kuriame kilusi baimė liko pri
dengta grasinimais.

Bazės Kuboje Sovietai nesteigia, 
tai kam, girdi, aliarmas

Jeigu kiltų karas, sako So
vietų pareiškimas, tai jis perei

statyboje”. Taigi — pirmoj eilėj 
ne kultūriniai ar švietimo reikalai, 
o Lietuvai primestos komunistinės 
ideologijos skleidimas, partinis dar 
bas, grupiniai, o ne viso krašto 
reikalai...

J. Žvilb.

TIESA, KURIOS IEŠKOME
DR. J. MIKELIONIS

Tragiška skyrybų padėtis šiame krašte nėra iš
dava vien nepilnamečių, jaunų žmonių vedybų, bet 
bendro moralinio auklėjimo stokos, kaip šeimoj, taip 
ir mokykloj, o ypač religinio dėstymo stokos.

Religija taip pat turi rasti sau vietą mokykloj, 
kaip vienas iš pagrindinių dalykų jaunuomenės auk
lėjimui. Geresnius tada paruošime mokytojus, tin- 
kamesnius valdininkus, garbingesnius visuomeninin
kus ir valdytojus, o taip pat sąžiningesnius advoka
tus ir net biznierius. Religijos dėstymo stoka yra 
baisi spraga visuomenei ir neatitaisoma skriauda 
jaunimui. Ten, kur nėra tikėjimo, nėra nei sąžinės, o 
kur nėra sąžinės, negali būti nei atsakomybės jaus
mo, nei teisybės, nes įstatymiška tiesa yra popie
rinė ir netikra. Ar ne taip čia jau turime? Quo vadis 
dabartinės Amerikos ir kitų kraštų moderniškas jau
nimas ?!

*

Antra didelė katalikiškosios religijos spraga 
yra vis didėjantis kunigų trūkumas, ypač kai ku
riuose, net katalikiškuose, kraštuose, kaip pvz. Pie
tų Amerikoj. Daug kur miesteliuose ten rasi bažny
tėlę, kuri neturi kunigo, kuris gal tik retkarčiais ją 
aplanko iš tolimesnių miestelių. Vienas kunigas ten 
turi aptarnauti per didelį kiekį žmonių. Šito re
zultate žmonės atšąla nuo tikėjimo, ir jų tikėjimas 
pasidaro labai menko supratimo, nes jie neturi pro
gos jame atsinaujinti.

PRANAS DAILIDE gų į raketinį, atominį. Ir koks 
■būtų tokio karo pateisinimas? 
Juk Sovietai savo karo bazės 
Kuboje nesteigia, o tik teikia 
pagelbą medžiaga ir instrukto
rius. Bet jeigu Amerika užpul
tų Kubą ir Kubos vyriausybė 
paprašytų prieš tą agresiją So
vietų pagalbos, ta pagalba bū
tų suteikta, kokia tik pasirody
tų reikalinga. Dėlto, girdi, jeigu 
Amerika nori taikos, tegul ne
sikiša į Kubos reikalus.

Toks pareiškimas būtų vieto
je, jeigu pati Sovietų Sąjunga 

i nebūtų Kubos okupavusi ir tuo 
i nesudariusi pavojaus Amerikos 
saugumui. Bet dabar jis skam
ba ne tik hipokritiškai, bet ir 
ciniškai. Ypač po to, kai Sovie
tų Sąjunga jau dešimtis kartų 
'yra ne tik nusižengusi prieš ne
sikišimo principą tarptautiniuo- 

I se santykiuose, bet visą jos pa- 
i vergtų kraštų gyvenimą yra už 
tempusi ant Sovietų kurpa'Jaus. 
Dėlto nei Amerikoje, nei kituo
se laisvojo pasaulio kraštuose 
tas Sovietų mėginimas prideng
ti Kubos okupaciją atominio 

j karo grasinimais tikslo nepa- 
| sieks. Už tokį karą, jeigu jis 
i kiltų, atsakomybę turės prisi- 
! imti Sovietai.

' Bet Kremlius gerai numano, 
kad toks karas būtų drauge ir 

: bolševizmo galas. Dėlto jo šu
lai mėgina grasinimais pasiekti 
tai ,ko jie nagli laimėti jėga.

Pagerbtas Jungtinių Tautų generalinis sekretorius — Jungtinių Tautų generalinį sekretorių U Thant 
antrasis iš dešinės), atvykusį į Baltuosius Rūmus, sutiko (iš kairės į dešinę) JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Adlai Stevenson, Valstybės sekretorius Dean Rusk ir prezidentas Kennedy.

Kunigų reikia daug daugiau, ir visuomenė tu
rėtų šitai žinoti. Čia vėl padėtų tikybos dėstymas 
mokyklose. Gerai paruoštas, pasiaukojęs Bažnyčiai 
ir dvasiniam gyvenimui pasišventęs kunigas yra vie
nas iš reikalingiausių profesinių žmonių. Gaila, kad 
mūsų šviesuomenė dažnai kitaip galvoja ir bijo net 
prileisti, kad jų sūnūs būtų kunigais, lyg jie būtų 
jau šeimai ir visuomenei pražuvę; gi iš tikrųjų yra 
visai priešingai. Visi dažniausiai galvoja apie moks
lininkus, inžinierius, chemikus, vaistininkus ar dak
tarus, bet tik paminėk kunigą, — žiūrėk, jau veidas 
ir pasikeičia. Kokia daugelio nesuprasta klaida!

Pagaliau, kiek kunigų - misijonierių mes turime 
ir mokslininkų, rašytojų, visuomenininkų, gamtinin
kų, mokytojų, poetų ir net gydytojų drauge. Kuni
gas gali visada dar domėtis ir kitomis profesijomis 
(žinoma, ne šokėjo, madų specialisto ar pan.). Žinau 
ne vieną ir lietuvį misijonierių su keliomis profesi
jomis, o vieną jėzuitą misijonierių, kuris yra kartu 
net pilnateisis gydytojas ir gamtininkas. Karo me
tu jis praktikavo ligoninėje, gimdyvių skyriuje. Da
bar jis dėsto net aukštąją matematiką, biologiją ir 
daro vėžio auginimo ekperimentus su jūrų kiauly
tėmis. Jis yra didelis misijonieriaus - mokslininko 
pavyzdys bestudijuojančiam jaunimui. Be reikalo ne
kartojant, jau pakankamai čia yra pasisakyta, kad 
religija ir mokslas turi eiti drauge.

Nesibaiminkime, kad mūsų sūnūs gali būti ku
nigais, bet visaip padėkime jais pasidaryti. Kunigų 
pašaukimas nėra vien įgimtas reikalas, kaip mes 
linkę manyti, bet taip pat ir įgytas šeimos ir tinka
mos mokyklos auklėjimu. Atrodo, kad ir patys ku
nigai daugiau turėtų bendradarbiauti su mokyklinio 
amžiaus vaikais ir jaunuoliais, atrinkti juos, daryti 
jiems visokiariopos įtakos ir padrąsinti šiam tiks
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POLITINĖS ŽAIDYNĖS BE 

PLANO
P. ŽIC KUS

Vidaus ar užsienio politika, 
jeigu tik turima reikalo su ki
tu ar kitais partneriais, yra 
toks daiktas, kuriame visados 
turi būti daug išminties, bud
rumo, apsukrumo, nutylėjimo ir 
kitų panašių dalykų.

Yra partijų, kurių politika y- 
ra aiški ir nusakyta, gal tik nu
tylint priemones, kuriomis dir
bama. Yra valstybių, kurių poli
tika yra visai aiški, nors tiesio
giniai tos valstybės jų nerek
lamuoja arba net ir melu priden 
gia. O yra ir tokių partijų ir 
valstybių, kurios visai neturi 
politikos, kaip vidaus, taip ir 
užsienio. O šiais laikais išveng
ti politikos nėra jokios galimy
bės. Ir tada yra labai blogai, 
kai žmonės nėra tam pasiruošę, 
o jie yra verčiami politikuoti.

JA Valstybių dvi pagrindinės 
partijos savo suvažiavimuose 
(ir tai tik prieš rinkimus) nu
stato 4 metų darbo veiklos gai
res. Bet ir tos programos nėra 
darbo veiklai gairės, o daugiau
sia tik patraukimui balsuotojų. 
Po rinkimų kiekvienas išrink
tasis daro, kaip kam patinka 
arba kaip jam jo aplinka ar kas 
nors iš šalies diktuoja. Tai yra 
su vidaus politika, tai yra ir 
su užsienio politika. Vidaus po
litikos neturėjimas ar nepasise
kimas yra menkesnės vertės ir 
žalos, nes, neišpildęs rinkiminių 
pažadų arba blogai nuvairavęs,

lui, o ne vien laukti, kaip jie dažnai sako, kol Die- 
'vas kurį nors pats pasirinks, nes ir Dievo pagalba 
ateina tik rodant mūsų pačių pastangas, — „Dirva 
plati, o darbininkų maža”, šiame komplikuotame 
technikos gyvenimo amžiuje atsidavę savo parei
goms dvasiškiai yra labiau reikalingi, negu bet kada 
anksčiau. Nesakau, kad juo būti yra lengva kiek
viena profesija turi savus džiaugsmuš ir sunkumus. 
Tačiau, nors dažnai mes juos kritikuojame, nėra 
abejonės, kad kunigo profesija yra didelė ir garbin
ga, o svarbiausia — ji yra Dievo tarnyba.

* * *

Baigdamas šį rašinį, kuris, nors ir ne visai 
sistemingai apjungia kritiką, mokslą, kunigus, gy
dytojus, mokyklas, tikinčiuosius ir ateistus, — vi
liuosi, kad jis paskatins bent vieną kitą iš naujo 
gilintis į tinkamą literatūrą, analizuoti gyvenimą iš 
dvasinės pusės ir sužadins jame mintis rimtai ieš
koti savo sąžinės balsui atsakymo į panašius klausi
mus, kaip: tikėti ar ne, ir kas toliau darytina.

Neslėpsiu, kad čia paduotosios mintys yra tai
komos daugiausia intelektualams. Nebijau, jeigu jos 
susilauktų kritikos ir man asmeniškų užtarnautų ir 
neužtarnautų priekaištų bei užmetimų. Kai kas gal 
nustebs, kad aš prisipažįstu — užtarnautų — jau iš 
anksto. Taip. Niekas mes neesame perdaug tobuli. 
Visi turėjome ir turime savųjų klaidų perteklių ir 
jų dar daug turėsime. Jų išsiginti, būtų irgi nekrikš
čioniška, — ir niekas mažiau nebijo tiesos, kaip 
Komunijos stalą lankąs krikščionis.

(Pabaiga)

Į

po 4 metų nebus išrinktas. Daug 
blogiau yra su užsienio politika. 
Kai kurios klaidos yra nepatai
somas net ir per dešimtmečius.

■■ i ? C I j.

JAV prezidentas I Pasauli
niam kare pajėgė nuvesti Ame
rikos kariuomenę į Europos 
frontą, jame kovoti ir didele 
dalimi prisidėti prie laimėjimo. 
Ant jo 14 punktų buvo pasta
tyta ir Tautų Sąjunga. Deja, 
valstybė neturėjo užsienio poli
tikos, o atskiro asmens, nors ir 
prezidento asmenyje, padaryti 
ėjimai neprivalėjo įsipareigoji
mų kitiems. Tada Amerika ne
turėjo paruoštų žmonių, kurie 
būtų plačiau galvoję ir įvertinę 
gyvenimo padėtį ir spartą, kurie 
būtų parėmę savo prezidento 
politiką ir sutvirtinę jo statomą 
rūmą — Tautų Sąjungą. Kitų 
pastatytas rūmas, nors idėjiniai 
ir ant gerų pamatų, kai nebuvo 
didesnės jėgos jo palaikymui, 
pradėjo trupėti ir sugriuvo.

Atėjo II Pasaulinis karas. Is
torija pasikartojo ir šį kartą. 
Ir vėli buvo statomas rūmas, bet 
jau ant kelių asmenų paruoštų 
pamatų. Tas, kas turėjo politi
ką ir žinojo, ko jis siekia, darė 
viską, kad tik tas rūmas būtų 
silpnesnis ir patarnautų jo poli
tikai. Kiti du partneriai, kurie 
turėjo politiką, buvo per silpni 
padėti geresnius pamatus, o tas, 
kas turėjo jėgą, neturėjo poli
tikos.

Ir šiandien tarptautinis poli
tikos rūmas yra neaiškus ir 
braškantis. Raudonasis blokas 
turi savo politiką ir savo ėji
mus. Jie žino, ko jie nori ir ko 
siekia. Jeigu jiems uždaromos 
vienerios durys, tai jie įlenda 
pro kitas arba nors ir pro lan
gą. O Vakaruose, kurie aiškiau 
galvoja, jie neturi teisės ar jė
gos daryti politiką. Kiti iš jų 
dar bando gelbėti visai nušluo
ti. Didžioji Vakarų jėga Ameri
ka, nors ir turi gražių laisvės 
šūkių, bet dar neturi aiškios 
politikos, ji yra tampoma į visas 
puses ir daro bandymus pagal 
gyvenimo diktatą, o ne pagal 
aiškią politinę liniją.

Nenustebkime, kad po Korė
jos, Vietnamo, Laos ir Berlyno 
klausimas gali nueiti panašiu 
keliu, nes “kamaros” politika 
dirba. O kokia ji atsiras dienos 
šviesoje, parodys tik ateitis.

Prieš kelis mėnesius vokiečių 
(Nukelta į 4 psl.)

n



Varšuvos lietuviai kan. J. B. Končiaus apsilankymo metu.
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MARQUETTE PARKO CENTRE
2 butu 7 metų mūras arti parko, mūrą, du butai — dideliu ir mažas, 

dideli modernūs kamb., alum. lan- labai gera vieta, ir didele klientūra.

Mūrinis 2x5, garažas, C 9 ir Tal
man, skubiai už $27,900.

Aliutais 4 mieg., garažas, j rytus 
nuo VVestern. $16,500.

gai, garažas. $41,000. Savininkas užaugino šeimą ir pada-
3 butu mūras arti Maria Higli, rė atsargai pinigų.

gazu šildy mas, garažas.naujas 
$34,500

Pajamų btvnga1ow,
tai po 4 kamb., naujas šildymas, ui
ti parkas, mokyklos. $19,500.

Arti mūsų 4 kamb., 9 metų mū 
ras, aukštas stogas, garažas, $18,800

ATVIRAS LAIŠKAS PROF.
S. KOLUPAILAI

Didžiai Gerbiamas Pone Redakto- prel. M. Krupavičiui iš pareigų 
į pasitraukus, advokatas, kuris su
rašė Dėclaration of, Trust, suta
rimo originalą grąžino man ir ma
ne atpalaidavo nuo įsipareigojimų.

nau,
Jūsų redaguojamo dienraščio 

“Draugo” 1962 m, rugsėjo 7 d. nr.
210 buvo paskelbtas prof. S. Kolu
pailos pasirašytas straipsnis “Dve Prof. S. Kolupailai parašius
ji metai be Kazimiero Pakšto”, “dėl giminių pasipriešinimo”, tu- 
kuriame paskelbti faktai, prasilen- | riu pareikšti:
kią su tiesa. j Reikalavau, kad mano dėdės a.

Prof. S. Kolupaila rašo: “Pro-‘a. prof. Kazio Pakšto biblioteka 
fesoriaus našlė, Janina Pakštienė, ir raštai visoje pilnumoje būtų 
iškėlė kilnų sumanymą — sutvar- atiduoti Pasaulio Lietuvių Archy- 
kyti ir išleisti savo a. a. vyro vui, ką velionis yra įrašęs į tes

tamentą.
Pasipriešinau velionio našlės 

Janinos Pakštienės siūlymui par
duoti velionio asmeniškus daiktus, 
kad jie neatsidurtų turgavietėje.

Visą prof. Kazio Pakšto pagal 
testamentą man paliktą palikimą 
per JAV Lietuvių Bendruomenės

nenorėjo pasiteirauti manęs ar 
komiteto pirmininko prel. M. Kru
pavičiaus. Giliai apgailestauju 

\ prieš mano dėdės a. a. prof. Ka
zio Pakšto draugus ir lietuvišką- 

: ją visuomenę, jog dėl prof. S. 
Kolupailos paskelbtos informaci
jos turiu pasiaiškinti spaudoje.

Su pagarba,
Balys Pakštas

Chicago, 1962 m. rugsėjo 11 d.

MŪS KOLONIJOSE
Putnam, Conn.
SUVAŽIUOJA

BENDRABUČIO
ALUMNES

Putnamo Bendrabučio alum- 
ninis suvažiavimas įvyks rugsė- 

centro valdybos pirm. Joną Ja- jo 22-23 d. vienuolyno patalpo- 
saitį perleidau Lietuvių Bendruo- j se, Putnam, Conn.
menei saugoti ir globoti Lietuvių Į Rugsėjo 22 d. 2 V. p. p. ati-

mokslinį palikimą būsimoms kar
toms. Tam būtų panaudotas kuk
lus materialinis palikimas. Buvo 
sudarytas tam reikalui Fondas, ku 
riam turėjo vadovauti prelatas M.
Krupavičius. Deja, dėl giminių pa
sipriešinimo visas reikalas iširo.
Tai — didelis nuostolis ne tik di
delės asmenybės atminimui, bet ir 
mūsų lietuviškajai kultūrai.”

Būdamas artimas a. a. prof. Ka
zio Pakšto giminaitis, prašau įdė- i Bendruomenės nuožiūra. Dabar t •
ti šį mano pareiškimą, kad patiksi pas mane nėra prof. Kazio Pakš- darymas, prezidiumo kvietimas, 

to nei pinigų, kitokių vertybių ar malda, veiklos pranešimas, dis- 
daiktų, todėl negaliu daryti jokio kusijos ir pasiūlymai dėl alum- 
“pasipriešinimo”, kurį iškėlė prof įų veiklogj nutarimai> posėdžio

linus ir atitaisius prof. S, Kolupai
los užuominas, neteisingas ir neži
nia iš kur gautas informacijas, 
kurios skaudžiai pažeidė a. a. S. Kolupaila.

Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva 
šild., 61 ir Talman. $26,800.

.Medinis 2x4 su tuščiu 25 p. lotu 
šalia, Brighton arba Gage p, $17,500.

Medinis 1 kamb. $10,800 su rūsiu, 
Mūrinis 8 metų, 3 mieg., garažas, arba. $10,000 be rūsio, abu M. p.

baldais, Du namai ant vieno loto arti mū
sų įstaigos, $21,500.

Mūrinis, naujas, 1 % a., šalia itiū-

į,rengtas rūsys su baru 
M. parke, S 2 2,7 00,Ne palocių, bet gavome puikų mil 

ro namą. 6 kaino, air cond., karpe 
2 atskiri bu- tai, sausas, medžiu iškaltas rūsys — 

baras — naujas gazu šildymas, mo 
dėmi vonia ir virtuve, garažas, daug P-, $39,800.
priedų. $18,800. Mūrinis I butai po 5 kamb,, arti

Atskiri du namai už $22,000, mū- mūsų, skubiai už 4(5,900.
Moderni reziedncija 7 kamb. ant rinis ir medinis, keli blokai nuo par- xrr.i-i„t« -t mine- vm-nžas arti M 

pėdų loto prieš parką — tinka ko. Pasiseks nupirkti jeigu laiku paX" “pylinl^s. $11 900

Murins naujas 2x5% 
40 p. lotas, atsk

su 3 mieg.,

žmogui, kurs matė ir lygino gerus matysite.

,tsk. šild". gazu, Gage ?2raŽasį $30,900.
Mūrinis 0 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 
švarus, $10,300.

namus. $35,800.
Naujas gražus biznio niūras 

korio prekyba, taverna ii- didelis lu- ir 2 auto mūro garažas už $18,500 
xus butas, kaina numušta, matysite
patys.

Apkaltas medinis 5 kamb.. naujas 
šildymas gazu, garaž., prašo $14,000.

Ant kampo 2 būti, mūras, ir dar 3 
kamb. sausam rūsy. atskiri gazu 
šild., mūro garažas. $27,700.

Didelis 0 kamb. mūras, garažas, ^as. 
alyva šild., tvirtas namas, gera vie 
ta, $1 9,950.

Kodėl ilgai ieškote? Kai prie mū- 
11- sų ofiso yra puikus (i kamb. mūras KAIRYS REALTY, 2501 W, 6Sih St, HE 6-5151

Alga maža — pajamų trūksta — 2-jų ankštu mūr. 5 ir 6 kamb
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū- modern. virtuvės, atskiros gazu ši!- ....... ..............
ro namo, kurio kaina tik $19,950, dymo sistemos. Garažas. Arti 57-os • nos nuo $49,500

4 butų mūriniai Marųuette Parito 
apyl. Pasirinkimas iš S namų. Kal-

Jeign sau gyventi arti Jauninto ir Campbell $27,500. 
centro — 9. kamb., 4 mieg. mūro re- 2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb 
zidencija, ant. 60 pėdų sklypo, gara- Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaw 

$26,800.
šalia 2-jų aukštų med. su moder. "fae.e

sodas, kaina pavydėtina.
Medinis apkaltas, 3 butai,

tuščias lotas —, prie Jaunimo Centro stone” priekiu, 4 ir 4 kamb., gazu 
Savininkas lietuvis parduos pigiai — tvarkingas namas — dideli butai, šildymas. Garažas. Arti 53-čios ir 

Washtenaw. $17,900.
2-jų imtų, G metų mūr. 2% vo

15 metų maisto prekyba. 2 aukštų $20,00(1.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7 Ist Si. Tel. RE 7-7200 arba RE 7-8534
7 visai nauji mūr. modernūs na- parke. Tik $26,900.

nai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 , 1 % a. mūras. 2 įėjimai, naujas 
iki $22,500. j šildymas, 2 a. garažas. Netoli mūsų.

3 butai ir biznis. Plytelių vonios, $2 2,700.
iškelti vamzdžiai. Alum. langai, nau- I 8 metų mūras, 2 po 4%, Iškelti 
ja šiluma gazu. Gražus namas, ge- 'vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose, 
ros pajamos. Gage p. įmokėti $8,500.

Beveik naujas mūr. 4% kamb., 
alum. langai, karšto vand. šiluma 
gazu, 2 a. mūr. garažas, daug prie
dų, M, parke. Tik $22,500.

1% a. mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas 
karšto vand. šildymas. $23,900,

8 meti, mūras. 4 mieg., 2 pilnos 
vonios: šildymas gazų, 2 auto. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Tik $23,000.

7 kamb. mur. Moderni virtuvė, ki
limai, karšto vand. šildymas gazu,
2 auto. garažas, M, parke. . $18,600.

2 butų mūras. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuvės, kilimai 
abiejuose butuose, 2 a. garažas. M.

% ankšto mūr. 6 ir 4 kamb. Pla
tus sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 
vonios įrengimai. Arti 71-os ir Wash- 
tenaw. $23,900.

285G S. Hornan Avė. $22.500. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis, 4 ir 
5 kamb.; 2-ras 5 kamb.; mūrinis. 
Guzu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.

S but. mūrin, 4—5—3, nauj. at-

platus sklypas, M. Parke. $36,000.
3 butų mūras, šildymas gazu, ply

telių vonios, garažas, $28,400.
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, S mieg., 
kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

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

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

3—4 gražus mūr. Brighton Parke. 
Centr. gild. 2 maš. gar. 30 p. skly
pas. $21,900.

3—G labai gerai užlaikytas mūras 
Aušros Vartų parap., gazu šild. gar. 
$19,000.

2—G, 1—4 Brighton Park, centr. 
šild. 30 pėdu skl.. garažas. $26,500. 
RE Alt ESTATE. NOTARY PUBUIC

prof. Kazio Pakšto giminių garbę, i Manydamas, kad dėdės a. a. [uždarymas,
Mano dėdei a. a. prof. Kaziui Kazio Pakšto vardas iškilo virš Bendra vakarienė bus 6 V. Po

Pakštui 1960 m. rugsėjo 11 d. i Pakštų gimines ribų, todėl gimi- +o palaiminimas Vėliau bendra-i Nauji įvairaus dydžio mūriniai 
Chicagoje staiga ir netikėtai rai- I „ės nebūt,, pajėgūs sprąsti, koki atidarymo programa. j
rus, „ velionies našlei Janinai Pakš paminklą statyti ir kokius jo ras- , o . . j Eilė senesnių namų mieste ir prie-
tienei pageidaujant, prel. M, Kru-1 tus leisti. Šios teisės nenoriu pa-j Rugsėjo 23 d. 8 vai. sv. ųornerclnių a apm-tmen-’

UŽ SI 9,500 NAMAS SU PAJAMOM
8 metų mur. Apačioje 4 kamb. 

butas. Viršuje 2 kamb. ir vonia su 
visai atskiru įėjimu. Kilimai. Sieni
nis šaldytuvas. Gražiai ištaisytas 
rūsys. 30 pėdų sklypas.

TIK $10,500
6 kamb. mūr. rezidencija Mar- 

ųuette Pk- Apžiūrėkite! Savininkas 
turi būtinai parduoti.

DU NAMAII 9 I €5. Ant vieno sklypo. Vienas — krau-*3 I BVI 'taP <*3? tuvė ir 3 butai, kitas — vieno buto.
BEAIi ESTATE. NOTARY PUBUIC $2S0 mėn. pajamų. Pigu. Verta dė

mesio!
4259 So. Manlewood Avė. geras pirkimas«v. iiia|iicrawwu mvb. . . vakaruose ant 45 pėdų skly-
Telef. CL 4-7450 arba YA 7-2046 Į po 7 metų 5 % kamb. mūr. namas, 

Garažas. šoninis įvažiavimas.

LEMONTAS KVIEČIA JUS

payieius ėmėsi iniciatyvos prof. 
Kazio Pakšto paminklo pastaty
mui ir jo raštų išleidimui. Tam 
sumanymui b& jokių sąlygų pri
tariau ir iš savo pusės pakvie-

. .. - . . v. -r • i »v« » -i * ♦ /lif'*' __ -- E LESU IlLlLlIIlcEO KUJUvlVUUų, ciįJCOlneigti velionies našlei Janinai t misiąs ir komunija. (Misios au- tinjų ir rczidenciniij sklypų. Sau 
Pakštienei. i Jojamos bendrabutiečių ir bu- Bram ‘ ' * "" “ Xr'~'x

Norėčiau, kad prof. Kazio Pakš- vusį„ bendrabutiečių intencija), 
to vienminčiai, kolegos ir Ateiti-I , . , ...
ninkų Federacijos vadovybė prof. Bendri pusryčiai su dabartinė

mis bendrabutietėmis.

investavimui farmos, žemės

siekimas.

Artl
mokyklos.

PRIE JAUNUMO CENTRO
3x6, mūr. Gazo Šiluma. 75 pėdų 

sklypas. 2 auto garažas. $2G,50O.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. WAlbrook 5-6015

čiau tuometinį JAV Lietuvių Bend Kazio Pakšto paminklui statyti 
ruomenės Chicagos apygardos vai- įr j0 raštams leisti sudarytų nau-
dybos pirm. Joną Jasaitį įeiti į j ją komitetą arba susitartų su pa- nrasome nesivėluoti kad gale 
prel. M. Krupavičiaus orgamzuo-1 sitraukusiu komitetu. Mano duoti Prasome nesiveiuou naa gare 
jamą komitetą. Vykdydamas savo i pasižadėjimai ir įsipareigojimai tumėm pradėti posėdi laiku 
dėdės a. a. Kazio Pakšto daugkar- palieka, galioje. 2 v. p. p. Iki malonaus pasima-

Labai laukiam atvykstant ir

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

(1-as ūkis j vak. nuo State g-vės) 
CL 7-7388

nios. Alyva šildymas, garažas, Mar- rem., atskira gagu šiluma, garaž,, 
ųuette parke. Skambinti poniai Olgai. arti 57 ir Campbell. Nužem. kaina. 
$41,750. I $24,900.

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
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.
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

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

Mūr. 2 po G, geras, Brighton Par
CICERO—BERWYN

2-jų butų namas — 4 Ir 4 švie
sūs kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai
na tik $9.500.

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

—, n , ™ , Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas,
ir 8 kamb- Brighton Parke, s butai po 5 kamb. (8 miegamieji). 

$22,500. j Pilnas skiepas. 2 aut. garaž.

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

Marąuette Parke.

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

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

Pajamų nuosavybė, jaunas sodas, rami, graži vieta, senatvė verčia 
parduoti, įmokėti tik $500 ir 5%.

5 akrai bet kokiam bizniui, visi patogumai, pigiai.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500. 

Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė.
F. ABROMAITIS REALTY, 1005 Porter SL, Leinont, IU., CL 7-6675

Marų. P. t % mūr., G-lk„ gar. 822.900.
Mūr. 2x4, gas. šil., gar. — $17,900. 
Pigiai, nes sav. išvyksta.
Turime gerų bargenų, patikrinkite.

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

Gage Parke, arti Jaunimo Centro, 
parko, mokyklų ir bažnyčių už ge
riausių pasiūlymų turi būt parduotas 
7 kamb. mur. rezidencija. Didelis 
sklypas. Ideali nuosavybė šeimai su 
vaikais.

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

CONTRACTORS

tinį pageidavimą, kad jo mirties at
veju iš jo kuklaus palikimo būtų 
sušelptas ir Lietuvoje likęs jo jau
nesnis brolis Jurgis Pakštas, pa
reiškiau, kad Jurgiui Pakštui brolio 
palikimo dalelė būtų siunčiami siun
tiniai — penki siuntiniai po 100 
dol. kiekvienas. Visais minėtais 
klausimais sutarimas padarytas 
pas advokatą 1962 m. sausio men. 
ir surašytas Dėclaration of Trust.

1962 m. birželio 19 d. rašytame 
laiške prel. M. Krupavičius man 
pranešė:

“Po ilgo susirašinėjimo su Jani
na Pakštiene paaiškėjo jos nusi
statymas tais klausimais, kuriais 
mes su Tamsta buvom sutarę ir 
kurie buvo surašyti Dėclaration 
of Trust.

‘‘Dar nenutraukus susirašinėji
mo su manim, ji pradėjo pati or
ganizuoti K. Pakšto raštų leidi
mą ir monografijos rašymą bei 
paminklo statymą... Po to ji su
sirašinėjimą nutraukė. Man pasi
liko viena — atsisakyti nuo pa
reigų, kurios buvo fiksuotos kal- 
bėtoj Deklaracijoj.”

Asmeniškas mano dėdės prof. 
Kazio Pakšto draugas, tos pačios 
kolegijos dėstytojas ir prof. Ka
zio Pakšto testamento globėjas, 
Samuel A. Corabi, 1962 m. sau
sio 19 d. raštu, man pranešė, kad 
velionies našlės Janinos Pakštienės 
advokatas Dėclaration of Trust 
paneigė. Komiteto pirmininkui

3 apartmentiniai sklypai beliko
rinktinėj Chicagos vietoj, šiaurės

Visiems suminėtiems faktams tym0 Putname. Rengimo komi- tuoj^tatvri 6-5—12
siją sudaro sesuo Paulė, T. Ivaš arba 18 vienetų pastatus.

LAPKUS BUILDERS 
Telef. RE 7-6630

Savininkas parduoda didelį bun- 
galow. Plytelių virtuvė ir vonia. 
Kilimai. Alyva apšild. Garažas. 
“Cyclone” tvora. Priedai. Arti 
St. Rita ir Morrill mokyklų.

REpublic 7-4915

patvirtinti turiu oficialius doku-
mentus. i

kaitė, N. Umbrazaitė ir R. Zu- 
Apgailestauju, kad prof. S. Ko- j<aįį-g 

lupaila, mesdamas kaltinimus a. ' .....
a. prof. Kazio Pakšto giminėms, Rengimo komisija

PAJIEŠKOJIMAS
Jieškomas AJNICETAS ADAŠ- 

KEVIČ1US, gimęs 1905. IV. 17 d. 
Lietuvoje buvęs miškų urėdas. 
Iš Lietuvos išvyko 1944 m. Žinan
tieji apie jį prašomi pranešti An
tanui Paliliūnui, 6308 S. Mozart 
St., Chicago 29, ,111.

llllllllllllilllllllllllllHIIEIlIlltlHIIIIIlllll»

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. FRUNSKIC parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių
rinkinys

čia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: —
“Drangas”, 4545 TO ėst 63rd Street, 

Chicago 29, IU.
Platintojams duodame nuolaidas
tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HAVEN OF RĘST
NURSING HOME
Ccnvalescent and Eldery People 

Ainbulatory and Bedridden

24 HOUR NURSING SERVICE 
Liscensed

Rates $150, $160, $175, $200 Per 
Month. References. Rev. J. R. Too- 
lian, C.S.V., Pastor of St. Mary’s 
church, Beaverville, Illinois.
Beaverville, Illinois Phone 31

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

M O V I NG
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituaniea Avė.

Tel. FRontier 6-1882

VYRAI IR MOTERYS

LABORATORY
TEGHNIGIANS

Experienced
75-bed General Hospital with 

62-bed expansion in near future. 
College town of 12,500. Hospital 
Service area pop. of 25,000. Mid- 
way between Chicago and Detroit, 
on Rte. 1-94. Salary open. Excel- 
lent Fringe Benefits. Write:

Mrs. R. D. Globeitsky, 
Sheldon Memorial Hospital

Albion, Michigan

5300 } vakarus. Sav. parduoda 3 
mieg. mūr. bungalow, plytelių vir
tuve ir vonia. Visas aircondition, pil- 

I nai dekoruotas; 2 maš. mūr. gar. 
Rūsvs — "Driftwood ash” sienos.

! Daug priedu. Graž. apsodintas. Arti 
i bažn., mokyk., kraut. ir susisiek. 

Virš 20 tūkstan. ES 8-6175.

I Marųuette Parke, mūr. 1% aukšto 
6 ir 4 kamb., nebrangus.

Prie 73-čios ir Talman. Mūr. 5 
butu. Geras pirkinys.

G9-ta ir Oakley. Nauji bungalow 
po 5% kamb. Tik $17,500.

VAINA REALTY

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS ir PREKY B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL J0SU PAGEIDAVIMĄ

RE PUBLIC 7-8949 
2301 W. 69th St.. Chicago

A. ABALL ROOFING
Įsteigta prieš 48 metus 

Gutters, Dovvnspouts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su fiber-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.

LA 1-6047, RO 2-8778’♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ..........

2617 W. 71st St. RE 7-9515

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI

4 ir 3 kamb. butai išnuom. spalio 
men, ant 37-tos ir Wallace. Naujai 
atremontuoti, su baldais ar be. Ga
lima apžiūrėti paskambinus FR 6-
5823 ar KE 2-6501.

STANKUS 
GONSTRUGTION C0.

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 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

JtEATING GONTRACTORSl
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir o.ro 
vCsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą, dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2431 So. Kedzie Avenue 

Chięago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-92721

HELP WANTED — VYRAI

MACHINISTS
You are needed in Callfornia’s 

! beautiful Rosebo\vl & Rose Parade 
j City. Permanent jobs for:

ENGINE & TURRET LATRE 
MACHINISTS

EXPERIENCED.
Top wages, overtime, insurance, se- 
eurity and oth.er fringe benefits. 
Travel allowance if ųualifiėd.

Write or Wire. DEPT N. H.
SECURITY VALY® CO.

909 EI Centro
South Pasadena, Califomia 

Applications available

DĖMESIO!

"BAŽNYTINIŲ PmRLDŲ 
VADOVĖLIS

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

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. Rockvvell Street
Tel. GRovehill 6-7875

♦♦♦♦♦♦♦♦<

REZIDENCINIAI, = 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR = 
KITOKĮ PASTATAI

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Politinės žaidynės...
(Atkelta iš 3 pusi.)

spaudos atidengimas kai kurių 
politinių užkulisių ir derybų su
kėlė triukšmą ir gal nors dali
mi sustabdė “kamaros” planuo
tojus nuo tam tikrų ėjimų. Ir 
dabar yra planuojama, derama
si už užkulisių. Bet tai, atro
do, yra neturėjimas politikos, 
kurios pasėkos yra ne visados 
geros.

SKELBKITĖS “DRAUGE”
RADIO PROGRAMA

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii
Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matulaičio- 

Matulevičiaus

UŽRAŠAI
TRIJOSE DALYSE:

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas tar
nauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų iš
ganymui.

II. Laiškai. Tai Įvairiems asmenims 
ašytų laiškų ištraukos, gyvenimiškos 
Išminties perlai, išreikšti patarimų,

paraginimų ir paaiškinimų for
moje.

m. Vilniuje. Žvilgsnis Į Arki
vyskupo kančias perneštas senoji

PUIKI PROGA, 
Galima pasinaudoti tuojau, 

KIRPĖJUI 
PLAUKC ŠUKUOTOJAMS

Europoje treniruotam, kirpti, nudai
linti plaukus žirklėmis ir skustuvu. 
Išmokins garbanuoti plaukus džio
vintuvu. Tinkamas vyras gali už-

damasia būti visiems visakuo, kad 
visus laimėtų Kristui, daugiausia 
yra nukentėjęs.

Knyga turi 220 pusi., paveiks
luota ir įrišta į kietus viršelius 
Kaina $2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite-
“D R A U G A S”

4545 W. 63 St, Chicago 29, BĮ. 
Illlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll

Lietuvos sostinėje, kur Jis steng- I dirbti $30 0 ir daugiani i savaitę. Tu
ri kalbėti ir suprasti angliškai.

B I S M A R K H G T E L 
NEW CONTINENTAL BARBĖK

SALON
Susitarimui skambinkite 

DI 8-9195

Platinkite “Draugę’5.

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. Minkns. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists ■■ 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
‘Draugas”.

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių 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 METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 8, UI,

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMU 
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0703 CL 7-2094 Ckicago, UI.

MASTER DEGORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti. Algimantui Diktatui 

GA 5-5867

Remkite “Draugę”
Apsimoka skelbtis “DRAUGE’ 

nes jis plačiausiai skaitomas Patu- 
vių dienraštis. GI skelbimu kainos 
visiems prieinamos.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

t



Kaip gyvena lietuviai Lenkijoje

KAN. Dfl. .T. B. KONČIUS

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 17

Lenkų valdžia praeitais me
tais ir šįmet birželio mėnesi at
sisakė man duoti vizą* vykti j 
Lenkiją. Prieš išvykdamas j 
Europą atsilankiau Lenkų am
basadoje VVashingtone ir pa
reiškiau protestą ir nepasiten- 
k'nimą kad man, CARE vice
pirmininkui atsisako duoti vizą. 
Tai nesuprantama, nes ši orga
nizacija teikia Lenkų tautai 
nuo 1947 m. kasmet v rš 5 mil. 
dol. vertės maisto produktų mo- 
kyk’oms ir ligoninėms, o taip 
pat vaistų ir kitų reikme’nų. Š. 
m. liepos mėnesį būnant Euro
poje gavau iš Lenkų konsulato 
VVashington laišką, kuriame 
pranešama, kad Varšuvos val
džia pagaliau sutinka vizą duo
ti. Vizą paėmiau lenkų atstovy
bėje Romoj.

Punsko lietuviai

Lenkijoj išbuvau nuo rugpiū
čio 17 iki 28 d. Per šį laiką ty
rinėjau CARE veiklą ir lankiau 
lenkų institucijas Varšuvoj, 
Krokuvoj ir kitose vietovėse, 
taipgi man buvo labai įdomu 
susipažinti su lietuvių būkle 
Lenkijoj ,ypač Seinų apylinkėj 
ir Varšuvoj. Didžiausia lietuvių 
grupė ir geriausiai susiorgani
zavę yra Punske, kuris yra tik 
3 kilometrai nuo Lietuvos ri- 
tbos. Ten nuvykau rugpiūčio 18 
d. vakare. Apsistojau pas lietu
vių parapijos kleboną Šumans- 
ką. Tą patį vakarą pas mane 
atsilankė žymesnieji lietuviai 
veikėjai ir informavo apie jų 
kultūrinę, visuomeninę ir eko
nominę būklę. Lietuviai Punske 
turi savo gimnaziją, kurioj mo
kosi 271 mokinys. Visi dėsto
mieji dalykai vyksta lenkų kal
ba. Lenkų valdžia apmoka mo
kytojams algas ir teikia gimna
zijai išlaikymą. Tai yra visiškai 
valdžios žinioj esanti mokslo į- 
staiga. Lietuvių kalba yra pri
valoma ir ją mokiniams dėsto 
kasdieną. Direktorius ir visi 
mokytojai yra lietuviai. Moki
niai visi puikiai kalba lietuviš
kai, nes dauguma jų kasdien 
atvyksta iš kaimų į Punską iš 
apylinkių po 7 ir daugiau kilo
metrų. Bendrabučio neturi. Ma
žas mokinių skaičius gyvena 
miestelyje privačiuose butuose. 
Gaila, kad prie šios gimnazijos 
nėra valgyklai tinkamo įrengi
mo, todėl CARE ar kitos Ame
rikos labdaros organizacijos ne
gali suteikti maisto produktų, 
kaip jų gauna daugelis kitų mo
kyklų Lenkijoj. Kadangi jauni
mas yra, bemaž, 100% iš ūkių, 
atrodo sveikai ir yra patriotiš
kai lietuviškai nusiteikę.

Sumos metu 2,000 lietuvių. 
Šiame miestely yra tik viena 
lietuvių parapija kuriai priklau- į 
so apie 4,000 žmonių ir iš jų 
virš 3,000 yra tikri lietuviai, o 
apie 1,000 lenkiškai kalbančių. 
Per pirmąsias mišias, kurios 
laikomos 7 vai. yra giedama 
lenkiškai ir sakoma lenkų kal
ba trumpas pamokslas. Sekan
čios mišios 8,30 vai. Per jas vi
sa bažnyčia gieda įvairias lietu
viškas giesmes, ir skaitoma lie
tuviškai ir lenkiškai evangeli
jos. Per sumą — 12,15 vai. — 
grynai viskas lietuviškai ir baž
nyčia dažnai perpildyta, nes į 
sumą susirenka apie 2,000 as
menų. Prieš sumą kas sekma
dienį yra daroma procesija apie 
bažnyčią. Per šias procesijas 
neša vyrų ir moterų draugijos 
šventųjų vėliavas ir paveikslus. 
Choras procesijoj labai gražiai 
gieda lietuviškas giesmes ir 
prie choro giedojimo visi prisi
deda. Laike sumos tas pats di
džiulis choras, vadovauja gie
dant lotyniškas giesmes, bet 
dažniausiai giedama lietuviškai. 
Atlaikęs 8,30 vai. mišias, per 
sumą pasakiau pamokslą apie 
artimo meilę, ypač išryškinda
mas pareigą, lietuviams savo 
tarpe vieni kitus mylėti ir vie

nas kitam visokeriopai pagelihė 
ti. Po sumos choro nariai susi
rinko ant šventoraus; į juos 
prakalbėjau pagirdamas jų su
gebėjimą ir kartu su choru ir 
klebonu šumanskiu nusifoto 
grafavom. Einant procesijai 
apie bažnyčią turėjau progos 
taipgi padaryti jų nuotrauką. 
Per sumą dalyvavusių žmonių 
per 90% buvo ūkininkai, suva
žiavę iš kaimų su arkliukais ir 
vežimukais ,kaip kad būdavo 
seniau Lietuvoje.
ūkininkas Lenkijoj ir Lietuvoj

Aikštėj teko pasikalbėti su 
daugeliu punskiečių. Jie darė 
malonaus įspūdžio, kaip kultū
ringi lietuviai ūkininkai. Tie, 
kurie gyvena ant pat Lietuvos 
sienos, gauna iš valdžios liudiji 
mus, su kuriais gali pereiti per 
sieną į Lietuvą. Taipogi iš Lie
tuvos pasienio gyventojai gau
na pasus atsilankyti pas lietu
vius Lenkijos pusėje. Jie man 
pasakojo, kad Lietuvoj ūkinin
kų ir visų gyventojų būklė 
esanti daug sunkesnė, negu Len 
kijoj, todėl kad Lietuvoj visi 
ūkininkai suvaryti į kolchozus. 
Jie ten per paskutinius 2 me
tus net jokio atlyginimo už dar
bą negavę ir esą maitinami iš 
bendros virtuvės, kurios mais
tas esąs labai skurdus ir dau
gelis gyvena pusbadžiai. Puns
ko lietuvių ūkininkų, kaip ir vi
soj Lenkijoj, ūkių nesuardė ir 
kolūkių nesudarė. Todėl Lenki
joj žmonės maistu yra geriau 
aprūpinti, negu kurioj kitoj ko
munistinėj valstybėj. Vienas di
džiausių neturtingesnių Punske 
ir apylinkės lietuvių prašymų 
yra — prisiųsti jiems iš Ameri
kos drabužių ir jie bemaž visi 
prašė lietuviškų maldaknygių, 
nes jau jų senosios baigia plyš
ti. Jie man jas rodė.

Seinų apylinkė
Nemažesnis tikrų lietuvių 

skaičius gyvena Seinų apylinkė
je. Seinuose yra irgi tik viena 
bažnyčia, kurioj visos pamaldos

PRIEMONĖ išryškinti asmenybę
Labdaros darbas yra sunkus 

ir didelis. Vienuolynų šalpa nė
ra ir negali ibūti vienkartinė.' 
Darbams plečiantis didėja iš
laidos. Tad rėmėjų sumanus rū
pestis paįvairinti būdus sutelkti 
lėšas yra labai sveikintinas. Tu
riu galvoje Nekaltai Prad. Ma
rijos Putnamo Seserų Rėmėjų 
Cicero sk. rengiamą Madų pa
rodą rugsėjo 30 d. Chicagoje.

Turiu progos iš ančiau ste- i 
bėti rengėjų įvairių kliūčių ne
palaužiamą entuziazmą ir jų 
sumanų rūpestį tą sekmadienio 
vakarą padaryti atsilankiusiems 
jaukia, pakilia ir nuotaikinga 
puota.

Žmoguje glūdi gaji kūrybinė 
ugnis, prasiveržianti įvairiais 
pasireiškimais. Kiekiveną jos to 
bulai išvystyta forma gali būti 
vertybė. Anaiptol, gražiai reng
tis nėra ir neturi būti moters 
tikslas. Tai tik priemonė išryš
kinti savo asmenybę. Atrasti, 
kas tinka, ko vengtina, atsisa
kyti, kad ir labai madingų da
lykų ,kurie apsilenkia su esteti
niu ir doroviniu skoniu. Taip, 
kaip šėlės, pribrandintos saulės 
spindulių, išsiskleidžia įvairiau
siais žiedais garbinti Dievą, taip 
moters, gražiai ir skoningai ap
sirengus, atlieka savo pareigą 
pagerbdama žmogų savyje ir 
kiekviename, kurį sutinka. Iš
orės neturime pervertinti, bet 
negalime teigti, kad ji neturi 
rikšmės.

Labai svarbu į darbą įjungti 
visus idėjai palankius žmones, 
leisti pasireikšti įvairiems žmo
gaus sugebėjimams. Ši madų 
paroda yra apjungusi gražų 
skaičių ponių, turinčių ilgesnį

Punsko lietuviai procesijoje.

' laikomos tik lenkiškai, nors ten 
lenkiškai kalbančių yra mažiau 
kaip pusė. Lietuviai tuo yra la
bai nepatenkinti ir žada daryti 
žygių, kad būtų ir Seinuose 
kaip Punske įvestos lietuviškos 

: pamaldos..' Šiuo reikalu kalbė
jau Varšuvoj su bažnyčios hie- 
rarchįjos viršūnėmis, kurie pa
lankiai atsiliepė. Jie žadėjo su- 

1 rasti.'lietuvį kunigą ir lietuviš
kas pamaldas įvesti, jei seinie- 
čiai pareikš norą. šią žinią per
daviau Seinų apylinkės lietu
viams. Šia proga Varšuvos baž
nytinė valdžia man pastebėjo, 
kad jie patvarkė, jog Varšuvoj 
gyvenantieji lietuviai turėtų sa
vo pamaldas lietuvių kalba. Su
žinojęs iš jų kad šios pamaldos 
yra laikomos švenčiausios Pa
nelės bažnyčioj Krakowskie 
przedmiescie gatvėje.

Pamaldos Varšuvoj
Sutikęs vieną kitą lietuvį pa-

I tyriau, kad vasaros atostogų 
| metu daug lietuvių yra iš Var- 
i šuvos išvažiavę ir todėl lietuviš- 
' kos pamaldos nelaikomos; jiems 
; patariau, kad greitai vieni su 
kitais susižinotų ir kad minėtoj 
bažnyčioj visi Varšuvoj likę lie
tuviai susirinktų rugpiūčio 26 
d., nes atlaikius jiems pamal
das. Į šias pamaldas susirinko 
46 lietuviai ir visi susėdo vie
noj pusėj bažnyčios, o kitoj pu-

ar mažesnį patyrimą, daugiau 
ar mažiau besidominčių dailaus, į 
nuosaikiai puošnaus, apsirengi
mo menu. Putnamo lietuvių se
selių apaštalavimo bei labdaros 
darbų užsimojimams visų pri
tarimas yra tikras ir nuoširdus. 
Spalio 14 d. lietuvių vaikų laik
raštis “Eglutė” kviečia visus į 
vaidinimą, šokius ir kt. Kiek vė 
liau organizuojamas seminaras 
pašaukimų tema, tolimesnėje 
ateityje — koncertas.

Seselių darbai yra remtini vi- j 
sų lietuvių, reikia, kad kiekvie-; 
nas pinigais ar savo sugebėji-' 
mais prisidėtų prie jų vykdymo.

Danutė Augiene i

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI

*

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

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

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
KLUBAS

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

Perskaitė "Draugą", duoki* 
*e ii kitiems pasirkaitvti.

sėj daug daugiau buvo prisirin
kę Varšuvos lenkų. Lietuviai 
puikiai giedojo iš šafirografuo- 
tų lapelių. Pasakiau panašia te
ma kaip Punske pamokslą. Lai
ke lietuviškų pamaldų lenkiškų 
giesmių nei evangelijos nebūna. 
Po šių pamaldų visus sukvie
čiau susirinkti į zakristiją pasi
kalbėti, nes prie bažnyčios nėra 

į salės. Pasikalbėjome nuošir- 
1 džiai. Jie įteikė man gėlių, taip 
|kaip ir Punsko lietuviai, ir pra- 
Išė pasveikinti lietuvius Ame
rikoje ir padėkoti jų vardu už 
visokeriopą jiems pagalbą.

Apie terorą Lietuvoj
Vėliau teko pasimatyti su at

skirais asmenimis ir pasikalbėti 
i įvairiomis temomis. Teko taipgi 
I vieną kitą ligonį lietuvį aplan
kyti. Choristams, ligoniams ir 
vaikučiams išdalinau atsivežtų 
Šventojo Tėvo palaimintų reli-

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
MŪSŲ SFECIAIjYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4008 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav.

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

į 10%, 20%, 30% pigiau mokėsite“ 
l'iž apdraudą nuo ugnies ir auto-fi 
nobilio pas a
F R A N K ZAPOLIS ’

3208 J/ž VVest 95th Street
‘Jhicago 42. Illinois ®

ĮTel.: GA. 4-8054 ir GR. (1-4339.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metę patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, III.

A. -j- A.

JONUI BAGDONUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnums dr. Valentinui ir Vaclovui, jų šei
moms bei giminėms reiškiame gilią užuojau
tą ir kartu liūdime.

BUKŠNIAI

A. -Į- A.

KAZIMIERUI PRIŠMANTUI 
mirus, žmonai Joanai ir dukrelei Danguolei 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

A. -Į- A.
JONUS BAGDONUI

Lietuvoje mirus, jo sūnums Vaclovui, Va
lentinui ir Jurgiui Lietuvoje bei jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

KUZMOS ir BUTIKAI.
Mūsų mielam bičiuliui

tuvos į Lenkiją, bet ir lenkai 
lankęsi Lietuvoj, pasakojo, kad 
Lietuvoje esąs didelis kunigų 
trūkumas ir daugelis bažnyčių 
paverstos sandėliais, teatrais 
bei kitiems komunistinės kultū
ros reikalams naudojamos. Vie
nas lenkas sportininkas, lankę

ginių medalikėlių. Malonu kons
tatuoti, kad visi lietuviai, kiek 

I jų Lenkijoj teko sutikti, yra 
patriotiškai nusiteikę, malonūs 

Į ir pakilios dvasios. Iš jų sužino
jau, kad daug tūkstančių lietu
vių gyvena išsklaidytų po visą 
Lenkiją, net tokiuose tolimuo
se nuo Lietuvos miestuose, kaip 
Breslau, Poznan, Dansk, Liub- 
lin ir kitose vietose. Gaila, kad 
per trumpą laiką negalėjau vi- 

i są Lenkiją apvažinėti ir su ki
tais lietuviais pasimatyti.

Ne tik lietuviai atvykę iš Lie

Dr. Daugirdaitė-Sruogienė,

Lietuvos istorija 
★ ★ ★

adovėlis lituanistinėms mokyk 
loms ir tėvams, vaikus su Lietuvof 
praeitimi norintiems supažindint 
namuose. Knyga iliustruota, kie 
tais viršeliais. 204 pus) Kaina $3

DRAUGAS 
4545 W„ 63rd Street 
Chicago 29, IUinois

iiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė , 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šia knyga padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

Chicago 29, III. 
Illtiiilllllllllllllllllllllllllllllllillliuuillll

RŪKŲ ŠEIMA
Omaha, Nebraska

sis Lietuvoj kelias "savaites, pa
stebėjo, kad žmonės ten esą la
bai įbauginti. Jie bijo susitikti 
ir kalbėti, nors jis daręs pa- 

: stangų susipažinti, bet nuo jo 
bėgo ir šalinos. Lietuviai esą 
užsimąstę, nusiminę ir bijo įsi
leisti į bet kokias kalbas.

PIRKITE DABAR TIESIOG NHL 
M R , NELSON 

sąvjninko

OASIMSP 
MONUMENT CO 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams ■ Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

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

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

J. F. E F DEI KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermifage Avenue 
Tel. YA 7 1741-2

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA BR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPOHAS G. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 28rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIOHAS
«S48 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 8-3572

AHTAHAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIH
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ, CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.



6 DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 17'j

X Tėvų Marijonų Rėmėjų 
apskritis turi savo susirinkimą, 
trečiadienį, rugsėjo 19 d., tėvų 
marijonų vienuolyno salėje, 
prie Draugo. Tai bus 7:30 v. v. 
Artinasi metinė vakarienė, kuri 
įvyks sekmadienį, lapkričio 4 
d., tai reikia platinti bilietus. 
Visi skyriai prašomi dalyvauti 
susirinkime.

X Dail. Antanas Tamošaitis, 
dalyvavęs daugelyje grupinių 
parodų Australijoje, Vokietijoj, 
Kanado, ir JA V-se, šiuo kart 
Chicagoje, savo darbų parodoj 
išstato 75 grafikos, akvarelės 
ir tapybos kūrinius. Paroda C. 
Galerijoje atidaroma rūgs. 22 
d., šeštadienį, 7 v. v.

X Balfo Chicagos apskr. vai 
dybos narių susirinkimas įvyk
sta rugsėjo 19 d., trečiadieni, 
7:30 v. v. Jaunimo Centre. 
Kviečiami nariai ir Balfo direk
toriai. Svarbiausi reikalai —at
stovų į Balfo seimą rinkimai, 
lapkričio 10 d. koncertui-vaka- 
rienei pasirengimas, kalėdinių 
laiškų rašymo aptarimas ir t.t.

X Inžinierių ir Arcihtektų 
balius įvyks 1963 m. vasario 3 
d. Ambassador West viešbuty.

X LB Centro Valdybos In
formacijos komisijos pasitari
mas šaukiamas rugsėjo 18 d., 
antradienį, 7:15 v. v. Komisijos 
nariai renkasi prie Pasaulio 
Lietuvių Archyvo būstinės, 
2655 W. 69 St., nes po Archy
vo apžiūrėjimo (informacijas 
teiks Archyvo direktorius V. 
Liulevičius) posėdis bus tęsia
mas “Dubysos” svetainyj, 2548 
W. 69 gatvė.

X šv. Kazimiero Akademi
jos Seserų Rėmėjų 1 sk., Town 
of Lake, ruošia maisto gaminių 
pardavimą seselių naudai. Pa
rengimas įvyks rugsėjo 30 d. 
3 v. p. p. vietinių seselių na
me. Kviečiame visas rėmėjas ir 
seselių geradares atsilankyti su 
dovanomis.

X L. V. S. “Ramove” Chica
gos sk. rengia šį sekmadienį ru
deninį išvažiavimą į Internatio
nal Frienship Gardens, prie Mi
chigan City, Ind. Ten bus prie 
Lietuvą reprezentuojančios eg
lės pastatyto granitinio pjede
stalo su vario lentele oficialus 
atidengimas. Dalyvaus Lietuvos 
kon. dr. P. Daužvardis ir ta 
proga įteiks tautinę vėliavą par 
ko administracijai. Iškilmių 
pradžia 12 vai. Iškilmės tąsa ra- 
movėnams ir jų svečiams bus 
Union Pier. Šiuo klausimu in- 
formuotis pas J. Gradinską, te- 
lef. FR 6-1998.

X Vytautas Šliupas kitą sek
madienį, rugsėjo 23 d. 3 vai. p. 
p. Jaunimo Centre inžinierių ir 
architektų susirinkime skaitys 
paskaitą apie inžinierių darbo 
sąlygas JAV ekonomiškai re
miamuose kraštuose, bei gali
mybes pasinaudoti JAV tam tik 
slui skiriamomis lėšomis.

Po paskaitos demonstruos sa 
vo paties Afrikoje padarytą 
filmą.

X Šarūnas Milišauskas, ve
dęs Vitą Kriaučiūnaitę, rugpiū- 
čio mėnesį baigė cum Įaudė Co- 
lumbus universitetą, Ohio, atro- 
pologijos šaką. Apie baigimą 
paskelbė Kenosha, Wisc., vie
tos laikraštis, nes Šarūnas ten 
gyvena. Ta proga vietos kong- 
resmanas Milišauską gražiai pa 
sveikino.

X Al. Markauską, North 
Lake, III., Automatic Electric 
tarnautojų golfo klubas išsirin
ko pirmininku. Markauskas gy
vena Cicero ir laisvolaikiu va
dovauja kapelai, kuri groja lie
tuvių parengimuose.

X E. Kėželieuč Lietuvos 
Dukterų djos ruošiamos rudens 
vakarienės metu bus meninės 
programos dalies pranešėja. 
Ji yra palikusi neužmirštamai 
malonų įspūdį Chicagos lietu
vėms moterims, pravesdama 
“Giedros” stud. korporacijos su 
ruoštą pavasario madų parodą. 
Jos vyras advokatas Kėželis ne 
kartą yra talkininkavęs L. D. 
dr-jai teisiniais patarimais.

X Vincas šerelis, 21 m., įsto
jo į medicinos mokyklą, Lojo
los universitete. Jis yra sūnus 
Jono ir Aldonos Šerelių, 8239 
So. Morgan St.

X Silvija Bilauskaitė išvyko 
atostogų į Floridą. Silvija yra 
slaugė ir dirba Little Co. of 
Mary ligoninėje.

X Cicilija ir Antanas Knei- 
žiai, 20 m. gyvenę 5544 So. 
Hermitage, pardavė namą ir 
nusipirko gražią rezidenciją

Grupe jaunųjų Draugo išvažiavime, vadovaujami mok. Peteraitienės, turėjo progos patys pažaisti 
ir pasižiūrėti. Nuotr. A. Gulbinsko

IS ARTI IR TOLI

CHICAGOS ŽINIOS

1. A. VALSTYBĖSE j Vatikano dienraštis, pateikęs iš 
samią uolaus Ganytojo biogra-Steponas Kobalinski, Ti .. v

5520 S. Califomia ir ten neužil- verton, R. I., 86 Fir Avė., rūgs. ^a e Pazymi> kad_ lietuvių 
go persikels gyventi. Kneižiai n d., buvo'išrinktas demokra- tauta asmenyje turėjo nelyg 
yra stambūs gerų darbų rėmė- 1 tų partijos kandadatu į valsty- stamą vadovą . bei didvyrišką 
jai ir ilgamečiai Draugo skai- 'bės senatorius. Jo išrinkimas savo. dvasinih ir tėvynes teisių
tytojai. lapkr. mėnesio balsavimuose SYnėjU. Jis yra davęs, a u su

kitais vyskupais, lietuvių dva- 
i siškijai ir tautai spindintį pa- 
1 vyzdį taip skausmuose Bažny-CHIC AGOJE

MOTERŲ S-GOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS . .

lapkr. mėnesio 
lyra užtikrintas. Tai bus pirmu- 
Itinis Amerikoje valstybės sena- 
! torius lietuvis. į

, .. „ _ | čiai ir Lietuvių tautai aplinky-
Ilgesni laiką gyvenęs So. Bo-, bėge„ Vatikan0 aenra5tis prie

, . ston, “ass jis yra vedęs Han- straipsnio prideda ir kankinio
Moterų s-gos Chcagos apskn che Zuromski, kun. Jono Zu- . . . . o , „. . , . . , . , . - ’ , . arkivyskupo Matulionio fotog-ties susirinkimas įvyko rugse- romskio, Sv. Petro parap., vi- ... ,

. n v T • / 4. n- • 1 o -D 4- 4. -o rafiją is 1956 m., kai jis buvojo 9 d. Jaunimo Centre. Pirmi- ikaro So. Bostone sesutę. Bos- _ . .. . , , ,
. , L « „ ...... Potmos priverstinio darbo sto-ninkavo D. Kamm, sek. V. Sim- ;ton College yra Įsigijęs A. B.

kus. Dalyvavo 7 skyrių atsto- j ir M. S. laipsnius. Ten buvo 
vės: M. Druktenis, B. Pakibins- I futbolo žvaigždė ir vėliau žai 
kas, M. Paukštis, A. Laurence,
P. Zakaras, V. Klimas, V. Si-

i
vykloje.

1 dė su profesionalais New Yor- į 
ke ir Bostone. Buvo Šv. Kle-

VGKIETIJOJE

srityje, Stanaitis darė praneši
mą apie vaikų auklėjimą trem
tyje lietuviškoje dvasioje, V. 
Banaitis plačiai kalbėjo apie da 
bartinę padėtį Lietuvoje. Prane 
Šimai buvo užbaigti tėvo A. Ber 
natonio duomenimis apie reli
ginę būklę Lietuvoje.

Jau ketvirti metai Europoje 
Lietuvių Fronto Bičiuliai studi
jų savaites ruošia platesniu ma
stu. Šioje studijų savaitėje bu
vo 130 dalyvių iš septynių Eu
ropos valstybių, žinoma, dau
giausia iš pačios. Vokietijos. 
Svečias iš Amerikos — prel. 
Jonas Balkūnas aplankė studi
jų savaitę ir sekmadienį atlaikė 
šv. mišias ir pasakė pamokslą. 
Šiaip jau kasdien pamokslus ry

CHICAGOS AUGIMO IŠLAI
DŲ PASIDALINIMAS

Užvakar 500 Metropolio pla
nų sudarymo komisijos parei
gūnų klausė mero Daley kal
bos, kurioje jis pabrėžė, kad 
jau laikas visiem, o ne tik Chi- 
cagai apmokėti metropolio au
gimo kainą. Visi, sakė jis, ku
rie naudojasi visose srityse pa
tobulintais patogumais, kaip ke 
liais, aerodromu ir t.t., turi pa
sidalinti ir išlaidomis. Yra to
kių, kurie sako, kad .mes turi
me apmokėti transportaciją,

I nors visi naudojasi, kad mes 
turime apmokėti priemiesčiams 
vandens pristatymą, nors ir jie 
jį geria... Chicaga tuos darbus 
dirba, bet dabar pranešu, kad 
priemiesčiai turės už naudoji
mąsi mokėti. Mes norime koo
peracijos ne vien naudojime, 
bet ir darbe ir apmokėjime. 
Metropolinę Chicagos dalį su
daro šešios apygardos šiaurės 
ryt. valst. dalyje.

IŠSILAISVINIMO ŠIMTME
TIS

Rūgs. 21 d. visoj šaly iškil
mingu būdu su ceremonijom ir 
kalbom vyks išsilaisvinimo juo
dųjų iš vergijos minėjimas. Vi
sai tautai kalbės prezidentas 
prie Iincolno paminklo Wash. 
Chicagoje vyks iškilmingas mi
nėjimas miesto salėje, Tarybos 
rūmuose, kur valst. gub. Ker- 
ner įteiks merui Daley kopiją 
istoriško išlaisvinimo dokumen
to, pasirašyto prez. Lineolno ir 
jo Valst. sekr. Wm. H. Seward.

go Illinois pareigūnai, tarp ku
rių dem.. šen. Douglas ir resp. 
šen. Dirksen. Minėjimo progra
mą ruošia Amerikos Negrų E- 
mancipacijos šimtmečio komi
sija.

MEKSIKIEČIŲ ŠVENTĖ 
CHICAGOJE

Šeštadienį ir sekmadienį buvo 
meksikiečių, gyvenančių Chica
goje, šventė prisiminti 152 me
tų Meksikos nepriklausomybės 
sukakčiai. Į jų šventę buvo at
vykęs Mexico miesto meras 
Uruchurtu, kuris šeštadienio va 
kare vainikavo Bertą Eleną 
Quintero šventės karaliene. Šioj 
iškilmingoj šventėj dalyvavo 
apie 20,000 žmonių.

Broniaus Kviklio “Mūsų Lietuvos” 
I-sis tomas Lietuvių Enciklopedijos 
spaustuvėje jau renkamas.

Į mūsų kvietimą atsiliepė ir į tal- 
kininkų-prenumeratorių eiles įsijungė 
gausus būrys šio leidinio rėmėjų. Bet 
užsakymų pasižadėjimai vis dar ne
suteikė tiek paramos, kiek reikalinga 
to leidinio faktiškoms išlaidoms pa- 

’ dengti. Todėl dar kartą kreipiamės į 
mielus talkininkus ir prašome jūsų 
paramos — užsisakyti “Mūsų Lie
tuvą”.

Visi trys tomai — $30.00, o per
kant pavieniui, vieno tomo kaina 
$15.00.

Užsakymus siųsti: Lietuvių Enci
klopedija, 265-C-Street, So. Boston, 
27, Massachusetts.

Įrūflinfl ELECTROIIICS
TV-RAOIOAI -3UOST. REKORDER 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKSTEL
I ANTENOS - BATERIJOS - LEMPU _ 

EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
Viskam žemiausios kainos Ir garantija

monavičius, E. Lukas, M. Srup- 
ša, E. Struck, B. Gulbins, E.
Kamenskes, H. Gercius, G. Poš- sporto programos Bostone', 
ka, J. Roths, O Ivinskaitė, P. Dabar dirba kaip inžinierius 
Zakaras, M. Genis, D. Kamm, Raytheon kompanijoje. Sūnus 
O. Wells, U. Rastenis. Edvardas ten pat dirba inžinie-

Iš pranešimų matyti, kad są- riumi. Duktė Virginija, laimė- 
jungietės gražiai veikė, gavo , jusį antrą vietą “Miss Rhode 
naujų narių. Island” kražuolių konkurse, tu-

Iždo globėja M. Druktenis pra ri palinkimą į tapybą, ir dabar 
lanko New Bedford School of 
Art. (NAP)

nešė, kad iždo stovis yra geras. 
M. Srupša užkvietė visas drau
ge su 46 skyriumi aplankyti vai 
kūčių ligoninę. U. Rasteinis 
kvietė visas į šokius, ' kurie bus 
šeštadienį Shelter Post lllth 
gatvė. Auka 1 dol.

S'eselių pranciškiečių seimui 
paskirta 5 dol.; atstovės — O. 
Ivinskaitė ir V. Klimas.

M. Srupša pranešė apie cent
ro susirinkimą, kuris buvo la
bai sėkmingas. Atsilankė E. 
Paurazienė, pranešdama, kad 
sąjungon įstojo 70 naujų na
rių.

Atsilankė susirinkiman kun. 
B. Markaitis, kalbėjo apie mu
ziką ir lietuvišką dvasią. Atsi
lankė keletas svečių, visiems la 
bai patiko.

Sekantis susirinkimas bus 
gruodžio 9 d., Marąuette Park. 
(Vaišins 67 sk.

Po susirinkimo pirm. E. Lu
kas su narėmis pavaišino visas,

— Vokietijos lietuviai išsirin
menso aukšt. mok. “treneris”, ko naują Vokietijos Lietuvių tais sakė ir šv. mišias laikė 
ir dirbdavo prie Liet. Vyčių Bendruomenės tarybą, kuri rug kun. August. Rubinas. Issiskir- 

sėjo 8—9 d. susirinko Huetten- stant gedulingas pamaldas su 
felde savo pirmąjam posėdžiui, atitinkamu pamokslu už arkv. 
Šiame tarybos posėdy renkama T. Matulionį atlaikė tėvas Ber- 
Vokietijos Lietuvių Bendruome patonis.
nės valdyba ir nustatomas atei- Į g. kuriog ma
ties veikimo gaires. . terialinę pusę sutvarkė Vokieti-

— Lietuvių Studijų savaite į- jog jįetuvįų Bendruomenė, buvo 
' vyko rugpiūčio 21—28 dieno- suruogta, kivečiant į ją be Eu- 
mis Koeningsteine. Buvo nagri- ropOS pronto Bičiulių, dar atei-

KANADOJE
— Kun. Augustinas Sabas, 

salezietis, išvyko į naują savo 
paskyrimo vietą. Dabar jo ad
resas yra: St. Patrick High

nėta, kaip istoriškai susidarė 
rytų Europa, kurios kultūros 
ten susitiko ir kokis buvo lie-

tininkus sendraugius, studentus 
ateitininkus ir Visus kitus lie
tuvius studentus Vokietijoje.

tuvių įnašas į Rytų Vakarų £>aĮyVavo įar vyresnieji skam

Programoj dalyvaus aukšto ran į |3321S.Halsted St.-CLiFFSiDE 4-56651

41* 5*
current dlvidend on investment bonus

414% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų investmento bonus mokame 414% dividendų kas pusmeti ir

dar išmokėsime po 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. — 4:80 p. p. 

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

School,
nada.

Sherbrooke, P. Q., Ca-

ITALIJOJE
— Vatikano dienraštis “L’Os 

servatore Romano” rugpiūčio

kultūras. Tuo klausimu keturias 
paskaitas su plačiomis diskusi
jomis davė prof. Z. Ivinskis, 
prof. dr. A. Maceina, dr. P. 
Rėklaitis ir dr. K. Vidzgiris. Į- 
domių duomenų buvo pateikta, 
kaip senosios Lietuvos Valsty
bės t. y. Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos erdvėje susitiko

30 d. laidoj 1 ir 2-me pusi. ilgu lotyniškoji ir graikiškoji - bizan 
įžanginiu straipsniu, pavadintu tiškoji kultūra.
“Heroiškas tikėjimo liudinin
kas” dar kartą pagerbia nese
niai Lietuvoj mirusį kankinį ar
kivyskupą Teofilių Matulionį.

prie gražia? išpuoštų stalų, gar
džiais tortais. Dalyvavo kun. J. 
Kubilius, kun. B. Markaitis. Bu 
vo dovanų. Visi išsiskirstė gra
žiai nusiteikę. Ona Ivinskaitė

Mary Meili žiūri kas atsitiko su jos automobiliu, kuris pasikorė 
vielose, kai jai sustojus Fort Wayne, Ind., kita mašina trenkė į 
užpakalį ir užmetė ant vielų.

tai ir evangelikų ratelis. Beveik 
visi tie sambūriai ir organiza
cijos studijų savaitės proga pa
darė savo metines konferenci
jas, išsirinko savo valdybas.

ESTABLISHED 28 YEARS!
A. proven moncy maker from owner 
who wants to retire, $15,000 offer si 
rcąuired for building, business and 
living ąuarters. — Cheese market, 
restaurant and tavom, can easily ac- 
comodate a 2 family set-up. 7 miles 

; North of State line on highway 41. 
, . , • Act ąuick, deal mith ovvner. Phone,
kurias su atitinkamomis w.rite or come out to

Antroji studijų savaitės tema 
buvo trys paskaitos apie Mai
ronį,
Maironio poezijos ir jo dainų
iliustracijomis, skaitė stud. T. 
Povilavičius, rašyt. R. Spalis ir 
muz. V. Banaitis. Maironio dai
nų koncertą davė solistė M. 
Pansė - Simaniukštytė.

Šalia pagrindinių paskaitų 
dar buvo įvairių pranešimų. Ma 
žosios Lietuvos Tarybos pirmi
ninkas E. Simonaitis kalbėjo 
apie Vokietijos lietuvių Bend
ruomenės rūpesčius švietimo ir 
apskritai lietuvybės išlaikymo

BADGER CHEESE MARKET 
Route 1, Bristol, Wisconsin

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7158 So. Maplevvood Avė.,

Chicago 29, UI.

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

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

Dėl infermaeijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

"^7

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

Current Dividend up to 414%

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