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Nukrito lėktuvas, pakilus iš O’Hare aeruosto
ŽUVO 36 ASMENYS

Lėktuvas 706 nukrito netrukus po pakilimo 
i O'Hare aeruosto

CHICAGO — Vakar rytą iš 
O’Hare aeruosto pakilęs lėktu
vas 706 po 1% minutės sprogo 
ir nukrito žemėn. Lėktuve bu
vo 30 keleivių ir šeši įgulos 
nariai. Nė vienas neišliko gy
vas. Vakar prieš pietus dar 
dviejų asmenų lavonai nebuvo 
surasti.

Pasak liudininkų, buvęs bai
sus sprogimas. Nelaimė įvykus 
lėktuvo sparnui nulužus.

Lėktuvas skrido iš O’Hare 
aeruosto į Tampa, Fla.

— Lėktuvas, nukritęs vakar 
pakilus iš O’Here aeruosto, iš- 
sinarstė į atskiras dalis.

NUTRŪKO RUSŲ 
IR AMERIKIEČIŲ 
PASIKALBĖJIMAI
NEW YORKAS — Jungtinių 

Amerikos Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos pasikalbėjimai nusi
ginkluoti atidėti neribotam lai
kui. Tai užvakar patvirtino 
JAV vyriausybės kalbėtojas.

John J. McClay, prezidento 
Kennedžio specialus patarėjas 
nusiginklavimo klausimams, ir 
Sovietų Sąjungos vicepremjeras 
Valerian Zorin neseniai New 
Yorke atnaujino pasikalbėji
mus, kad būtų sudaryti planai 
naujiems pasitarimams nusigin
klavimo reikalu.

Atnaujintus pasikalbėjimus 
atšaukė rusai. Sovietus spau- i 
džiant paskirti laiką naujam po 
sėdžiui, jie pasakė, jog data 
būsianti nustatyta telefonu atei 
tyje. Bet telefoninis pasikalbė
jimas neatnešė jokio susitari
mo.

Meksikos kardinolo 
perspėjimas

MEKSIKA — Guadalajaros 
arkivyskupas kardinolas Garibi 
y Rivera savo laiške arkivysku
pijos tikintiesiems rašo:

“Didžiausia Meksikai nelai
mė būtų, jei ji patektų sveti
mos tironijos įtakon.”

Toliau kardinolas savo laiške 
aiškina marksizmo doktriną ir 
jos pavojingumą žmonijai. Ta
čiau marksizmo pavojų gali pa
šalinti gyvoji krikščionybė. 
Pirmoj eilėj kardinolas reko
menduoja gyvenimą reformuoti 
pagal Bažnyčios socialinio mok 
slo principus.
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MIRĖ KAROLIS
ŽALKAUSKAS

Rinkimai Vokietijoje. Vakar Vakarų Vokietijoje buvo ren
kamas parlamentas. Nepaprastai daug žmonių dalyvavo rinki
muose. Atrodo, kad laimėjo krikščionių demokratų partija, va
dovaujama kanclerio Adenauerio.

IRAKE SUKILIMAS

Uraganas nusinešė 500

milijonų dolerių
WASHINGTONAS — Uraga

nas Carla jo sūkurinės audros 
palei įlankos pajūrio atnešė 
daugiau kaip 500 milijonų do
lerių nuostolių. Tai užvakar 
atskleidė šen. Ralph Yarbo- 
rough.

Yarborough, dvi dienas ty
rinėjęs uragano nuostolius že
mėje ir iš oro, grįžęs į Wa- 
shingtoną pareiškė senatui, kad 
Galvestono apylinkė turi 200 
milijonų dolerių nuostolių, gi 
žemės ūkio specialistai teigia 
jog Texas valstybėje javų ir gy-

vulių netekta 200 milijonų do
lerių vertės.

Dar pridėjus verslo, namų ir 
kitokias nuosavybes, — pasakė 
jis, — yra per 500 milijonų do
lerių nuostolių.

Olandijos ministeris 
tarsis su Rusku

Nervų karo teroro 
aštrinimas

BERLYNAS. — Savo notomis 
Vakarų valstybėms dėl oro ke
lių į Berlyną panaudojimo so
vietai, be kitų tikslų, siekia ir 
aštrinti nervų karą, psichologi-

visuomeninėms orga-

—Vakarų, Vokietijoje vakar 
buvo renkamas parlamentas. 
Galėjo balsuoti 37,110,000 as
menų. Balsavo didelis procen
tas. Kiekvienas balsuotojas tu
rėjo du balsus — vieną už par
lamento atstovą, antrą — už 
partiją. Prieš duodant laikraš
tį spausdinti, dar nebuvo aiš
ku, kuri partija laimėjo. Atro
do, kad laimėjusi krikščionių 
demokratų partija.

JAV kariai į Europą
WASHINGTONAS — Kari

nės tarybos žurnalas užvakar 
spėliojo, jog Jungtinės Ameri
kos Valstybės pasiųs 125,000 ar 
daugiau karių į Europą prieš 
metų galą.
Pasak armijos-laivyno-aviaci- 

jos žurnalo, tarp karinių dali
nių bus dvi tautinės gvardijos 
divizijos.

Užpraėjusį savaitgalį Penta
gono įsakymas perkelti dar 40,- 
000 karių į Europą yra apibū
dinamas, kaip pirmasis žingsnis 
sustiprinti karių jėgą, į kurią 
būsią įtraukta šešios kovos di
vizijos, nebent Berlyno krizė 
dingtų.

DAMASKAS, Sirija — Pu- 
I siau oficiali Vidurio Rytų ži
nių agentūra užvakar pranešė, 
kad gerai ginkluoti kurdų gen
ties vyrai ir irakiečių kariuo
menė kovoja dviejų miestų gat
vėse šiauriniame Irane.

Pasak agentūros pranešimo, 
■ kurdų sukilėliai su sunkiais 
ginklais puolė irakiečius karei
vius ir policiją Amadijoje ir 
Dhouke, irakiečių lėktuvams 
daužant sukilėlių tvirtoves ir 

{susisiekimo linijas.

Sukilo kurdų gentis

Irako premjeras Abdul Ka
rini Kassem pasiuntė sustipri
namųjų karinių dalinių — pės
tininkų ir aviacijos numalšinti 

I penkių mėnesių sukilimą.

paglemžti pasaulį
Tuo tarpu centrinis lenkų e- 

migrantų dienraštis Londone 
“Dziennik Polski” nurodė, kad 
įvedus evantualius pakeitimus

nes būtų pažabotas vokiškasis 
nacionalizmas ir iš Berlyno bū
tų išguitas revizionizmas...

BERLYNAS — Rytų Vokie-

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
leidžiamas lenkų emigrantų laik 
raštis “Narodowiec” rašydamas 
apie tarptautinę padėtį pažymi,
kad Chruščevas siekia Fed. Vo- Berlyno statute neutralizavimo 
kietiją priversti atsisakyti ry- prasme, tai, esą, būtų naudinga, 
šių su Vakarais ir ją pavilioti 
Rytų bloko kryptimi. Jei tai pa
vyktų, jei Jungtinės Amerikos 
Valstybės būtų priverstos užsi
daryti savo kontinente ir pašau
lis susidurtų su didžiule ūkine • tijos policininkas su kulkosvy- 
krize, tai Chruščevui išeitų į nau ' stovėjo prie nutekamojo 
, (vamzdžio netoli Berlyno. Jisdą. Vakarai turėtų suprasti,. , , . . , ,J saugojo darbininką, kuris tai- 
kad “kova dėl Berlyno ’ esanti j vamzdį, kad jis nepabėgtų į 
Chruščevui nepaprastai svarbi. Į Vakarų Berlyną.

L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TURKAI PAKORĖ DU VADUS

Didžiosios pareigos
VATIKANAS — Popiežius 

Jonas XXIII šiom dienom bend
roj audiencijoj Castel Gandolfe 
priėmė keletą tūkstančių mal
dininkų, pasakė kalbą ir sutei
kė jiems apaštališkąjį palaimi
nimą.

Svarbesnė Šv. Tėvo kalbos 
mintis. Popiežius Jonas XXHI 
prisiminęs dienos šventąjį Veng 
rijos karalių Steponą kalbėjo: 

“Amžiai bėga, keičiasi valdy
mo fortuos, bet krikšionims vi
sados lieka pastovios ir galio
jančios didžiosios pareigos Die
vo ir artimo atžvilgiu. Kad 
žmogus galėtų jas gerai atlikti, 
reikia, kad jis turėtų laisvę iš-. 
pažinti savo tikėjimą.” čia Šv. 
Tėvas karštai ragino visus mels 
tis, kad vengrų tauta ir visos 
kitos tautos, kurias komunis
tinis režimas laiko priespaudoj, 
vėl atgautų religijos laisvę.

Toliau Šventasis Tėvas savo 
kalboje iškėlė didįjį popiežių, 
taikos apaštalą šventąjį Pijų 
X-tą, kurio šventė švenčiama 
rugsėjo 3 d. “Dabar gyvename 
tokį momentą — sakė popie
žius Jonas XXIII — kada vi
so pasaulio taika yra dideliame 
pavojuje . Reikia, kad žmonės 
persiimtų tiesos, teisingumo ir 
taikos mintimis.

NEW YORKAS — Olandijos 
delegacija užvakar pranešė, kad 
olandų užsienio reikalų minis
teris J. M. A. H. Luns šiandien 
tarsis su valstybės sekretorium 
Rusku.

Abiejų valstybių pasikalbėji
mo tema: pasaulio problemos, 
įskaitant svarbų Berlyno 
simą.

kiau-

dali- 
Mali,

i

• Prancūzijos kariniai 
niai šiom dienom apleido 
buvusią prancūzų Sudano dalį. 
Evakuavimas baigė 17 metų 
okupaciją.

• Japonai mažiau valgo ry
žių ir jaučiasi geriau, pasak 
vyriausybės duomenų.

WASHINGTONAS — Karo
lis Žalkauskas, mirė rugsėjo 16 
dieną anksti rytą Washingtone, 
D. C., Bethesda ligoninėje.

Laidojamas rytoj (rugsėjo 19 
dieną) iš laidotuvių koplyčios, 
1756 Pennsylvania str., VVashin
gton, D. C.

K. Žalkauskas gimė 1892 m. 
gegužės 29 d. Lietuvoje. 1916 
m. baigė Maskvos universiteto 
teisių fakultetą. Pirmojo Pa
saulinio karo metu buvo rusų 
kariuomenės karininkas. 1918 
—1940 m. ėjo įvairias valsty
bines pareigas: kariuomenės 
teismo prokuroro, vidaus reika
lų ministerio, vyriausiojo tribu
nolo prokuroro, Klaipėdos gu
bernatoriaus, Kaimo apygardos 
teismo pirmininko. Apie 10 me
tų dėstė Vytauto Didžiojo uni
versitete kriminalistiką ir bau
džiamąjį procesą. Priklausė į- 
vairioms
nizacijoms, ėjo atsakingas pa- 

niai veikti į gyventojų nuotai- reigas Lietuvos valstiečių liau
kas. dininkų sąjungoje. Buvo evan

gelikų liuteronų konsistorijos 
prokuroras. Nuo 1930-1940 bu
vo nariu tarptautinės nusikal
timų tyrinėjimo komisijos, o 
1935 m. — nariu komisijos bau 
džiamajai teisei suvienodinti. 
1940 m. birželio 15 d. raudona- 

i jai armijai užpludus Lietuvą, 
atsidūrė Vokietijoje. Dirbo Lei- 
pzigo bibliotekoje. Pasibaigus 
karui gavo darbą amerikiečių 
gubematūroje. Apie dvejus me
tus ėjo Vliko Vykdomosios Ta
rybos pirmininko poreigas.

A. a. Žalkauskas Amerikon 
atvyko 1948 m. balandžio 29 
d. Dirbo laboranto darbą Mon- 
tinos ligoninėje, III. Vėliau 
gavo darbą Washingtone, D.C. 
Sirgo sunkiai ilgesnį laiką. Pa
liko našlę Kotryną Jurkštaitę 

Į -Žalkauskienę.

Komunistai Rytų Vokietijoje 
dabar paskleidė gandus, kad, 
girdi, dienos ir nakties metu e- 
sąs parengtas lėktuvas... pas
prukti į Vakarus burmistrui W. 
Brandtui. Nusistatę prieš Ul- 
brichto režimą ūkininkai ir šiaip 
piliečiai viešuose susirinkimuose 
apšaukiami valstybės priešais, 
baudžiami griežtomis bausmė
mis. Partinė spauda nuolat pra 

' neša apie gyventojų nubaudi
mus už tai..., kad jie pasižiūri 
televizijos programų iš Vakarų. 
Partija siunčia jaunimo būrius 
prievartos būdu nuimti televizi
jos antenas tiems piliečiams, ku 
rie savo noru tai neatlieka, at
seit, klausosi “imperialistinių 
vakarų” programų.

• Indijos finansų ministeris 
Morarji Desai išvyko iš New I 
Delhi keturių savaičių vizito už
sieniuose. Jis taipgi vizituos 
Jungtines Amerikos Valstybes 
ir Vengriją.

Serga prel. Vasys
WORCESTER, Mass. — Prel. 

K. Vasys, Aušros Vartų Wor- 
cesteryje, Mass., sunkiai serga 
ir paguldytas Šv. Vincento li
goninėje Worcesteryje, Mass.

KALENDORIUS

Buvęs premjeras Menderes perdaug paėmė 
miego miltelių

ISTANBULAS — Turkų vy
riausybė užvakar pakorė du žy
mius vadus, buvusius nuversto
jo premjero Menderes vyriau- 
i sybėje, bet atidėjo mirties baus 
jmę Menderesui, kol jis atsigaus 
iš miego piliulių.

šeštadienį pakarti buvęs už- 
‘ sienio reikalų ministeris Zorul 
ir buvęs finansų ministeris Po- 

| latkan. Jie buvo pakarti Imrali 
I saloje, apie 40 mylių nuo Is- 
tabulo.

Menderes rodo atsigavimo

prieš tai protestavo Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Britanija 
ir kitos Šiaurės Atlanto sąjun
gos (Nato) valstybės, kurios 
artimai ebndradarbiavo su Men 
deres vyriausybe.

Menderes būsiąs pakartas 
Yasiadoje, kur beveik 600 Men
deres vyriausybės narių buvo 
svarstomos bylos per 10 mėne
sių.

Zorul ir Polatkan lavonai pa
laidoti Imarli saloje.

Atskrido Gromyko
NEW YORKAS — Rusijos 

užsienio reikalų ministeris And
rei Gromyko užvakar atskrido 
lėktuvu į Jungtinių Tautų pil
naties sesiją ir susitikti su val
stybės sekretorium Rusku.

„Mes visus juos palaidosime“, — pasakė diktatorius Chruščevas, — bet netrukus pats įkris į duobę.

IPPTl
’ I 11 ’

Rugsėjo 18 d.: šv. Juozapas ženklų, penktadienį įkritęs į 
iš Kupertino, šv. Irena, Gėlutis, I 
Mingaila.

Rugsėjo 19 d.: šv. Januari- {res pakorimas priklausys nuo 
jus, Praurimė, Vytė.

Saulė teka 6:32, leidžiasi 6:57.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— apie 80 laipsn.; rytoj —gied 
ra, šilta.

. „kietą miegą”, kai jis paėmė i 
i perdaug miego piliulių. Mende-

gydytojų pranešimo.
Vyriausybė pasmerkė mirties 

bausme penkiolika Menderes 
vyriausybės narių, bet penkta
dienį naktį dvylikai asmenų 
pakeitė sprendimus iki gyvos 
galvos kalėti.

f Pakorimai įvykdyti, nors

• Palangos kurorte, okupuo
toje Lietuvoje, kuriame vis dau 
giau poilsiautojų iš visos Rusi
jos, vis dažniau kultūrinės pra
mogos pasiūlomos rusų kalba.

• Sovietų Sąjunga ir Šiaurės 
Korėja rugsėjo 10 dieną ratifi
kavo draugiškumo sutartį abi
pusiai pagalbai prieš ginkluotą 
užpuolimą.

Harriman tarėsi su 
Laoso princu

RANGOON, Burma — Ke
liaujantis JAV ambasadorius 
W. Averell Harriman ir Laoso 
„neutralus” princas Souvanna 

i Phouma užvakar dvi valandas 
svarstė galimybes išgriauti la- 
osiečių politinį akligatvį.

LONDONAS — Rusijos dik
tatorius Nikita Chruščevas už
vakar Kremliuje priėmė Kubos 
prezidentą Osvaldo Dorticos.

• Moterims Anglijoje 17 am
žiuje buvo uždrausta praktikuo
ti mediciną ir farmaciją.

GAMYBOJE
Sukčiauja ir pirmininkai, ir partinių komitetų nariai...

OKUPUOTA LIETUVA. — 
Jei kolchozo gamyba pakyla, 
jei visi “gyvensime laimingai” 
— tai šiuo atveju tik kolchozo 
komunistų nuopelnas... Jei kol
choze atsiranda susiklausymas, 
drausmė, žmonėse susiformuo
ja nauja sąmonė (ar komunis
tinė? — E.), tai ir čia tik ko
munistų pasidarbavimas... V. 
Skobas, Kėdainių raj. Lietu
vos komunistų partijos komu
nistų sekretorius “Tiesoje” 
(203 nr.) pabrėžia, kad ne ko

kie eiliniai kolchozininkai, bet 
tik komunistai esą “aktyvus, 
kovingas gamybos branduo
lys”. Jie, girdi, ir geriausi ko
votojai už kolchozų žengimą 
į priekį...

Ne kas 
tai dirba 
riais, jie 
dienas,
gamybos pirmūnus... Pasirodo, 
tik partinio botago pagalba 
kolchozininkai verčiami pasi
tempti, kelti gamybą, pripildyti

kitas, kaip komunis- 
kolchozuose agitato- 
organizuoja brigadų 

jie palaiko ir iškelia

aruodus valstybei...
Vieni kolchozai tempiasi, ki

ti... apsileidę. V.
turėjo pripažinti, kad ir pir
mininkai — komunistai ne tik 
nekelia kolchozo ūkio, bet, esą,

(Nukelta į 4 psl.)

Skobas čia

—Buvęs prezidentas Eisen- 
howeris praėjusį šeštadienį Chi 
cagoje smarkiai kritikavo pre
zidento Kennedžio užsieninę ir 
vidaus politiką, kad neryžtingai 
sprendžia tarptautines krizes.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS SULAS ir JONAS ŠOLIUNAS

KAIP APSKAIČIUOJAMA
GELEŽINKELIEČIŲ 

PENSIJA
Geležinkelio darbininko meti- i 

nė pensijos suma apskaičiuoja
ma prisilaikant Railroad Reti-j 
rement Act - įstatymu. Pensi
jos dydis priklauso nuo metų 
skaičiaus, kiek buvo dirbta ge
ležinkelio tarnyboj, kiek turi
ma kreditų ir kokia suma už
darbio gauta už tą tarnybą.

Tačiau įstatymas turi taip 
pat nuostatus, kurie garantuo
ja geležinkelio darbininkams ir 
jų šeimoms, kad jų iš viso mė
nesinis išmokėjimas nebūtų ma
žesnis negu 110 procentų su- 

arba 1.10 procentų pridė- 
sumos, kurią gautų, jei 
geležinkelio tarnyboje po 
metų ir buvo buvęs ap-

M. S. 1. Jums nereikia 
jog jūs galite negauti

, ar ne, gali išeiti į pensiją nuo 
62 m. amž. Paaiškinkite, ar už 
praeitą laiką (apie 6 mėn.) bus 
išmokėta man pensija? (nes 
aš nuo 1959 m. nedirbu). M. S.

Ats.
bijoti,
pensijos už praėjusius du mė
nesius. Pagal sočiai, draudimo 
taisykles pnesija galima išmo
kėti net už dvylika praėjusių 
mėnesių, jeigu darbininkas ži
noma turi teisę į tų praėjusių 
mėnesių pensiją. Vadinasi, jums 
pareiškimą užpildžius spalio 
mėn. bus galima gauti mėnesi
nę pensiją ir už du- praėjusius 
mėnesius.

I

I JAU LAIKAS SUSIRŪPINTI 
PAJAMŲ mokesčių 

REIKALAIS

mos, 
tinės 
dirba 
1936
draustas Sočiai Security Act- 
įstatymu.

Jeigu dirbantysis turi mažiau 
negu 10 metų (120 mėnesių) 
darbo geležinkelių tarnyboje, 
kai jis išeina poilsiu, tai jis ne
turi teisės gauti išmokėjimų pa 
gal Railroad Retirement Act- 
įstatymą. Tokio asmens kredi
tai persiunčiami Sočiai Securi
ty administracijai. Tenai jo ge
ležinkelių tarnyboje išdirbtas 
laikas sudedamas su jo sociali
nio draudimo tarnyba, jei jis 
tokią turėjo. Jo išmokėjimai 
apskaičiuojami pagal socialinio 
draudimo metodą, atsižvelgiant 
į sudėtinę tarnybą ir pensiją 
tokiam asmeniui moka Sočiai 
Security administracija.

Geležinkeliečio tarnyba
Apskaičiuojant geležinkeliečio 

mėnesinę pensiją žiūrima, kiek 
laiko iš viso dirbantysis dirbo 
šioje tarnyboje. Pirmiausia su
skaičiuojama, kiek kalendorinių 
mėnesių dirbantysis yra išdir
bęs geležinkelių tarnyboje. Dvy 
lika mėnesių sudaro vienų me
tų tarnybą. Tie mėnesiai, per 
kuriuos dirbantysis buvo kre
ditus suteikiančioje karo tar
nyboje, yra pridedami prie to 
laiko, kai tas asmuo 
geležinkelio tarnyboje.

(Bus daugiau)
Pr. Sulas

dirbo

2. Pagal naujausį soc. drau
dimo įstatymo pakeitimą ir vy
rai esą bent 62 m. amžiaus ga- 

' Ii gauti sumažintą mėnesinę 
pensiją. Tačiau turime štai ką 
įsidėmėti: nė vienas vyras, ne
turįs 65 m. amžiaus, negali su
mažintos pensijos gauti nuo 

' anksčiau negu š. m. rugpjūčio 
mėnesio. Vadinasi, nors jūs ir 
sulaukėte 62 m. amžiaus jau 
pernai metų vasario mėnesį, jūs 
sumažintos pensijos tegalite 
prašyti tik nuo š. m. rugpjūčio 
mėnesio, kada naujasis įstaty
mas įsigaliojo. Jei norite suma- 

■ žintą pensiją gauti nuo š. m. 
rugpjūčio mėn. jau dabar, gali
te paduoti pareiškimą.

J. Šoliūnas
1

PILIETYBĖS REIKALAIS
• <

Ar aš galiu pakeisti savo 
pavardę?

Washingtone vakariečiai posė- 
I džiauja. Viršuje matyti Vakarų 
Vokietijos užs. reik. min. von 
Brentano, bekalbąs su Vokietijos 

I ambasadorium Amerikai Grewe 
! (kairėj). Britų užs. reik. min. Ho
me (centre, dešinėj) kalbasi su 
Britanijos ambasadorium Ameri- 

’ kai Caccia, ir Prancūzijos užs. 
, reik. min. De Murville (kairėj) 
kalbasi su Prancūzijos ambasado
rium Alphand. (UPI)

Kl. Aš esu pasiruošęs gauti, 
JAV-bių pilietybę ir norėčiau 
pakeisti savo pavardę, nes da
bartinė mano pavardė yra sun
kiai amerikiečiams ištariama. 
Ar yra galimybė naturalizuotis 
nauja pavarde?

Ats. Taip, jūs galite pakeisti 
pavardę natūralizacijos 
Jeigu jūs norite pakeisti 
pavardę, tuo reikalu jūs 
užpildyti aplikaciją prie
ralizacijos peticijos (forma nr. 
400). Teismas yra autorizuotas 
padaryti pakeitimą tuo laiku, 
kai jūs gaunate pilietybę. Tei
sėjas, išduodamas natūralizaci
jos dokumentą (certifikatą), iš 
rašys naują jūsų pavardę, ne
imdamas ekstra mokesčių. P. Š.

metu, 
savo 

turite 
natu-

MES ATSAKOME 
JOS KLAUSIATE —
Ar gaučiau pensiją už praeitus 

du mėnesius?

Kl. Aš dabar gyvenu laikinai 
Kaandoje kaip vizitorius. Mano 
nuolatinė gyv. vieta Detroitas. 
Pensijai gauti blanką galėčiau 
pildyti nuo rugp. 1 d. Gi aš j 
Detroitą žadu grįžti spalio pra
džioj. Ar gaučiau savo pensiją 
už praeitus du mėn., jei užpU- 
dyčiau savo pareiškimą grįžęs 
spalio mėn.?

2. Skaičiau, kad dirbantysis I

TESTAMENTŲ REIKALAIS
Kl. Kas pasidarys su mano 

turtu, jeigu aš prieš mirdamas 
nepadarysiu testamento?

Ats. Jeigu jūs parašote tes
tamentą, tai jūsų turtas po jū- 

1 sų mirties bus paskirstytas jū
sų nurodyto testamento vyk
dytojo. Jeigu jūs mirtumėte 
nepalikęs testamento, teismas 
tuomet paskirtų administrato

Jau tebeliko tiktai keturi mė
nesiai iki pajamų mokesčių 
blankų užpildymo. Dabar yra 
laikas pažiūrėti ir pasvarstyti, 
ką ir kiek galima nurašyti nuo 
savo pajamų.

Daugiausia man yra pasitai
kęs šitoks atsitikimas:

Sūnus ir sesuo gyvena kartu 
su tėvais ir abudu jie užlaiko 
tėvus, bet tėvai nedirba, ir ne
turi kitų pajamų. Gale metų 
tiktai vienas iš vaikų gali pri
sirašyti kad jis arba ji išlaiko 
tėvus. Bet abu vaikai negali pri 
sirašyti, kad jie abu užlaiko tė
vus. Vaikai taip pat turi duoti 
tėvams daugiau negu pusę jų 

' pragyvenimo išlaidų. Bet jeigu 
tėvai turi namą ir tas namas 
yra ją, tėvų, tada reikia sau
gotis, nes jeigu pašauktų ap- 

! klausinėti ir Internal Revenue I 
sužinotų kad tas namas yra tė- 
vų, tai jie neleistų vaikams pri
sirašyti tėvus, kaip jų išlai
kančius. Manoma, kad tėvams 
butas nieko nekainuoja ir jie 
dar turi sau pragyvenimui. Ne
bent jeigu tėvai serga ir turi 
dideles ligoninės ir daktarų iš
laidas.

rių, kuris turtą gali paskirstyti 
ne pagal jūsų pageidavimą.

Kl. Kas yra testatorius(rė) ?
Ats. Testatorius yra tas as

muo, kuris savo turtą užrašo 
testamentu (jei moteris, vad. 
testatrix).

Kl. Ką tai reiškia testamen
to codicil?

Ats. Codicil yra testamento 
priedas, kurį testatorius para
šo, papildydamas ar pakeisda
mas savo paskutinę valią - pa
geidavimą.

Kl. Kas tai yra devise (devi- 
see) ?

Ats. Devise (devisee — jei 
moteris) terminu vadinamas 
asmuo, kuriam pereina - tenka 
nekilnojamas turtas pagal tes
tamentą

Kl. Kas tai yra legacy?
Ats. Legacy terminu vadina

mas tas testatoriaus kilnoja
mas turtas (pinigai ir t. p.), 
tenkantis pagal testamentą.

Kl. Kas tai yra beąuest?
Ats. Beųuest terminu vadi

namas betkuris kilnojamas tur
tas, tenkąs pagal testamentą, 
pvz. knygų kolekcija, pianinas 
ir t. t.

KL Kas tai yra legatee?
Ats. Asmuo, kuris perima 

kilnojamą turtą testamentu.
Kl. Kas tai yra beneficiary?
Ats. Asmuo, gaunąs dovaną 

(benefit’ą arba advantage’ą) 
testamentu. Pranas sulas

Valdžia turi nustačiusi šei
mos vidurkio išlaidas pagal 
miau nurodytas pajamas:

že-

J

dras taisykles, klausimų ir at
sakymų forma, kas turi teisę 
gauti laikiną skubią pagalbos 
pašalpą. Tą informaciją čia 
mes pateikiame suinteresuotų 
skaitytojų žiniai.

Kl. Ar aš turiu teisę gauti 
laikiną skubią nedarbo pašal
pą (Temporary Emergency Be
nefits — TEB)?

I

Ats. Jūs gal būt turite tą tei
sę, jei: a) jei turite teisę į re
guliarią pašalpą (benefits) ir 
jei toji pašalpa pasibaigė prieš 
arba po 1961 m. vasario 8 d., 
ir b) jei jūs negalite būti kva
lifikuotas į reguliarią pašalpą 
pagal bet kurią steito ar fede-

(Nukelta j 5 pusi.)

Gi: AlliySKAS
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 47th St, FR 6-1998
' Pardaviniai-taisymai. Sek. uždaryta

Jei turėjo pajamų $4,000 — 
$4,500, tai aukų gali būti $187, 
nuošimčių $244, taksų $219, 
medicinai $267, kitų atskaity
mų $122.

Jeigu turėjo pajamų $4,500 
— $5,000, tai aukų $195, nuo
šimčių $276, taksų $252, medi- 

Į cinai $285, kitų atskaitymų 
$124.

Jei turėjo pajamų $5,000 — 
$6,000, tai aukų $296, nuošim
čių $326, .taksų $289, medicinai 
$297, kitų atskaitymų $137.

Jei turėjo pajamų $6,000 — 
7,000, tai aukų $236, nuošimčių 
$390, 
$300,

takšų $337, medicinai 
kitų atskaitymų $157.

Algis A. B.

; GALI GAUTI LAIKINĄ 
SKUBIOS PAGALBOS 

PAŠALPĄ
Illinois valstybės gubernato

rius Otto Kerner išleido ben-
■
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
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DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

756 West 35th Street
TE1.: YArds 7-182#

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso
Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 

756 ĮVEST 35th STREET 
Valandos: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 
Treč. uždaryta. Penkt. ir šešt. 10—2 
vai. po pietų. Arba pagal susitarimą.

8.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

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

9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.Vai.
ORTHOPED1 JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 w. 63rd St., Chicago 29, UI.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

I
DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd St 

kasdien 10—12 vai. ir 7—-9 v.Vai.;
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai vak.

Šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj. 

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. TCAIbrook 5-3048

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustv-mus bei pervežimus iš 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. RE 7-7083

DIVIDENDŲ
Ant Visų Taupymo Sąskaitų 

INDELIAI APDRAUSTI IKI 810,000.06
Paskolos ant namų nuo vieno iki dvidešimties 

metą — lengvais mėnesiniais atmokėjimais

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N 
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 3-8248 
VALANDOS; Kasdien nuo 9 iki 4:80: Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vale.

Trečiadieniais uždaryta.

VALANDOS:
12 iki 8 po piet 
9 iki 4 po piet

9 iki 8 po piet
9 iki 8 po piet 

9 iki 12:30 po piet

Pirm.
Antr.
Treč. uždaryta visą dieną 
Ketv.
Penkt.
Šešt

Taupykite Ir darykite paskolas Amerikos Lietuvių 
Sostinėje — Marųuette Parko apylinkės centre, 6239-45 
South Westem Avė, kur Chicago Savings Bendrovė 
teikia prieinamiausias sąlygas paskolų aplikantams ir 
apdrausto patarnavimo taupytojams per 37 metus.

CHICAGO SAVINGS yra viena iš Įdomiausių Ir 
gražiausiai įrengtų Taupymo Bendrovių visoje Chi
cagoje.

Taupytojų patogumui: naujausi Įrengimai, du di
deli kiemai automobiliams (vienas įvažiavimas iš West- 
ern Avė.) ir daug nemokamų patarnavimų pinigus 
taupantiems nariams.

KVIEČIAME!
Current Dividends up to 4-1/4<yo

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue ................................................................Tel. GRovehill 6-7575

Chicago 36, Illinois
JOHN PAKEL, Jr. — President

____________________________________

JOHN PAKEL, Sr. — Chairman

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 West 71st Street

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

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

j Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVICIUS

(JOKŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS 
2656 \Vest 63 Street 

Pirmad. ir ketv. nuo z:30 iki 
antr. ir penkt. nuo 5 iki 8;

I
Vai.:
4:30.____ ___ ______ _____
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku tik 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
VaJ. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

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

i

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.

i

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos"
10748 S. Michigan, Chtefcgo 28. I1L

Telef. offiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly ; 8-3946

Pričm. vai.: kasdien 6-9 v. v, šešt
1-4 v. p. p. rac.adienl — uždaryta.

Tel. ofiso VI 2-1484. Rez. RE 7-8818

DR. ALBINA PRŲHSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

3259 South Hąlsted Street 
Vai. kasdien: 3-7 p. p.; šeštad. 2.4 
vai. Treč. uždaryta. , ' ' --------------------------------- -----------------  
Ofiso telefonas — BIshop 7-2525 

DR. AL RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Ąycher) 

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

DR. J. RIMOZUS
CHIROPRACTOIĮ

Headachee, Arthritis, Rljeumatlsm, 
Spine & Nerve, Ailnrents 

1428 Broadway, Gary~ Indiana
Valandos — pirmadieniais 3 iki 6 
P. M. Kitų laiku pagal’ susitarimą. 
Telef. Office Gary: Gary: 8858638 

Res. Chicago BIshop 7-5833

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDIN^S LIGOS 
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, Opt.
Tikrina akis ir pritafkti akinius 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. Callfornia Avė. YA 7-7381 

| Vai.: 10 ryto iki 8^.vą}^, trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v.' r. iki 2 p. p.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehlll ' 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir‘ «-8 p. m. 

Penkt. tik 1—3 , p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį.

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

Tel. PRospect 6-1795 
2300 W. 51 st St., Chicago. IH.

OakJey Medical Arts Bldg. 
arba

434 Algona Avė., FJgin, Illinois 
Tel. OWens 5-0533 

Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-58-19, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm.,' ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ešt. pagal sutartj, 
sekm. uždaryta.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 
vak., pirm, antr, ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

vai. 
vai.

Ofiso telef. CLiffside .4-2896 
Rezid. tel. IVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIF.UP.GA3 

4644 S. Ashland ‘Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 West 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija) 
Valandos: pirm, antr, ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus 
TeL GRovehlll 6-3409

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. vidaus ligos 
Tel. ofiso — REpnblic 7-4900 

namų — GROvehill 6-8161
Persikėlę i naują ofisą 
FRANCISCO MEDICAL CENTER 

2858 VVest «3rd Street. 
Priima tik pagal apointmentą

I

Rez. GI 8-0873 Rez. HE 6-1670 
Dr. Eisin Dr. Balukas
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Avė, WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą
Jei neatsiliepia skambinti MI 8-0001
Ofiso HE 4-1414. Rezid. RF. 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė nk n šerifą ir moterų ligos 
2454 West 71st street 

(71-06 ir CampbeU Avė kampas) 
VaJ.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

šeštadieniais 1-4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS -T

Ofisas ir rez. 2652 Wr4»th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm, antr, treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. pdph« ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDINO 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai.
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofice tel. RE 7-1168 
Res. tel. LVAIbrook 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITARIMĄ.

p. p. ir nuo

ii

i

TeL ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63 rd Street

: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p.Vai.: 
antrad. ir penktad. 5-8 v. ▼.

P.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-o» Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. ,v. 
Šeštad.; 9 v. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR 

5430 So.
PAGAL

Tel.

SMEGENŲ IJGOS 
Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ 
HE 4-1562

Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiad ienj.

Perskaitę "Draugą", duoki
te ii kitiems pasiskaityti.

TeL ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6193
DR. V. P. TUMASONIS 

2454 West 71st Street 
(71st ir So. CampbeU, Avė.)

Priima ligonis pagal susitarimą. 
Dėl valandos skambinkite tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vaL. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Atostogose iki spalio 1 (E

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street
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Užsienio reikalų ministerių

PASITARIMAMS VYKSTANT

METAS VAKARAMS SUKRUSTI PRIEŠ

RAUDONĄJĮ KOLONIALIZMĄ

DRAUGAS, Pirmadienis, 1961 m. rugsėjo mėn. 18 d. 3

SAVOTIŠKAS VOKIEČIŲ ELGESYS

Jungtinių Valstybių sostinė
se vyksta “keturių didžiųjų” 
užsienio reikalų ministerių pa
sitarimas Berlyno krizės klau
simu. Labai ir labai keistai nu
skambėjo Anglijos užsienio rei
kalų ministerio Lord Home 
šiomis dienomis pasakyti žo
džiai, kad, girdi, derybose tarp 
Rytų ir Vakarų Berlyno turi 
būti taikomas “duoti ir imti 
procesas”.

Su ypatingu pasitenkinimu 
tenka konstatuoti faktą, kad 
didžioji Amerikos spauda pa
sisakė prieš šį anglų ministerio 
“geraširdiškumą”.

“Chicago American” savo 
vedamajame straipsnyje, at
spausdintame praėjusį penkta
dienį, pareiškė savo viltis, kad 
“didžiųjų” užsienio ministerių 
konferencija Washingtone bus 
vedama realistiškesnių pagrin
du, negu siūlo Lord Home. Tai 
esą kas tai blogiau už nerimtą 
išsireiškimą. Teigti, kad Sovie
tų Rusija turi tiek pat teisių 
savo pusėje, kaip ir Prancūzi
ja, Anglija ir Jungtinės Vals
tybės, yra daugiau negu keis
ta.

Šis dienraštis labai teisingai 
pastebi, kad Amerika ir jos 
sąjungininkai neturi nieko, ką 
galėtų Rusijai beužleisti, nei 
bent visko išsižadėtų ir visai 
iškeltų savo rankas aukštyn.

Kad atstatytų pasaulyje tai
ką, ne kas kitas, bet Sovietų 
Rusija turi duoti ir nuolaidas 
padaryti, nes Vakarai nieko 
svetimo nėra pasisavinę, kuo
met Sovietų Sąjunga jėgos pa
galba daug jai neprikalausan- 
čių žemių yra pasigrobusi. 
. Jei tai eina kalba tik apie 
Berlyną, ne kas kitas, bet So
vietai privalo padaryti pačią 
pagrindinę nuolaidą — kartą 
ant visados pripažinti, kad Va
karų sąjungininkai turi pil
niausią teisę Berlynan, ir turi 
turėti laisvus kelius į tą mies
tą.

Sovietai, be kitko, neturi ti
kėtis, kad jiems pasirašius at
skirą sutartį su Rytų Vokieti
jos komunistiniu režimu, Va
karai skaitysis su ja kaip su 
suverenine valstybe ir lauks 
sudėję rankas, kol Vakarų 
Berlynas bus jau įjungtas į 
Rytų Vokietiją.

*

Ne nuo šiandien, bet jau 
nuo seniai yra žinomi Krem
liaus kėslai. Kad jų pasiektų, 
Chruščevas švaistosi šautuvu, 
reikalaudamas, kad Vakarai 
darytų tai, ką jisai sako.

Prezidentas Kennedy, be
rods, labai aiškiai yra pasakęs, 
kad derybos su Sovietais esa
momis sąlygomis nėra įmano
mos. Chruščevas privalo su
stabdyti grėsmę Vakarams. 
Rugsėjo 14 d. jisai pareiškė:

“Aš esu aiškiai pabrėžęs, 
kad Vakarų pozicija Vakarų 
Berlyno klausimu bus ginama. 
Mes esame pasiruošę diskutuo
ti tuos reikalus su Sovietų Są
junga ir ieškoti priemonių gar
bingai taikai palaikyti... Jei 
tai visų pusių yra toksai tiks
las, nebūtų reikalo šauktis 
ginkluotos pagalbos”.

Iš šių prezidento žodžių ga
lima numanyti, kad jisai sta
to Chruščevui sąlygą padėti į 
šalį ginklą.

“Jei Chruščevas nepadės 
ginklo į šalį, Rytų — Vakarų 
derybos nieko neduos. Vaka
rai, nepaisant Lordo Home 
kvailo pareiškimo, nieko netu
ri atiduoti bet kokiame ‘duok 
ir imk’ žaidime su Rusija”, — 
taip baigia savo vedamąjį 
“Chicago American”.

*
Vis tik gaila, kad kai kurie 

Jungtinių Valstybių sąjungi
ninkai Chruščevo vedamo te
roro yra gerokai įbauginti ir 
“suminkštinti”. Atrodo, kad 
anglų ministeris, darydamas 
beveik prosovietišką pareiški
mą, nėra vienas. Jo tokio nu
sistatymo užnugaryje stovi kai 
kuri Anglijos spauda. Toks 
Londono laikraštis “News of 
the World”, kuris turi dau
giausiai skaitytojų (6,733,000), 
negu bet kuris kitas laikraštis 
pasaulyje, neseniai rašė, kad, 
girdi, Berlynas neturįs ypatin
gos reikšmės, todėl galįs būti 
atiduotas rusams. Kariauti dėl 
jo neapsimoką. Jei ir daugiau 
Europos politikų ir laikraščių 
redaktorių panašiai galvoja, 
Chruščevo teroristinė propa
ganda jau daug ko yra pasie
kusi. Gera, kad bent gen. de 
Gaulle tvirtai tebestovi už Va
karų Berlyno teisių gynimą.

Kiek įtakos turės į Berlyno 
problemą įvykusieji Vakarų 
Vokietijos rinkimai, daugiau
siai pareis nuo jų rezultatų, 
pareis nuo to, ar dr. Adenau- 
eris pasiliks vyriausybės prie
šakyje, ar ne. Tačiau, nepai
sant anglų “suminkštėjimo”, 
neutraliųjų daromos įtakos, ir 
kokius rezultatus duos vaka
rykščiai rinkimai, Jungtinių 
Valstybių balsas ginant Vaka
rų Berlyno žmonių teises pa
siliks pats svarbiausias, net le
miantis.

Šaltajame kare Vakarus puo
la Sovietai. Vakarai tik ginasi, 
lyg jU pasižadėjimas nepradėti 
karštojo karo turėtų būti taiko
mas ir tai padėčiai, kurią dabar 
yra įprasta vadinti šaltuoju ka
ru. Dėlto Sovietai turi tą dide
lę pirmenybę, kad jie gali lais
vai pasirinkti idėjinio karo fron 
tą. Ta pirmenybė leidžia jiems 
laikyti už geležinės uždangos 
savo silpnas puses ir maitinti 
pasaulinę opiniją savo dažnai 
pramanytais laimėjimais. Ta pa
ti pirmenybė duoda Sovietams 
galimumą kelti Vakarams hypo- 
kritiškus kaltinimus net už žmo 
gaus ir tautų teisių mindžioji
mą, kuomet bolševizmo prakti
koje tos teisės yra visiškai pa
neigtos.

Bene būdingiausias šiuo po
žiūriu yra tas propagandos ark 
liukas, kurį po antrojo Pasau
linio karo Sovietai yra pasida
rę iš Europos valstybių kolo
nializmo likučių. Tuo pačiu me
tu, kai bolševizmo pagrindinis 
tikslas yra primesti raudonąją 
vergiją visam pasauliui, Sovie
tai griebėsi po antrojo Pasau
linio karo plačiai išvystytos pro 
pagandos už kolonijų išlaisvini
mą ir suteikimą joms pilnos ne
priklausomybės. Ta propaganda 
nenustojo ir tuomet, kai Sovie-
tų Sąjunga be jokių atodairų Į 
pradėjo sovietizuoti jos užim
tus karo metu kraštus ir siekti 
naujų laisvojo pasaulio žemių 
užgrobimo.

Dėl Vakarų neapsižiūrėjimo ir 
pasyvumo Sovietai tuo keliu 

daug laimėjo
Į

Šiandien į raudonąją vergiją 
yra patekusi pusė Europos ir 
du trečdaliai Azijos su bilijonu 
gyventojų. Plečiantis raudono
sios imperijos riboms, didėja pa 
vojus ir likusioms laisvojo pa
saulio dalims, ir pirmoje eilėje 
kultūriškai atsilikusiems kraš
tams, kurie nesusigaudo tikruo 
siuose bolševizmo siekimuose. 
Tai prikišamai rodo vaizdas, 
susidaręs šiandieninėje Afriko
je.

Kai Sovietų Sąjunga yra už
sirekomendavusi savo propagan 
doje kolonializmo priešu, juo
dasis kontinentas, ne taip se
niai buvęs kolonialinių Europos

Metas kelti pavergtųjų klausimą Jungtinėse Tautose
DR. B. VITAITIS

PRANAS DAILIDE

valstybių valdžioje, laiko Sovie
tų Sąjungą savo užtarėju ir 
draugu. Tai savaime sudaro pa
lengvintas sąlygas raudonąja! 
įtakai plėstis naujai sukurtose 
juodukų valstybėse. Juk tai yra 
tikra likimo ironija, kad kai 
kurios tų valstybių žiūri į So
vietų Sąjungą, kaip į taikos ir 
laisvės čempijoną! Tokia pažiū
ra atsiliepia ir tų valstybių po
litikai, kai jos pasidaro pilna
teisiais tarptautinės bendruome
nės nariais.

Beveik visos iš kolonijų su
sidariusios valstybės jungiasi į 
vadinamąjį neutraliųjų bloką, 
kuris dabar priskaito jau 45 na
rius. Drauge su raudonųjų blo
ku jis jau turi Jungtinėse Tau
tose daugumą ir dėlto gali vai
dinti dažnai net lemiamą vaid
menį pasaulinėje politikoje, kiek 
ji pareina nuo Jungtinių Tau
tų. Vakarų turėta čia vadovybė 
pamažu slysta iš rankų. O atei
tyje gali būti dar blogiau, jeigu 
Sovietams pavyktų pavilioti 
neutraliųjų bloką savo pusėn. 
Nelemti tokio posūkio simpto
mai jau pradeda reikštis.

Bene rimčiausias tų simptomų 
tai raudonojo kolonializmo 

nutylėjimas

Kaip yra žinoma, rugsėjo 1-5 
d.d. Belgrade įvyko pirmasis 
neutraliųjų bloko suvažiavimas. 
Bolševikų pavergtų tautų sei
mo prezidiumas puoselėjo viltį, 
kad to suvažiavimo dalyviai, 
kaipo atstovai kraštų, neseniai 
gavusių nepriklausomybę, giliai 
atjaus padėtį kraštų, kuriems 
raudonasis imperializmas nepri 
klausomybę išplėšė. Jis įteikė 
tiems dalyviams tam tikrus me 
morandumus, tikėdamasi, kad 
suvažiavimas, svarstydamas ko
lonializmo klausimą, pasmerks 
ir raudonąjį kolonializmą, blo
giausią už visus ligi šiol pasi
reiškusius. Ir ką gi? Suvažia
vimas apie kolonializmą bene 
daugiausiai kalbėjo, bet pro rau 
donąjį kolonializmą praėjo ty
lomis.

Sovietai tuojau iš to pasida
rė išvadas. Kremlius pajuto, 
kad į Sovietų Propagandą da
bar galima įkinkyti jau ir Jung 
tinęs Tautas. Gromyko pareika-

Karo metu daugybė žmonių 
vienokiu ar kitokiu būdu nuken
tėjo nuo vokiečių nacių režimo. 
Po karo Vakarų Vokietija ma
terialiai tiek atsigavo, kaip mū
sų patarlė kad sako: plauko, 
kaip virtiems taukuose. Supran 
tama, kad už nacių padarytas 
skriaudas, vokiečiai puolė pir- 
mon eilėn atsilyginti savo tau
tiečiams. Nedelsė reikalavimus 
patiekti ir žydai, o vėliau neat
siliko ir kiti, kaip pav. Lenkija,; 
kuri išsiderėjo iš vokiečių gana! 
gražią sumą.

iavo kolonializmo klausimą į- 
rašyti į rugsėjo 19 d. susiren
kančios J. T. sesijos darbų tvar 
ką, ir Sovietai tikisi pravesti 
smerkiančias Vakarus rezoliu
cijas.

Toliau, rodos, ir Sovietų įžū
lumas neturi kur eiti. O prie 
tokio liepto galo prieita dėl Va
karų didelio pakantrumo raudo
nojo kolonializmo atžvilgiu. Juk 
ar galima kaltinti Afrikos juo
dukus, kai jie neprotestuoja 
prieš sovietinį kolonializmą, kuo 
met vadovaujančios laisvojo pa 
šaulio valstybės nėra nieko pa
daliusios dėl bolševikų paverg
tų kraštų išlaisvinimo ir pačios 
dažnai nutyli raudonąjį kolonia
lizmą?

Tai ar ne metas nors dabar 
sukrusti, kai pagal tradiciją ten 
ka nuo Sovietų propagandinio 
puolimo gintis?

Vokiečiai neužmiršo paskelbti 
ir visiems kitiems nukentėju- 
siems, kad pareikštų savo pre
tenzijas ir tam reikalui nustatė 
net terminą. Suinteresuotieji 

i pildė ilgiausius blankus, bet dau 
i gumoje rezultatas buvo liesas: 
i paprasčiausiai atmesta, pasire- 
imiant pačių nacių išgalvotu dės 
niu, kad pretendentas nėra vo
kiečių tautos narys, vokiečių 
kraujo ar Vokietijos pilietis.

Trūkumai Kinijoje 
HONG KONG. — Raudonoji) O kai kuriais atvejais nueita

Kinija prisipažino, jog jai trūks Į ^ar ^auS toliau, kad visiškai 
ta mažų pramoninių gaminių ir nusiplautų rankas, pretenden- 
kasdienių reikmenų. i tui visai nežinant, vokiečių įstai'

Mažiausias iš 185,000 marinų Talbott, 4 pėdų ir 11 colių aukščio, ra
portuoja savo instruktoriui. Mažasis marinas pasirodė stiprus ir jis 
su 30 svarų kroviniu peršoko San Diego, Calif., vietovėj 8 pėdų gylio 
duobę ir smėlio keliu nuneše 300 pėdų vyrą, kuris svėrė 180 svarų.

j
i

gos reikalą perduoda spręsti sa
vo teismui, kuris reikalauja, kad 
būtų nusamdytas advokatas, o 
rezultate, byla išsprendžiama 
vokiečių įstaigos naudai tais pa
čiais rasizmo motyvais. Žinoma, 
advokatas, jei jis yra vokietis, 
nei nebando ginti savo klijento, 
bet pritaria teismo nuomonei 
(kaip varna kirs akį varnai!). 
Gi teismo išlaidos uždedamos nu 
kentėjusiam, nors jis bylos nei 
nekėlė. Tokiuo būdu nukentėju
siam, kuris tikėjosi šį tą gauti, 
sudaroma dar papildomų teismo 
advokato (kai kuris jų ima ke
letą šimtų DM) ir kitokių išlai
dų.

Daugelyje atvejų vokiečiai pa 
našiai yra pasielgę net ir su KC 
nukentėjusiais ne vokiečiais ir 
žydais, nes neturėjo stipresnio 
užnugario, kas apgintų. Gerai, 
kad pagaliau tuo reikalu susi
rūpino The United Nations 
High Commissioner for Refu- 
gees, Palais dės Nations, Gene- 
va, Switzerland, ir iš vokiečių 
įstaigų išreikalavo keturias de
šimt penkis milijonus atlyginti 
tiems, kurie buvo nukentėję nuo 
nacių dėl tautybės ar tikybos. 
Tokiu atveju reikia atitinkamus 
formalumus užpildyti ir juos 
kaip galint greičiau, vėliausiai 
iki šių metų pabaigos, nusiųsti 
į Genevą, minėtai įstaigai.

Kas gi lieka daryti kitiems, 
materialiai nuo nacių nukentė- 
jusiems, kurių pretenzijas, kaip 

i minėta, vokiečiai atmeta ir nėra i
i jokio užnugario, kuris nukentė
jusius paremtų? Kai kas ban
dė ieškoti paramos JAV valsty
bės departamente Vašingtone, 
iš kurio gavo atsakymą, kad 
numatoma šis tas daryti, kad 

i skriauda būtų atitaisyta. Tai 
į buvo senosios administracijos 
pažiūra. Ką galvoja dabartinė 
— deja, neteko patirti.

Atrodo, kad tuo tarpu ki
tos išeities nematyti, kad duo
ti skundus minėtai įstaigai Ge- 
nevoje, išdėstant angliškai visą 
reikalą. Kai toje įstaigoje pri
sirinks daugiau nusiskundimų, 
ji turės pagrindo reikalauti iš 
vokiečių atsižadėti naciškų mo
tyvų ir vienokiu ar kitokiu bū
du atlyginti padarytas skriau
das ir asmenims, kurie dabar 
išsiblaškę po platųjį pasaulį.

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

Spaudoje ir gyvenime
JUOZAS ŠVAISTAS

RUSAMS KINKOS SUDREBĖJO ŽIOBRIAI PLAUKIA
Wall Street Journal vedamuoju 

rašo: “Jei diktatūra Maskvoje iš 
tikrųjų turi išmanančių vyrų su
galvoti užsienio politikai gudravi
mų, be abejojimo, jie apsvarstė ir 
naudą ir nenaudą vėl pradėti, 
(žmonijos pasipiktinimui) atomi
nių ginklų bandymus. Todėl jie gal 
ir žinojo, kad žmonijos, ypač Ame
rikos, čia nenugąsdins. Prašosi iš
vada, kad diktatorius vertė kariš
ki saugumo sumetimai. Yra ma
nančių, kad Sovietų žygis įrodo ka
rišką silpnumą ir staigų norą jį 
ištaisyti.

Kokia ten bebūtų priežastis, 
mums nėra ko snausti. Sovietų 
diktatūra, aišku, nusprendė visu 
garu plėtoti savo atominių gink
lų aruodą. Išmintingam priešui 
telieka vienas atitinkamas atsi
liepimas — plėtokime ir mes sa
vo arsenalą! Čia nėra reikalo at
sižvelgti, kad “neutralieji” rūs
taus, kad mes pajėgesni negu So
vietai, kad 
tik teroro 
ginklas.

Praeitis
mokslo pažangos nesijuokti. Ru
sai jau du ar trissyk mus čia 
pasivijo, kada tik energijos ir pi
nigų reikalui paaukojo. Žmonija, 
kaip įrodė atsitikusiųjų ir neutra
liųjų posėdžiai Belgrade, tenori 
klausyti stipriojo balso. Būkime 
stiprūs”.

New York Herald bendradar
bis J. Alsop mano: “Kariška 
prasme Maskvos nutarimas iš
bandyti 100 megatonų bombą be
ne atidengia kokio silpno taško

100 metagonų bomba 
ir vargiai tevartotinas

moko iš technikos ir

atradimą Sovietų karo mašineri
joje. Turimos 20 ir 25 megato
nų bombos patenkinamai priešą 
naikintų, bet gal Sovietų rake
tos pasirodė ne tokio tikslaus 
taiklumo, todėl viena 10 mega
tonų bomba turi atlikti, ką gerai 
nutaikyta 25 megatonų galėtų at
likti. Greičiausiai Maskva čia tu
rėjo ir politinį tikslą — hitleri
nės mados teroru nugąsdinti pa
saulį”.

ROMANAS

(Tęsinys)

— Taigi didžiausi ir nužeminti paklonai... Juodu 
prašė perduoti. Ir dar kažkokie ryšuliai... Vežime pa
likau. 1

Atsilikėliai vis atsilikėliai
New York Times vedamajam 

samprotauja: “25 atsilikusios tau
tos Belgrade turėjo puikią progą 
pareikšti stiprią paramą taikos, 
teisingumo ir tarptautinio bendra
darbiavimo principams, kuriuos gi
na jų priklausomoji JT. Tie prin
cipai ypač svarbūs atsilikėliams. 
Belgrade neutralistų balsas juk ga
lėjo prabilti kaip žmonijos sąžinė 
ir stipriai morališkai pasmerkti 
tuos, kurie tarptautinį orą nuodija.

Deja, balsas išėjo užkimęs. Ga
lime įsivaizduoti, koks stiprus ir 
reksnus jis būtų buvęs, jei ne So
vietų nežmoniška diktatūra, bet
Amerikos demokratija būtų vėl > 
pradėjusi pirmoji atominius gink
lus išbandyti. Apgailestaujame, 
kad mūsų prezidentas turėjo, 
kaip jis sakė “pildyti Amerikos 
vyriausybės atsakomybę pilie
čiams ir laisvo pasaulio saugu
mui” ir įsakyti bandyti naujus 
atominius ginklus. Pagirtina, kad 
tie bandymai nenuodys oro, nes 
bus laboratorijose ar po žeme.

V. A

— Labai įdomu! Labai įdomu! Pasikalbėsim 
vėliau. O dabar... Gaila, kad mano Jonas kažkur din
gęs. Laukiu ir nesulaukiu. Padėtų apsitvarkyti...

— Ir aš norėčiau savo arkleliu pasirūpinti, 
pirmą kartą šioje vietoj. Nesusirasiu dar.

— Valandėle, Dominike. Aš tuojau!
Klebonas žirgsnojo, sukinėjosi po virtuvę.

Tik

Čia 
jis kurstė ugnį, čia brazdeno indaujoj, ruošdamas 
stalą.

Visai netikėtai pasirodė Žemaitaitis. Klebonas 
pašoko, lyg norėdamas apkabinti.

— O brolau! Pačiu laiku! Tuojau padėsi svečiui 
susitvarkyti su vežimu ir arkliu.

— Aš ir žiobriukų atnešiau...
— Ir žiobriukų!
— Karšti dar...
— Puiku! Puiku! Argi aš nesakau, kad tu vy-

t
|
ras?

žemaitaitis ir Miklius išėjo apsitvarkyti. Klebo
nas baigė ruošti vakarienę. Iš ledinės atgabeno, kas 
tik geriausio. Net degtinės butelys ir kumpio gabalas 
atsirado ant stalo. Sau pasistatė puodynaitę rūgu
sio pieno su karštomis bulvėmis. Grįžusius tuojau pa
kvietė. Žemaitaitis atsisakė:

— Labai dėkui, klebone. Aš jau po vakarienės. 
Be to, turiu reikalų su draugais. Aš tik prabėgom. Su 
žiobriais buvau užsukęs...

— Kaip sau nori, Jurgut. Tavo reikalas. Pas ma
ne be ceremonijų...

Žemaitaitis mandagiai atsisveikino ir palinkėjo la
bos nakties. Klebonas kreipėsi į Miklių:

— Na, tai mudu, Domai!
— Mielu noru! Man irgi labai patinka, kad be 

ceremonijų. Kitur klebonijoj ar pas poniškesnį gy
ventoją nesusigaudai nei kur atsisėsti nei kaip pra
dėti valgyti.

— Tau po tokios kelionės, manau, pravartu ir 
vidurėlius susišildyti?

— Nors nesu girtuoklis ir didelis tos smarvės 
mėgėjas, bet — jau prabočyk, klebonėli — nuo vieno 
kito stiklelio niekad neatsisakau. Griešnas esmi žmo
gus — prisipažįstu.

Vienu mauku išlenkė stiklelį ir taip pastatė, lyg 
primindamas, kad būtų pakartota.

— Žinai, klebone, toks mūsų būvis. Kaip pra- 
sidėjau su kontrabanda, taip ir papratau. Ir nuolat 
reikia. Čia su tais pačiais draugais kontrabandinin
kais, čia su rusų činovnikais, policija, čia vėl dėl drą
sos. Nors aš nesu iš bailiųjų, bet, kol pereini pasieny
je per tą „ugnį ir vandenį”, daug žvalumo ir apsuk
rumo reikia.

— Tatai suprantama. Dėl vieno kito stiklelio nie
kas nė nesmerkia.

— Bet tą kiaulės šlaunį prašau nuimti nuo stalo. 
Ir... paslėpk.

— Argi nevalgai?
— Valgau ir gerai užkertu. Bet gerbiu namus 

ir šeimininkų papročius. Net pas žydus apsistojęs, nie
kad neišsitraukiu kiaulienos iš savo krepšio. Papra
šau silkių, kiaušinių ir chalos. Na, o čia žiobriai ga
ruoja! Daug esmi apie juos girdėjęs. Kaipgi čia da
bar: pragare būti ir velnio nematyti?

— Kaip? Kodėl taip piktai apie mano žiobrius?
Klebono veidu praslinko šešėlis. Miklius susipra

to išsišokęs.
— Labai persiprašau, klebonėli! Mat ką reiškia ne

apsigalvojus kalbėti. O mes jau taip įpratom savo

kompanijoj — storžieviškai. Jei dalikatnai, tenka ap- 
simislyti pirma, negu pasakyti.

Po vakarienės klebonas pakvietė:
— Dabar prašau į pakajus. Ten minkštai pasė

dėsim ir pasikalbėsim. O gal jau čiučia-liulia? Rytdie
nai atidėsim?

— Ne, kįebonėli! Mano jau toks būdas. Visada 
; sakau sau: Dominikai, neatidėliok to rytdienai, ką 
gali padaryti iš vakaro! Ryt anksti turiu išvažiuoti ir 
pasiekti namus. Žinai gi, žmona, vaikai laukia ir su- 

isirūpinę: gal kur įkliuvęs? Gal žandarų kankinamas?
— Teisybė, Domai. Kaip ir aš dabar dėl savo 

Jono.
Susėdo salone. Krėslai gerokai įdubę ir nutrinti. 

Aksomas nusišėręs, spyruoklės braška. Vietomis ašt
riais kampais įsiremia į sėdimąją vietą.

Vienas atraišioja savo skepetos mazgelį, antra
sis išsitraukia iš užančio avinkapšį ir maktingą pypkę. 
Kapšys nuglitintas, pajuodavęs, kaip bato aulas. Į 
viršų užrauktas plona šikšnele. Jos gale į užlenktą 
auselę pririštas misinginis virbalas pypkei pakrapšty
ti. Abudu tenkinosi savo tabaku: vienas šniaukštė, 
antrasis užsirūkė. Nikotino kvapas pasklido visam 
salone.

Klebonas pradėjo:
— Tai, sakai, net Baisogalą buvai pasiekęs. Tą 

tolimą aukštaičių kraštą. Kaip gi ten mano konfrat- 
ras ir uolus bendradarbis, kunigas Antanas Vytartas?

— Geram žmogui visur gerai. Niekad nebuvau 
matęs dar jo nei nusiminusio nei besiskundžiančio. 
Iš Mosėdžiu pažįstu. Jaunas, gražus kunigėlis, tik 
įšventintas. O koks pamokslininkas! Negirdėjau, kad 
kitas toks būtų visoj Žemaičių vyskupystėj. Ir Bai
sogaloj jis toks pat. Karštas, veiklus, kaip audra, 
kaip viesulas. Visada savotiškas. Visada pilnas rū
pesčių, darbo ir sumanymų.

(Bus daugiau)
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KOMUNISTAI MENKI KOVOTOJAI
(Atkelta iš 1 psl.)

“užsiima ir nešvariomis machi
nacijomis“. Štai, 
krašto“ kolchoze buvęs pirmi
ninkas (ir komunistas) J. Ma
tulevičius išpardavė galvijus, 
sėklą ir... viską išdalijo už dar
badienius. Svarbiausia, kad 
jis... “neaiškiu būdu” pasista
tęs namą Alytuje. Čia, štai ir 
keliamas komunistinis triukš- 
mas — pirmininkas turės pa
aiškinti savo poelgius, nes na
mo pastatymas — šių dienų 
Lietuvoje begalo įtartinas da
lykas ir kvepiąs nusikaltimais...

Tie “geriausi žmonės” — ko
munistai, pasirodo, vis daugiau 
suklumpa. Tai 203 n-ry vėl at
skleidė “Tiesa”, papasakojusi 
apie Lietuvos komunistų parti
jos Kalvarijos rajono komitetd 
plenumą. L. Statulevičius 10 
metų vadovavo “Tarybų Lietu
vos“ kolchozui Kalvarijos raj., 
buvo komunistu, tačiau dabar 
jau... atleistas ir jam keliama 
byla prokuratūroje. Dabar jau 
kaltinamas ne tik Statulevičius, 
kiek... visas Kalvarijos rajono 
komunistų partijos rajonas su 
visais vadovais.

Pasirodo, tokiame Kalvarijos 
rajone visos eilės kolchozų pir
mininkai prisirašinėjo nepaga
mintą pieną, supirkinėjo iš 
kolchozininkų ar iš kitų rajo
nų gyvulius ir pardavinėjo 
valstybei kaip tariamai išau
gintus savame ūkyje. Tik vie
name “Stalino keliu’ 
že per metus buvę prirašyta 
175 tonos pieno... Keliuose kol
chozuose per dieną iš karvės 
būdavo primelžiama vos 30— 
35 litrai pieno.

Tai vis vargšų kolchozinin-

REAL ESTATE REAL ESTATE
■ kų nusikaltimai... Bet štai “Tie
sa” iškėlė faktus, kad partinio 

Tarybinio ra3ono komiteto vadovai viso- 
Jais priemonėmis nuslėpdavo 
visus tų “machinacijų” faktus 

i ir dar daugiau — komiteto na- 
| riai priimdavo kyšius iš kol
chozų pirmininkų, norėjusių 
gauti statybinių medžiagų pa
skyras, o pats komunistų par
tijos rajono sekretorius V. Pan- 
teliejevas dar ir mašinomis 
spekuliuodavo.

Kolchozų pirmininkai — nuo 
latinis taikinys ir dar neseniai 
Lietuvos spaudoje buvo kriti
kuoti to paties Kalvarijos 
jono vadovai už tai, kad 
mieste pasistatę namus ir 

'vena toli nuo kolchozų.
Taigi, nors partinį darbą 

lieka žmonės, “Tiesos“ žodžiais 
tariant, vis eina į priekį, tačiau 
Kalavrijos rajono pavyzdys 
ryškiai pavaizdavo tikrąją pa
dėtį. Tai jau kelia rūpestį ir 
ieškoma būdų sutvarkyti par
tinių komitetų darbą. P. Sau-Į 
lėnas iš Alytaus rajono, kalbė
damas (“Tiesoje” 203 nr.) apie 
partinio komiteto narius, susi- • 
rūpino komiteto narių aukštes- 

; niu lygiu. Jo nuomone, “par
tiniai komitetai turėtų būti sis
temingai atnaujinami”, o į ne
seniai paskelbtus komunistų 
partijos įstatus jis pasiūlė įra- i 
šyti tokį formulavimą: “Parei
kalauti, kad komitetų nariai 
reguliariai atsiskaitytų už at
liktą darbą”. Jei jie neatlieka 
pareigų, galėtų būti atšaukti. 
Jau tokie pasiūlymai liudija, 
kaip nesutinką su tikrove visi j 
teigimai apie komunistų nuo- i 
pelnus kolchozuose ir kokio I 
masto jie yra kovotojai... (E.) 1 narna su sintakse ir anglicizmais.

— a __ t n 4 i; i r n ; _

MARQUETTE PARKO CENTRE
Gražus 2 butų mūras 2 po 6 k. 

ir 2 auto mūr. garažas $29,900.
5% kamb naujas namas. Aliumin. 

I langai: sausas rūsys. $20.900.
5 butų mūras. 3-jų auto, garažas. 

| Alyva šildymas. Prie parko. 855.600.
2 butų mūras. 2 auto, garažas. 

Naujas gazu šildymas. $17,-uu.
8 kamb. bungaiow. Modernus vi

duj. Garažas. $18,800
Liuksus naujas 7 kamb. ranch. Ša

lia 2-jų auto. mūr. garažas. $48,000.
Naujas 2-jų butų mūras ir 2-jų 

auto mūr. garažas. Įrengtas rūsys. 
$45,000.

Lotas ir med. namas. 6 kmb. Aly
va šildymas Vertas $19,200.

5 kamb. mūro burigalow Arti mū
sų. Vertingas pirkinys. $16,900.

4 butų mūras ir garažas. Geros 
pajamos. $47,000

nuo-6 butų mūras. Apie $7.500 
mos. 6 po 4 kamb. $61.000.

6 kamb. naujas mūras arti parko. 
Alum langai. įrengtas rūsys 
$25.400.

6 kamb. octagon. Alyva šildymas 
ir mūr. garažas. $20.500.

Naujas 4% kamb. mūras Aukšta 
pastogė. Arti parkas. $22,500.

8 kamb. rezidencija. 2 vonios. 2 
virtuvės. Kaip atskiri butai. $21,000.

Naujas 1% aukšto mūras. Alum, 
langai. Sausas rūsvs. Garažas. 
$39.500.

KITUR. Taverna-restoranas. Mo
dernus butas. 18 m. mūras, šalia 
lotas. $15,000.

KITUR. Rooming house. Mūras. 
Apie $6.500 pajamų $25.000.

8 butų mūras. Apie $8,200 nuo
mos. Puikūs 4 kamb. butai $68,000.

t” kolcho-

ra-

gy-

at-

I
i

ĮSTAIGA DIRBA KASDIEN

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th Street. Tel. RE 7-7200 ar RE 1-8534

OAK FOREST
3 IR 4 MIEG. KAMBARIŲ 

“SPLIT-LEVELS”

$300 ĮMOKĖTI
Rūsiai, kai kurie su iy2 vonios 
ir užbaigtu poilsio kambariu. Ga
lima tuoj užimti.

Atidarą kasdien nuo 12 valandos 
iki vėlumos.

-<XXX><><XXH><><X><><XK><><KX><XXKXX:

Dėmesio, nuosavybių 
savininkai

Namus ir žemę pirkti, parduoti Ir 
išmainyti galite per mus.

Turime didelį pasirinkimę naujų 
ir senų namu.

Perkame lemta sklypus. Nėra lo
kių Išlaidų pardavėjai.

COLUMBUS REALTY C0.
LAPKUS BUILDERS, INC. 

LU 1-0400 
6440 So. Pulaski Rd.

Mūr. 4 butai: 2x5, 2x4, taver
na, ofisas ir patalpa bet kokiam 
bizniui, 50 pėd. sklypas, geros nuo
mos, mažas įmokėjimas, nebus pa
skolos išlaidų.

Mūr. 2x6, centr. šildymas, arti 
mokyklų ir gero susisiekimo Brigh
ton Parke.

Mūr. 1% aukšto, 6 žavingi kam
bariai ir 3 kmb. butas pastogėje, 
arti 63 and Mozart.

Mūr. 3 butai: 2x5
centr. šild. garažas, 62 
bell.

Med. 3 butai, žema 
ton Parke.

Mūr. 4 butai: 3x3 _ _ _____
geriausia Marąuette Parko vieta.

Mūr. bung. 5 Kmb. Gage Parke. 
Mūr. 2x5, kaip naujas, 50 pėdų 

I sklypas, poilsio kamb. skiepe. La
bai įdomus pirkinys; reikia skubiai 

■ parduoti.
Turime daug ir įvairių namų vl- 

i sose kolonijose, parūpiname pasko- 
j las, notarizuojame dokumentus.

ŠIMAITIS
REALTY — INSURANCE 

2737 W. 43rd St,
arba

4986 W. 15th St.

i

15935 Debra Drive SHUKIS REALTY
(tik į rytus nuo Centrai Avė. 

ant 159-tos gatves)

Tel. — POrtsmouth 7-3375
6433 S. Pulaski St.
Tel. LUdlow 5-5900

DĖMESIO!

PUIKUS ANGLŲ KALBOS 
VADOVAS LIETUVIAMS

Draugo 
puiki 

aiškiai, 
paruoš-

ir 2 kamb., 
ir S. Camp- 

kaina Brigh- 

lr 5 kamb.,

CL 4-2390

OL 6-4980

Mūrinis 5 kamb., 30 p. lotas, la
bai gražus, 66 ir Campbell. $20,500.

Medinis 8 kamb. — visi dideli, ga
limos pajamos Tik $15,800.

Medinis 5 kamb., 37% p. lotas, rū
sys. Geras šild. $12,300.

Mūrinis 4 kamb., 11 m., aukšta 
pastogė, rūsys, garažas. $13,000

Mūrinis 5 kamb. ir 3 galimi vir
šuj. 10 m., 30 p. lotas. $22,500.

Mūrinis 2x6. mūro garažai.
Mūrinis 2x6 ant 30 p. loto, Brigh

ton p„ tik $25,800.
Mūrinis naujas 1% a. ant 30 p. 

loto, ne M. p., $26,500.
Mūrinis 2x5 Gage p., $27,500.
Mūrinis naujas 1 % a. arti mūsų 

ištaigos, $30,500.
Mūriniai nauji su 3 mieg. Mar

ąuette p., nuo $17,500.
Mūrinis 5 kamb. labai tvarkingas 

ir gražus Marąuette p., $19,500.
Mūras, 3 mieg., 6 metų, $20,800.

Mūrinis 4 kamb., 8 m., aukšta 
pastogė. kilimai, 40 p. lotas. 
$18:008.

Mūras, taverna, restoranas, butas, 
2 lotai. viBi įrengimai. 15,000.

Mūrinis naujas 2x5%, po 3 mieg., 
arti Jaunimo centro. $37,500

Mūrinis 1% a. (6 ir 3 viršuj) 63 
ir Mozart. $25,8000.

Mūrinis, naujas 11 butų visi iš
nuomoti pagal sutartis, 8x pajamų.

Mūrinė taverna, 8 butai ir ekstra 
lotas, arti mūsų įstaigos, $41,000.

Mūras 5 kamb. prie 66 ir Mozart, 
tik $17,000.

Mūrinis pajamų namas Marąuet
te p.. $64,000.

Mūrinis. 2 butai — 5 ir 6 kamb. 
Gage Pk. Tik $20,960.

Mūrinis. Naujas 2x6 kamb. Gage 
Pk. 40 p. lotas. $41,800.

Medinis. 1% a. (6 ir 5 viršuj), 33 
p. lotas, rūsys. $11,500.

A. KAIRYS RĖAL ESTATE
2517 West 69th Street. Tel. PR 6-0956

pavergtųjų seimas ĮSPĖJO 
WASHINGTONO KONFERENCIJA

Savo telegramoje Washingto-
HC A^AAUCMAA— 1 V —------------------------ ------------ ----- --------- (

jos, JAV, Prancūzijos ir Vokie-I^ Berlyno klausimu, o privalo J 

tijog užsienių reikalų ministe- 
riams Pavergtųjų Seimas, pažy
mėjęs, kad dabartinis Kremliaus 
spaudimas į Berlyną tėra vienas 
jo žingsnis iš bendro plano pa
sauliui dominuoti, įspėja minis- 
terius, kad jie, ieškodami šiam; tautų laisvo apsisprendimo ir 
Kruščevo puolimui atsvaros, ne- Į laisvų demokratinių rinkimų 
išleistų iš akių sovietų paverg- klausimą. Vakarų nuolaidos pa
togios Centro ir Rytų Europos ; vergtųjų sąskaita arba tiesiogi- 
vaidmens. Bet kad šis vaidmuo nis ar netiesioginis status quo 
tikrai būtų efektyvus, Vakarų 
pozicija pavergtosios Europos lingo poveikio ne tik pavergtie- 
atžvilgiu turi būti aiški ir veiks- siems, bet ir patiems 
minga. Bet kurios rūšies pasita- rams.

į rimuose su Sov. Sąjunga Vaka- 
posėdžiaujantiems Britani- ra* jokiu atveju neturi ribotis

j iškelti bendrą Europos taikos 
planą, atremtą laisvu tautų ap- 

! sisprendimu. Be to, nepaisydami 
vadinamųjų “neutraliųjų” vieno
kio ar kitokio nusistatymo, 
Jungtinių Tautų pilnatyje Va
karai turi iškelti pavergtųjų

Jau išėjo iš spaudos ir 
administracijoje gaunama 
“anglų kalbos gramatika”, 
suprantamai ir metodingai 
tas anglų kalbos vadovas lietuviams, 
tiek mažai su šią. kalba susipažinu- 
siems, tiek ir visiems, norintiems 
šioje kalboje pasitobulinti. Gramati
koje išsamiai supažindinama su vi
somis kalbos dalimis, plačiau apsi- 
stojant prie veiksmažodžių, daikta
vardžių ir skaitvardžių, supažindi-

Visi paaiškinimai — lietuviškai, šim
tai pavyzdžių, parodančių žodžių ir 
posakių varotjimą., kartu su tų pa
vyzdžių vertimais į lietuvių kalba.

Knyga stamboko formato, 216 
psl., kietuose ir tvirtuose viršeliuo
se, kaina — $3.50.

Užsakymus su pinigais siųskite

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

illlilliliiiilliiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MEILE IR LAIME 
Šitokiu pavadinimu nauja di. 

Juozo Prunskio knyga išėjo iš 
ipaudos. Joje svarstoma vyro ir 
žmonos darnaus sugyvenimo klau
simai, tėvų ir vaikų santykiai, o 
taipgi — būdo savybės, garantuo
jančios laimę gyvenime. Knyga su 
daugybe pavyzdžių, skaitoma leng 
vai, kaip romanas. Turi 248 pusi 

Kaina .. $2.
įteisinimas turėtų didžiai ža-

Vaka-

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS

4545 West 63rd Street

PROTESTAS PRIEŠ SOVIETINES 
MARIONETES IPU KONFERENCIJOJE 
Pavergtųjų Seimas Albanijos, 

Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es
tijos, Latvijos, Lenkijos, Lietu
vos, Rumunijos ir Vengrijos 
vardu įteikė protestą Briusely, 
Belgijoj, vykstančiai Tarptau
tinės Parlamentarų Unijos kon
ferencijai dėl suteikto manda
to sovietinėms marionetėms

CHICAGO 29, ILLINOIS
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiniiiiHiii

u

šių valstybių vardu dalyvauti 
unijoje ir jos konferencijoje. 
Kartu Pavergtųjų Seimas iš
reiškė viltį, kad konferencija 
pabrėš sovietų pavergtųjų tau
tų teisę į laisvą apsisprendimą, 
tą būtiną patvarios Europos 
taikos sąlygą.

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. Už patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuves darbų — $10.00 ir dalys 

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS 

2548 W. 69th St. II a. PR 6-1063

M O V I N G
8ERENAS jerkraueto baldus 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto
R. 
ir 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wš 5-0063

Trys su puse miliono praktikuoja šį 
pamaldumą vien tik Amerikoje!

Remkit dien. “Draugą”

“ŠVENTOJI VALANDA NAKTIES

ADORACIJAI NAMUOSE”

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

Lietuvių kalba knygelė tau daug padės
$ly*k 25c —

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi

sią,500
5 kmb. (3 mieg.) švarus med. na

mas ant 37% pėdų sklypo. Nauja 
gazo šiluma. Moderniška vonia ir 
virtuvė. Kilimai. Garažas.

KRAUTUVIŲ CENTRE
Taverna ir likerių parduotuvė. Ki

ta gatvės pusė “sausa”. Gera apy
varta. Graži vieta. $13,000 plius in
ventorius.

KETURI BUTAI
2x5 ir 2x3 kmb. Visi butai su------------- ---- ---- ----------- r-~

tvarkyti, šviesūs, gražūs. $545 mėn. ' taus sklypo. Gage Parke. Įmokėti

MARQUETTE PARKE
Gražus 9 m. mūras. Blokas nuo 

parko. $22.500
Didelei šeimai tvarkingas 8 kamb 

bungalow. Gera vieta. Prieinama 
kaina.

5 kamb. bungalov. 2 maš. gara
žas. Naujas gazo šildymas $17.500.

Arti mokyklų labai švarus 2-jų 
aukštų mūras 3 miegamų butai, 
įrengtas rūsys. Įmokėti apie $8,000.

Liuksus 3-jų butų mūr. ant pla-
2- jų aukštą mūr. 5 ir 6 kamb. 

Mūr. garažas. Gage Parke. Tik 
$26,500. 0. Jakubėnas.

Prie 68-os ir VVestern. 6 kamb. 
med. namas, įrengtas rūsys, ba
ras ir ekstra miegamasis, 2 maš. 
garažas, viskas naujai atremon-1 
tuota, tik $16,700. I. Orentas.

Apie 65 ir Rockwell, 2-jų butą;
Į po 5 kamb. mūr., alyva-karštu į 
vand- šildymas. Garažas, arti vis
ko. Savininkas turi skubiai išsi
kelti. Pamatę, siūlyki! savo kainą. |

3- jų butų med. 5—6—2 kamb. 
Platus sklypas, šilima gazu, 2 ma
šinų garažas. $125 mėn. pajamų 
ir savininkui 6 kambarių butas. 
Brighton Parko centre. Tikrai 
vertas dėmesio. $19,200.

Turime daug kitų gerų pirkinių; re
zidencinių ir apartmentinių namų. Be 
jokio jsipareigavimo skambinkite arba 
dar geriau užvažiuokit ir pamatykite! |
Draudimo Agentūra Patarnauja 

Visais Draudimo Reikalais
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS
REAL ESTATE

General Insurance, Notary Public 
] 6455 SO. KEDZIE AVENUE

TeL PRospeet 8-2233

I

Parduoti, pirkti ar išmainyti na
mus galite Čikagoje ar jos priemies
čiuose.

Turime nuosavybių visur, taip pat 
turime ir klientų, kurie nori pirkti.

Kreipkitės J mūsų raštinę, kur 
gausite geriausia patarnavimų.

NAUJŲ NAMŲ PASIRINKIMAS 
ĮVAIRIOSE CHICAGOS 

VIETOSE
F. Petrauskas & Co.

BUILDERS
2523 West 69th Street

Tel. PRospeet 8-3792
-

6 kambarių namas 
6445 S- Washtenaw Avenue 

TeL HE 4-0295

DĖMESIO !

pajamų. Marąuette Pk. $54,500.
$11,000 METINIŲ PAJAMŲ

šiaurinėje miesto dalyje 3 aukštų 
kam- 
aukš- 
kaina

mūr. “rooming-house” — 19 
barių ir 2x4; kieme dar 1% 
to mūr. — 5 ir 4 kamb. Visa

I $34,500.
60 PĖDŲ SKLYPAS 

Gražus, kampinis. Gage Pk. ant 
biznio gatvės. $14.800.

7 KAMB. MTR. BŲNGALOW 
Gage Pk. Nauja gazo šiluma, 2 

mašinų garažas. 3 blokai iki katal. 
mokyklos ir bažnyčioa $19,500.

P. LEONAS

apie $9,000.
2 po 4 kamb mūr. 2 maš. gara

žas Geroj vietoj Brighton Parke. 
$18,500.,

J. STONKUS, R. L 
2617 W. 71 st St.

HE 6-1517 arba PR 8-1595

REAL ESTATE

2735 West 71 st Street
Tel. WAlbroek 5-6015

Mūrinis 2x4 kamb. Plat-us sklypas 
ir garažas. $21,00.

šviesių plytų 8 metų mūras Mar- 
ąuette Parke. 2 butai po 4% kamb. 
Naujas garažas. $38,000.

Naujas 5 % kamb. mūras netoli 
Draugo. $22,200.

S. J. MATAS R-E.
7317 So. Washtenaw Avė.

Tel- — PRospeet 6-2020

Mūr. 8 po 4. Did. pajamos. Pigiai. 
; . Mūr. 5 ir 6 k. Garažas. Tik 
$20,900.

Vasarvietė. 2 lotai prie Kenkakee 
upės. $2,800.

Prieš pirkdami namus, būtinai pa
tikrinkite mus.

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ. LA 3-3384

3 SKLYPAI GAGE PARKE 
59-ta ir California 

58x125 p. kampinis.
41x125 p. kampinis 
25x125 p.

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

PIRKITE APSAUGOS BONUS

CONTBACTORS

2 a. mūr. 5 ir 6 kamb. Gage pa
ke. Centr. šild. 2 maš. mūr. gar. 
$22,500.

2 a. med. 5x6 ir 2 kamb. $185 
pajamų mėn. Taksai $130. Įmokėti 
$3,800.

22 kamb. ROOMING HOUSE plūs 
puiki taverna. $3,600 pajamų mėn. 
Viskas tik $44,000.

3 skl. (lotai) Oak Lawn 40x125 
kiekvienas. Arti mokyklų ir krau
tuvių. Visi'$15,000.

ŠIMKUS
REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC

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

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RTSIES FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALYBĖ

PRECIN PROTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated )
EDVARDAS ULIS. sav. ___________________________  *___

ta, tik 4 metų senumo, pilna kai- 
na, $21,500. CR 7-6441,

4% kamb. 4 m. bungalow ant 30 
! p. lot. $19,000.

2 apt. 5 ir 6 kamb Atskiri šildy- 
; mai. Marąuette pk. $29,500.

2 apt. 5 ir 6 
karštu vandeniu.

3 apt. 5, 4 ir 3 
dymai. Marąuette

12 apt. po 4 kamb Metinės paja
mos virš $13.000. $105.000.

A. KATILIUS R. E.
2456 W. 69th St. RE 7-8399

CICERO PARKHOLME
Erdvus bungalow 4% kambar., į 

rūsys išklotas plytelėm, 2% auto 
garažas, viskas moderniškai įreng

iš
MOV ING

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų

A- VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

kamb. šildymas 
Garažas. $20,500. 
kamb. Atskiri šil- 
pk. $36,500.

-7-ą^r IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Lietuvių kalba: kasdien nao pir- Į 
madienio iki penktadienio 10.11 vai. 
ryto. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
8:30—9:80 vai. ryto. x*
pirmad. 7 vai. vak.

Anglų kalba; kasdien 
dienio IKI penktadienio 
vakaro.
VISOS PROGRAMOS

1490 kil. AM ir 102.7 mg. FM
Tel. HEmlock 4-2413

7159 So. Maplewood Avė.
Chicago 29, IU.

Vakaruškos

nuo antra- 
7 7:10 vai.

16 WOPA

I

Perskaitę "Draugą", duoki 
Vitiems pasiskaityti.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO- 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
M E 01 CI N O S ir P R E K Y B OS 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL J08U PAGEIDAVIMĄ

REpubuc 7-8949
G35O 8. ALBANY AVĖ. CHICAGO

wxx>o<x>o<xxxxx><x>oo<><><xxxx>o

i STANKUS 
! CONSTRUCTION C0.

Atlieka planavimo ir staty
bos darbius, gydytoją ofisų, 
gyvenamąją ir prekybos pa
statą. Jūsų pasirinkimui tu
rime virš 300 įvairią stan
dartinių projektų.

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-2013

7403 S. WESTERN AVĖ.

JUOZAS ŽEMAITIS
LR VIC. SKADE, ST 8-9272 
HEATING CONTBACTORS 
Įrengiame šiltu oru ir vande
niu šildomus 
-boilers), air 
nos (gutters) 
mokėjimas.

CICERO HEATING AND 
Sheet METAL

2431 S. Kedzie Avenue, 
Chicago 23, Illinois

Tei. 277-1442 Res. OL. 6-0419.

pečius (furnaces 
conditioners, ry- 
lkl 8 metų lšsl-

REZIDENCINIAI 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

o Chicago 36, minota
O<XXKKXXXXXX><XX><>O<XXX><><XX>O

Į

O<XXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXX><>O

I« STATYBA • PLANAI o
• PASKOLOS |

Gyvenami namai. Biznio, in-o 
dustrijos bei ofisų pastatai, o 
Taip pat įvairūs pastatų re- 2 
montai. 3

L. STAŠAITIS i
Statybos Kontraktorius 2 

•O4S 80. SAWYEB A VEN TE $ 
CHICAGO M, ILL. X

Namų TeL PR 8-8378 g 
ooooooooooogooooooooooc c

Reikalinga tarnaitė, ne vyres
nė kaip 50 m. amžiaus, gyventi 
vietoje, nuosavas gražus kamba
rys, lengvas namų ruošos darbas. 
$45.00 savaitei.
BI 2-1448 arba vakare VI 8-7767

Specialus Išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių Sectional svečių 
kambario komplektas Ir 2-jų dalių sve
čių kamb. komplektui ir miegamojo 
kamb. koplektui.
Mūsų erttviose patalpose tnrime ditlžiau- 
sj pasirinkimų visų modemiškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir teievirijos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams reik
menų.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road Tei. SEeley 3-4711
Atdara pirmad Ir ketvirt. 9—9 vai.. antr., treč.. Ir *eftta<lieniaia nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų.

D1ME8IO1GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS
SIEGLER, MONOORAM. MOORE

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau RADIO PROGRAMA
★

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

ŠILDYMAS
A. Stančhmskas instaliuoja vi

sų geriausią Amerikos fizaną gazu 
ir alyva kūrenamos pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus bei Air Conditioners ir atlieka 
visus skardos darbus.
1304 So. Rockwell Stroot |

Tol. GRooehill 6-7875

•ooooo<xxxxx>ooo<xxxx>oo<xxhx 
A. ABALL ROOFING 
Įsteigta prie* 48 raehM 

Cattiss, Downepoata, Htogai. Dam- 
traukiai Pataisomi, Išsmallnami ar- 
ha dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated). Dažymas 14 lauko. 
"Tuckpolnting”. Pilnai apsidraudė. 
Nemokamai apskaičiuojame: žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara diena ir naktį bei sekmadie
niais.

LA 1-6047 KO 2-8778
<xxxxxxxxxxxx>o<xxxxxx>oooo<

Pirkite JAV Apsaugos 
B o n u s I

,Į, , - Į- - -------------

Apsimoka skelbtis ‘'DPAUGE”, 
nes jis plačiausiai skaitomas lietu
vių dienraštis. Gi skelbimu kainos 

1 visiems prieinamos.

V. SIMKUS Constr. Co 1
2619 W. Ilrt StrHt Tel. PR 8-4269 Ir TE 9-5531

P
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MŪSŲ KOLONIJOSE DRAUGAS, Pirmadienis, 1961 m. rugsėjo mėn. 18 d. 5""g?’**

Leo-Jungtinių Tautų sekret. Hammarskjold atvyko į Kongo sostinę 
poldvillę. Čia matyti su centrinės Kongo vyriausybės pirm. Adoula 
(dešinėj). (UPI)

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

kurie visai atsisako aukoti. Jau 
paimtos visos kryžiaus kelių 
stotys. Marija Šaulienė ir Juo
zas Budrys didžiojo altoriaus 
įrengimui aukojo 3,000 dol., pa
rapijos sodalietės pasižadėjo nu
pirkti šv. Mergelės Marijos al
torių, o laidotuvių direktorius 
J. Kotran šv. Juozapo altorių. 
M. ir K. Ivoškai nupirko didžia
jam altoriui kryžių už 175 dol. 
ir t.t. Liko dar nepastatytas 
lietuviškas kryžius bokštui, ku
rio kaina 2,000 dol. Šv. Kazi
miero draugija, kuri yra šios 
parapijos pirmoji steigėja, š. m. 
rugsėjo 9 d. susirinkime nuta- 

i rė naujajai bažnyčiai įtaisyti
šv. Kazimiero vitražą už 3,000 
dol. Klebonas kun. J. Kinta pra
šo visus dabartinius parapiečius

Paterson, N. J.
Auksinis jubiliejus

Spalio 15 d. Patersono šv. 
Kazimiero parapija švenčia sa
vo auksinį jubiliejų. Iš ryto 10 
vai. vysk. Brizgys celebruos šv. 
mišias šv. Kazimiero bažnyčio
je. Pamokslą sakys kun. Pran
ciškus Gedgaudas, OFM. 
yra kilęs iš šios parapijos ir Čia 
laikė savo pirmąsias šv. mišias. 
Šioje didelėje parapijos šventė
je dalyvaus ir Patersono vysku
pas James McNulty. Choras mo 
kosi spec. mišias ir naujų gies
mių. Choro vadovas muzikas 
V. Justas prašo daugiau choris
tų prisirašyti prie choro. Kvie
čiamas jaunimas, ypač studen
tai.

Be iškilmių bažnyčioje 6 vai.1 ar^a seniau buvusius prisidėti 
vakare bus banketas su meni- j Pr*e šio didelio darbo ir nors 
ne programa Alexander Hamil- ’ maža suma paremti naujosios 
ton viešbuty. i bažnyčios statybą.

Jubiliejaus proga rengiamas Barb. Paež.
specialus leidinys, kur bus iš
spausdinta parapijos ir jos or- St. LoUlS, Mo. 
ganizacijų istorija. Parapijos 
kunigai prašo visus parapiečius 
prie šios knygos išleidimo pri
sidėti. Kas norėtų parapiją ta 
proga pasveikinti, sveikinimas 
visame puslapy kainuoja 40 do
lerių, pusei puslapio 20 dol., ket 
virtadalis puslapio 10 dol. Rė
mėjai moka po 5 ir 1 dol. Su 
visais sveikinimais reikia pasis
kubinti, nes iki spalių 15 d. liko 
nedaug laiko.

Pereitą pavasarį šv. Kazimie
ro parapija pradėjo statyti nau 
ją bažnyčią. Buvo norėta nau
jos bažnyčios šventinimą ir auk 
sinį parapijos jubiliejų švęsti 
kartu. Bet dėl lėšų stokos ir ki
tų trukdymų statyba pavėlavo. 
Dabar darbai eina, aukos ren
kamos. Daugelis parapiečių no
riai aukoja ir dar pasižada ką 
nors specialaus naujajai bažny
čiai įtaisyti. Gaila yra ir tokių,

A

Jis 
čia

Pasisekęs šv. Juozapo parapijos 
parengimas

v.

Šv. Juozapo lietuvių parapija 
rugsėjo 9 d. turėjo, pobūvį pa
rapijos lėšoms sutelkti. Nors 
diena buvo labai karšta, bet 
svečių buvo labai gausu, kurių 
buvo matyti net iš Chicagos. 
Šis pobūvis mažai lietuviškai 
parapijai davė tūkstantį dolerių 
pelno. Pobūvio metu buvo pas
kirstytos ir dovanos šios lietu
viškos parapijos rėmėjams. Pir 
mą dovaną, gražų radijo apa
ratą, laimėjo Jonas Stanaitis. 
Antrą — radijo laikrodį, M. 
Klasky, trečią, gražią rankų dar 

‘ bo antklodę, Ona Binz. Visi lai
mingieji gyvena St. Louis, Mo.

|
Pobūvis buvo šeštadienio va

kare, bet j jį atsilankė nemažai 
ir kunigų. Gi prelatui T. Woods,

i

dideliam šios parapijos rėmėjui, 
atvykus į pobūvį, svečiai orkest 
rui pritariant sugiedojo “Hap- 
py birthday” ir įteikė dovanų, 
nes prelatas tą dieną šventė 
savo gimtadienį. Klebonas kun. 
Z. Gelažius ir parapijos pobū
vio rengėjai labai dėkingi sve
čiams už atsilankymą ir visiems 

; prisidėjusiems prie šio pobūvio 
parengimo.

Philadelphia, Pa.
Prof. J. Ereto paskaita

Rugsėjo 19 d., antradienį, 7 
vai. vak. Lietuvių Banko patal
pose prof. J. Eretas, ką tik at
vykęs iš Šveicarijos, skaitys pa
skaitą. Prof. Eretas yra žymus 
kalbėtojas ir labai gražiai klau
sytojams perduoda' iškeliamas 
mintis. Reikia manyti, kad ir 
ši profesoriaus paskaita bus 
tikrai įdomi.

Philadelphijos Ateitininkų Šen 
draugių sk. valdyba visus lie
tuvius maloniai kviečia paskai- 
ton atsilankyti.

Išvažiuoja Vokietijon

Rugsėjo pabaigoje Aldona Lu 
šaitytė išvyksta Vokietijon į 
Heidelbergo universitetą tęsti 

Į vokiečių kalbos studijų. Pasku
tiniuosius tris metus A. Lušai-

tytė kalbas studijavo Temple 
universitete, Philadelphijoje.

B. V.

Ispanijoj diakonas J. Torraz' 
apsirgo ir apako. Popiežiaus 
leidimu įšventintas kunigu. Jis 
darbuosis aklųjų institute.

A
John Langis

Gyveno 4157 S.
MirS rūgs. 15, 

vai. rytą, sulaukęs
Gimė Lietuvoje, 

nevėžio apskr., 
rap., Miliūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 
Pasiliko dideliame 

me žmona Marcelė (po tėvais 
Stalionaitė), duktė Mary-Ann 
Moore, žentas Lawrence, anū
kė Karen. daug kitų giminių, 
draugų bei

Priklausė 
pos klubui.

Kūnas 
Bieliūno kopi. 434$ S. Califor
nia.

Laidotuvės įvyks trečiad.. 
rūgs. 20 d. iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. Pa
nelės Marijos Nekalto prasid. 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, duktė, žen 
tas ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas, Tel. LA 3-3572.

Archer. 
1961. 7:30 '
pusės amž. 
Kilo iš Pa- 

Subačiaus pa-

55 m. 
nuliūdi-

pažistaniy. 
Keistučio Pa£al-

pašarvotas Petro

I

I

I

I

I
i 
I

i
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J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

SOCIALINIS DRAUDIMAS
(Atkelta iš 2 psl.) bote papildomos nustatytos su

mos.

pašalpos kreditus galima pra
šyti
jūsų
pa.

tuomet, kai pasibaigia 
reguliari nedarbo pašal-

I

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėlee 
ne tk laidotuvėms, bet ir gėlee sodinti ir puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 111 th St., PR 9-1355 ir 9-1356

M 
r»

Mylimai motinai
A. -j- A.

MIKALINAI NATKEVIČIENEI mirus, 
jos dukroms SOFIJAI PETRAVIČIENEI, STASEI BLIŪ- 
DŽIUVIENEI ir DANUTEI NAIKAUSKIENEI ir jų šei
moms, liūdesio valandoje, nuoširdžiausiai ir giliau
siai užjaučia

Marija DUDIENĖ su šeima

Brangiems Bendrastovyklautojams

Juditai Audenaitei, Jurgiui Jaks-Tyriui, 
Antanui Škėmai

tragiškai žuvus, giminėms ir artimiesiems bandau 
išreikšti žodžiais neišreiškiamą užuojautą.

Saulius šimoliūnas

A. "f“ A.
JUDITAI AUDĖNAITEI mirus, 

Juozui Audėnui ir šeimai reiškiame mūsų giliausią 
užuojautą.

!

*

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

t.

J

Laidotuvių Direktoriai

MMMANS
U4S Sa WESTERN AVĖ.

ralinj nedarbo kompensacijos 
įstatymą (unemployment com- 
pensation law), ir r c) jei jūs 
esate bedarbis, ir d) jei jūs ati
tinkate Illinois Unemployment 
Compensation Act (išskiriant, 
kad jūsų reguliari pašalpa pa
sibaigė).

Kl. Ką reiškia sąvoka — re
guliari pašalpa pasibaigė?

Ats. Bendrai kalbant, jūs lai
komas išėmęs regularią pašal
pą, kai gavote visą pašalpą, 
kuri gautina per pašalpos me
tus (benėfit year) arba kai jūs 
pašalpos metai pasibaigė prieš 
jums išmokant nustatytą
mą, arba kai jūs gavote pašai- prašyti reguliarią nedarbo pa
pą per 26 savaites ir neuždir- šalpą. Neišmokėtus laikinos

Kl. Kiek aš gausiu laikinos 
skubios pašalpos (TEB) ir 
kiek laiko?

per

(Bus daugiau)
Pr. Šul.

Ona Krikščiūnienė 
Albina ir Gytis Krikščiūnai 
Donata ir Jonas Karužai ir 
Julija ir Antanas Janoniai 
■i. . . . . . . . . . . i —

T«T» MODERNIŠKOS 
AnkCONDITIONED KOPLYČIOS

I

ęS i ' MA1DK

BBpMt T-0600
3M8 VBTA - C

REpvMk T-8801 j

Ats. Jeigu jūs atitiksite 
statytiems reikalavimams, 
gausite laikinos skubios pašal- 

I pos pusę tos sumos, kuri buvo 
išmokėta jums per paskutinę 
pretenziją (claim).

Kl. Jeigu laikinoji skubios 
pašalpos teisė būtų pertraukta 
dėl to, kad įgiju naują regu
liarią pašalpos teisę, ar aš nu
stosiu laikinos skubios pašal
pos teisių?

Ats. Pirmiausia jūs turite

nu-
jūs

NUO NACIŲ NUKENTĖJU
SIŲ JAV — 12,000 ASMENŲ

Nuo nacių persekiojimo nu
kentėjusių, nustojusių sveika
tos JAV-bėse esą 12,000 buv. 
tremtinių, jų tarpe ir lietuvių. 
Šie asmenys turi teisę j atly
ginimą iš Austrijos ir Vak. 
Vokietijos.

Vienas mūsų skaitytojas C. 
gavęs iš Austrijos konsulato 
pranešimą,
nacių nukentėjusio, 
ta eiga.

Pranešama, kad 
nukentėjusieji savo
turi pareikšti iki šių metų pa
baigos. Nukentėjusieji turi kreip 
tis kiekvienas asmeniškai į Mr. 
Felix Schnyder, Geneva, Švei
carija. Prašymams paduoti ter
minas — 1961 m. gruodžio 31 
d.

A. f A.
DR. JONUI SUKAREVIČIUI 

staigiai ir netikėtai mirus, jo mylimai žmo
nai ir dukterms reiškia giliausią užuojautą 
ir kartu liūdi

1

..i

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON’ 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

I

su-

Planingas taupymas moka gerus dividendus 
Pradėk taupyti šiandien

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

kad jo, kaip 
bylai

nuo 
duo-

naciųnuo
pretenzijas

SOCIALINIS DRAUDIMAS

Gydytojų Korp. „Fraternitas Lithuanica”

PADĖKA
A. f A. VINCENT DANTO

Mūsų mylimas vyras ir tėvas mirė 1961 m. rugpiūčio mėn. 
14 dieną ir buvo palaidotas rugpiūčio mėn. 19 dieną Švento 
Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kleb. prel. J. Paškui, kun. 
W. Urbai ir kun. J. Vyšniauskui, kurie atlaikė ged. pamaldas už 
jo sielą, o kun. W. Urbai, kuris palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sie
lą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame grabnešiams.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalvavusiems, kuriems atski

rai neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame laid. direkt. Petkui ir Sūnui už malonų patarnavimą. 
Visiems, visiems nuoširdus dėkui. Žmona, sūnus ir marti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
IletaviŲ Laidotuvių Direktorių Associacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. TeL YArda 7-3401

i

PETRAS P. GURSKIS
659 VVEST 18th STREET TeL SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

Veikia J.A.V. valdžios leidimu ir jos p”’t±iflroje 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VI 7-7747 John J. Kazanauslcas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

TURI 30,000 TARNAUTOJŲ
Chicago American rugsėjo 2 

d. pranešimu, Socialinio drau
dimo administracija per savai
tę gauna 50,000 naujų aplikaci- 

; jų pensijoms ir pomirtinėms pa
šalpoms gauti. Po to kai prez. i 
Kennedy pasirašė Socialinio 
draudimo įstatymo papildymą 
(t. y. po liepos 4d.), tokių pra 
šymų padidėjo iki 90,000. šia
me krašte iš viso yra 135,000,- 
000 apdraustų asmenų, iš kurių 
75,000,000 gauna uždarbių kre
ditus ; 15'/2 mil asmenų gauna 
pensijas. Socialinio draudimo 
įstaigose tarnauja iš viso 30,- 

. 000 asmenų, iš kurių pusė yra 
Baltimorėje, kiti 600 soc. dr. 
skyriuose Administracijai išlai 

I kyti išleidžiama 2% gaunamų 
pajamų. Vyt. šul.

i

Dešimts Metų Mirties Sukaktis
A. -f- A.

STANISLOVAS STANCIKAS
Jau suėjo dešimts metų, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1951 m. rug
sėjo 19 dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Uu jo sielą užprašytos šv. Mišios rugsėjo men. 19 dieną, 
8:30 valandą ryto Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a- a. 
Stanislovo Stanciko sielą.

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnūs, duktė h- anūkai.

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVE^ CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008

STEPONAS e. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 50th AVENUE TeL OL 2-5245 arba TO 3-9687

dien. "Draugą". kitiems
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DRAUGAS, Pirmadienis, 1961 m. rugsėjo mėn. 18 d.

X Grigaliūnas Ignas, Keno- 
sha, Wis., mums rašo: “Džiau
giuos, kad jūs pirkote elektro
ninę klišėms gaminti mašiną. 
Priimkite mano pagalbą 5 dol.” 
Draugas nuoširdžiai padėkojo 
mūsų bičiuliui!

X Elena Širvinskienė, A. L. 
R. K. Moterų Sąjungos 20 kuo
pos pirmininkė, yra susirūpinu
si, kad gerai pavyktų A. L. R. 
K. Moterų Sąjungos seimas, ku 
ris įvyks spalio 12—14 d. Ne
kalto Šv. P. Marijos Prasidėji
mo parapijos mokyklos salėje, 
2745 W. 44 St. Tikimasi su
laukti daug sąjungiečių ir sve
čių.

X Dr. Jonas ir Bernadeta 
Reiniai rugsėjo 15 d. Centrai 
Community ligoninėje susilau
kė dukters, kurią žada krikšty
ti Vitos Audros vardais. Jie 
jau augina sūnų Joną ir duk
relę Grasildą. Motina ir duktė 
jaučiasi gerai ir greitai grįš į 
namus.

X šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų per 1 metus ir 3 mėn. Chi 
cagoj mirė 36 narės. Serga Ce
cilija Riška, Aleksandra Mar- 
tinkienė, Ona Mažeikienė, Zel- 
vis, Pučienė, Sereikienė, Čepu
lis. 
linki

Visoms narėms artimieji 
greit pasveikti.

X Rita ir Petras Dūdai, gyv. 
1629 S. 49 Avė., Ciceroje, rug
sėjo 4 d. susilaukė pirmagimio 
sūnaus Petro - Kazimiero. Jie 
anksčiau yra buvę Liberty res
torano savininkais.

X Ąžuolas Stelmokas, Chi
cago Tribūne akordionistų kon
kurso laimėtojas, ir jo sesutė Eg 
lė pasirodys Liet. Žurnalistų 
S-gos Chicagos skyriaus rengia 
mo Spaudos baliaus programoj.

X Jonas Būčys, ilgametis 
Toronto gyventojas, a. a. vysk. 
Pr. Bučio brolio sūnus iš Su
dargo apylinkės, Šakių apsk., 
laikinai apsigyveno Bridgepor- 
te.

X
tragiškai žuvus, norinčiųjų pa
gerbti jį ir išsaugoti jo kūrybą 
lietuvių tautai pastangomis yra 
steigiamas Antano Škėmos Raš 
tų Išleidimo fondas. Į laikinąją 
fondo organizacinę komisiją į- 
eina; inž. Valdas Adamkavi- 
čius, dr. Vytautas Kavolis, ra
šyt. Julius Kaupas, rašyt. Ma
rius Katiliškis, adv. Algiman
tas Kėželis, rašyt. Algimantas 
Mackus, rašyt. Henrikas Na- 
gys, rašyt. Kostas Ostrauskas, 
dr. Jonas Valaitis.

Lietuviškoji visuomenė malo
niai prašoma padėti išleisti An- 

’ tano Škėmos likusiuosius raš
tus. Norintieji prisiminti rašy
toją A. Škėmą kviečiami siųsti 
savo įnašus fondui sekančiu 
adresu: dr. Jonas Valaitis,
2547 W. 45th St., Chicago 32, 
III.

Rašyt. Antanui Škėmai

"X Žurnalistų rengiamo spau 
dos baliaus programą, kuris į- 
vyksta rugsėjo 23 d., šeštadie
nį, 8 v. v. Pakšto salėje, ru
dens sezono veiklos pradžiai, 
sudaro sol. Birutės Kemėžaitės 
dainos, rašyt. A. Barono humo
ristiniai eilėraščiai, žum. J. Vai 
čiūno feljetonas ir t. t. Be to 
tradicinis spaudos valsas rožė
mis papuoštas, B. Pakšto mu
zika ir dainos, seniausio ir jau
niausio lankytojo pagerbimas 
dovana, šimtojo svečio premi
javimas, spaudos baliaus gro
žio karalaitės rinkimai, laimės 
šulinio — meno paveikslo įtei
kimas ir t.t. Lietuvių visuo
menė yra kviečiama spaudos 
baliuje dalyvauti.

X “Lietuva šiandien turistų 
akimis”, tokį garsinį spalvotą 
filmą baigia parengti Vytautas 
ir Valius Stasiūnaičiai. Šiam 
filmui paveikslai paimti iš J. 
Stuko ir kitų turistų, kurie pa
skutiniu metu turėjo progos 

j pamatyti okup. Lietuvą. Visa 
eilė šio filmo vietų yra aplen
kę bolševikų cenzūrą, todėl fil
me matysis ir nuvarginto Lie
tuvos kaimo vaizdai. Šis nau
jas filmas Chicagoje bus de
monstruojamas lapkričio mėn. 
vidury.

X šv. Pranciškaus 
lyno Rėmėjų 2 sk., 
Park, parengimas su 
dovanų įvyks rugsėjo
v. p. p. U. Garalevičienės na
muose, 4437 So. Artesian avė. 
Kviečiame gausiai atsilankyti. 
A. Zalandauskienė, S. Jocienė, 
T. Norbutienė ir kitos rėmėjos 
darbuojasi, kad visa gerai pa
vyktų.

X Zaraziškių klubas, gyvuo
jantis 26 metus, ir per tą laiką 

' daug prisidėjęs stambiom au
kom lietuvybės bei labdaros 
tikslams, susirinkimus šaukia 
kas antrą mėnesį ir dėl to su
sidaro nemažai srvarbių reikalų 
aptarimui. Svarbiausias klubo 
susirinkimas, po vasaros atos-' 
togų, įvyksta rugsėjo pabaigoj, 
kuriame skiriamos aukos ir 
svarstoma klubo veikla. Klubo1 
susirinkimai šaukiami atviru
kais ir dėlto kiekvienas susirin
kimas teisėtas, nors ir svar
biausius nutarimus darant, šį
met pirmasis po atostogų susi
rinkimas įvyks sekmadienį, rug 
sėjo 24 d. 1 v. p. p. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43 st. Klu
bo pirm, kviečia gausiai atsi- 

: lankyti.
I__——— ■ '
I

i
i

Vienuo- 
Brighton 
daugybe 
24 d. 2

X 40 vaL atlaidai Nekalto 
Šv. P. Marijos Prasidėjimo baž
nyčioje prasidėjo vakar. Jie 
baigsis antradienio .vakare su 
iškilminga procesija. Šiandien 
ir rytoj, iškilm. mišparai ir an
tradienį iškilminga procesija 
bus 7:30 v. v. Mišios pirmad. 
ir antrad. bus 6, 7. 7;30, 8 ir 
9 v. lyto. Laike vakarinių pa
maldų sakomi pamokslai, 
antrad. bus lietuvių kalba, pir
mad. anglų kalba. Laike 40 v. 
galima įgyti visuotinius atlai
dus kiekvieną dieną, įprastomis 
sąlygomis. Pamokslus sako 
kun. P. Cinikas, MIC.

X Balfo Chicagos apskrities 
valdyba rengiasi koncertui-va- 
karienei, kuri įvyksta lapkričio 
11 d. Jaunimo Centre. Pasku
tiniame posėdyje rugpiūčio 30 
d. buvo išrinkta penkios komi
sijos: programos sudarymo, šei* 
mininkių vakarienės parengi
mo, pakvietimų platinimo, lai
mės šulinio ir baro. Pirmąją
sudarys visi šeši Balfo direkto-į 
riai ,antrąją — apie pora de
šimčių moterų, trečiąją — St. 
Semėnienė, ketvirtąją — F. Se- 
reičikas ir penktąją — A. Gint- 
neris. Valdyba tikisi visą mais
tą gauti iš savo tautiečių ne
mokamai, nes šalpos darbuose 
yra reikalinga aukų, darbo ir 
pasišventimo.X Teresė Shiman - Snars- 

kaitė, išbuvusi 6 savaites ligo
ninėj, vis sunkiai tebeserga. 
Dabar yra parvežta pas savo 
motiną A. Snarskienę, 8110 So. 
Fairfield Avė., kuri prižiūri sa
vo dukrelę ir jos vaikučius, ku
rių yra trys ir kurie laukia 
mamytės pasveikimo.

X L. R. K. S. A. Chicagos 
apskrities svarbus susirinkimas 
įvyks penktadienį, rugsėjo 22 
d., 7:30 v. v. Vyčių salėje. Val
dyba prašo visų kuopų atsto
vus dalyvauti, nes bus tariama
si kaip Chicagoje paminėti dei
mantinį jubiliejų.

X Sofija Jonikienė, Brighton 
Park gyventoja, sunkiai serga 
ir guli Šv. Kryžiaus ligoninėj. 
S. Jonikienė yra stambi gerų 
darbų rėmėja ir visų vienuoly
nų amžina narė.

X Lietuvių Namų Savininkų 
Politikos klubas Cicero, III., 
rugsėjo 12 d. narių susirinki
me, klubo vicepirmininkui Izi
doriui Taruliui pasiūlius, vien
balsiai nutarė pasveikinti dr. 
P. Daužvardį jį pakėlus į Lie
tuvos generalinį konsulą. Savo 
sveikinime tarp kitko sako: 
“Mus stiprina jūsų energingi 
darbai visuose lietuviškuose rei 
kaluose; jūs esate mums švi- 
turys”.

Montrealio muzėjuje vandalai sugadino 100,000 dol. vertės 5 pa
veikslus. Juos tyrinėja muzėjaus direktorius ir panele Mitchel. 
Sugadinti yra Renoit, Daumier ir Monticelli kūriniai. (UPI)

gyvenančiu bendruomenės na- (leidiniai irgi galima pasiųst šiuo 
rių.

Suvažiavimas, kuris praėjo 
darbingoje ir įtampioje nuotai
koje, buvo baigtas Tautos him
nu.

— PLB Vokietijos Krašto 
Tarybos sesija įvyko rugsėjo 
2—3 dienomis Vasario 16 gim
nazijos rūmuose Huettenfelde. 
Rugsėjo 1 d. ten pat įvyko Vo
kietijos krašto Bendruomenės 
apylinkių pirmininkų ir vargo 
mokyklų mokytojų pasitarimas.

r.-2 7-K: sch - histo-
risch Fakultaet,, Litauische 
Lektuere, Universitaet, Bem, 
Switzerland.

X Komp. Juozas Žilevičius 
Chicagoje praleido keletą mė
nesių jaukioje tėvų jėzuitų glo
boje. Per tą laiką jis labai daug 
dirbo Muzikologijos archyve, rū 
šluodamas istorinę medžiagą, 
kuri dar nebuvo sutvarkyta ir 
rinkdamas naują medžiagą iš 
Chicagos ir apylinkių. Paskuti- 

i niu metu gavo labai vertingos 
istorinės medžiagos iš S. Bar
čus, N. Gugienės, buvusių Bi
rutės lir Kęstučio chorų, Pir
myn choro ir kitų. Vakarais 
profesorius būdavo dažnai kvie 
čiamas į pobūvius ar vakarie
nes, kurios būdavo surengtos 
jam pagerbti. Taip jis yra bu
vęs A. Kučiūno, sol. A. Dičiū- 
tės, Vyrų choro valdybos, J. 
Kreivėno, inž. L. Bildušo ir į- hie Barčus radio family” sto- 
vairių organizacijų atstovų sve ties W0PA; Stasė Semėnienė, 
čiu. Būdamas Chicagoje dome-1 „Draugo” moterų skyriaus re- 
josi apie lietuviškos operos pa
statymo galimybes ir apie tai; 
parašė straipsnį, kuris tuoj pa
sirodys spaudoje, šeštadienio 
rytą išvyko iš Chicagos į Cle- 
velandą, kur rinks archyvinę 
medžiagą ir bus muz. A. Mikul
skio svečiu.

X Danilevičienė, Stefa Ki
sielienė, prof. B. Vitkus, P. Ur- 
butis, dr. Z. Brinkys yra atei
tininkų sendraugių baliaus glo 
bėjai, kuris įvyksta spalio 21 
dieną.

Gražių vizitinių kortelių 
biznieriui-profesionalui 

reikia
DRAUGAS 

spausdina tokius dalykėlius 
gražiai, greitai prieinama kaina

Kreiptis į DRAUGĄ
4545 W. 63 r d St., Chicago 29, 

Skambinkit LUdIow 5-9500
♦■♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <
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OKUP. LIETUVOJE
— Prof. K. Bieliuko 60 m. 

sukaktis. Rugp. 26 d. Lietuvos 
spauda, radijas paminėjo prof. 
dr. K. Bieliuko 60 m. sukaktį. 
Jis yra parašęs apie 40 mokslo 
darbų ir pagal “Tiesą” 
nr.) gali būti pagrįstai 
mas Ežerotyros mokslo 
ninku ir organizatoriumi
voje. Akademikas K. Bieliukas 
1959 m. buvo priimtas į kom. 
partijos narius. Ligšiol jis eina 
geologijos ir geografijos insti
tuto direktoriaus pareigas.'

(202 
laiko- 
pradi- 
Lietu-ŠVEICARIJOJE

— Šveicarijoje keliuose uni
versitetuose studijuoja medici
ną 8 lietuviai, kurių 7 iš JAV.

— Berno universitete, filoso
fijos ir istorijos fakultete bus 
ir ateinančiame semestre dėsto
ma lietuvių kalba. Klausytojai 
įvairių kalbų specialistai. Stu
dijuojančių buvo 12. Tikimasi, 
kad šiam žiemos semestre skai 
čius pakils. Skaitys prof. Re-

I

IŠ ARTI IR TOLI
I

ralės ugdymo plotmėje. Šie me
tai gimnazijai buvo palaimingi: 
abiturientų dauguma išlaikė eg 
zaminus, sėkmingai praėjo ke
liamieji egzaminai, mokslo pro
grama buvo išeita, finansinė 
būklė dėl vokiečių įstaigų didės 
nės paramos ir dėl nenuilstamo 
aukotojų ištvermingumo ir dos 
numo pagerėjo.

Dar suvažiavimui praneši
mus padarė garbės teismo 
pirm. dr. J. Deveikė ir kontro
lės komisijos (kontrolę atliko 
vienas iš jos narių J. Kairys) 
vardu A. Krivickas. Po to įvy
ko ilgos ir gyvos diskusijos dėl 
visų pranešimų.

Karštai buvo diskutuota ir 
Švietimo Komisijos nuostatų 
klausimu. Padarius keletą patai 
sų, Švietimo Komisijos nuosta
tai buvo priimti. Taryba savo 
atostovu į Švietimo komisiją 
išrinko J. Stankaitį.

Į valdybą buvo išrinkti: kun. 
J Br. Liubinas, — pirm., E. Si
monaitis, I. Apyrubis, A. Šukys 
ir J. Stankaitis. Garbės teis
man : pirm. dr. P. Karvelis, na
riais — dr. J. Deveikė ir J. 
Venckus. Kontrolės komisijon: 
Rugulys, Barazas ir A. Boehm- 
Krutulytė.

Krašto Tarybos Rinkimų ko
misiją nutarta išrinkti kores- 

nazijos svarbą lietuvybės išlai- pondenciniu būdu iš Huetten- 
kymo ir krikščioniškosios mo- felde arba artimų apylinkių

VOKIETIJOJE
— P. L. B. Vokietijos Krašto 

t-bos suvažiavimas buvo rūgs. 2 
ir 3 dienomis Vasario 16 gim
nazijos salėje, kuriame dalyva
vę 14 Tarybos narių ir daug 
svečių, jų tarpe kun. Perkūmas 
iš Venecuelos. Suvažiavimą ati
darė seniausias amžiumi J. 
Stankaitis. Suvažiavimui išrin
kus prezidiumą, pirmąją dieną 
pirmininkavo Stp. Vykintas, an 
trąją — Ig. Apyrubis, sekreto
riavo A. Boehm . Krutulytė.

žodžiu suvažiavimą sveikino 
Vliko V. Tarybos pirm. J. Glem 
ža, L. Raudonojo Kryžiaus 
pirm. J. Norkaitis, Katalikų Šie 
lovados Vokietijoj direkt. tėvas 
A. Bernatonis, Venezuelos lie
tuvių benruomenės vardu kun. 
Perkūmas. Raštu sveikino Bal- 
fo įstaigos vardu Kairienė ir ■ 
Čekauskai.

Ilgą ir iššamų pranešimą 
apie Kr. v-bos veiklą padarė Į 
valdybos vardu kun. Br. Liu- > 
binas. Jis pabrėžė, kad šių 
metų kadencijos eigoje ypač 
daug valdybos buvo padaryta 
kultūrinėj srity.

Apie Vasario 16 d. gimnaziją 
dr. L. 

ir
pranešimą padarė dir. 
Gronis.Puikiai paruoštame 
konkrečiais duomenimis parem 
tame pranešime jis iškėlė gim-

CHICAGOS ŽINIOS
DIDŽIULIS KARNAVALAS vinančių gėrimų ir daug įvai-
ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOJ riaušių pramogų. Atvyk, pama

tyk ir linksmai praleisk laiką!
Šį šaunų karnavalą ruošiaŠv. Kryžiaus lietuvių parapi

jos salėje, 46 ir Wood str., se- parapijos vadovaujančios drau- 
kantį trečiadienį (rugsėjo 20 
d.) 6 vai. vakare atidaromas 
didžiulis karnavalas, kuris bus 
uždarytas sekmadienį, rugsėjo 
24 d.

Kugelio kontestas bus rūgs.
23 d. 7 v. v. Kontesto teisėjų 
komisiją sudaro Ona Biežienė, 
dr. Stepono Biežio žmona; Al
dona Daukienė, žvaigždė „Sop-

gijos: Šv. Kryžiaus moterų ir 
Šv. Vardo vyrų.

Karnavalo pirmininkai yra 
Mr. ir Mrs. Tomas Dambraus
kai, 4527 S. Marshfield, vicepir- 

imininkai: Mrs. June Stukonis,

! daktorė.
■ Laimėtoja (ar laimėtojas) 
I gaus premiją, ir kugelio ten pat 
salėje bus galima gauti. Mote
rys, norinčios dalyvauti kugelio 
konteste, registruojasi kamiva- 
lo salėje.

Sekmadienio (rugsėjo 24 d.) 
vakare laimingieji galės gauti 
(traukimo bilietų būdu) tris 
miegamojo kambario aprangos 
gabalus, du vieškambario ap
rangos gabalus ir gazinį pe
čių.

Premijas aukojo Brabec 
krautuvė, 2001 W. 51 str. Visi 
trys daiktai bus išstatyti kiek
vieną vakarą Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje.

Budose bus įvairiausių daik
tų : siuvamų mašinų, dviračių 
ir radijo aparatų. Bus atsigai-

mų dviejų 60 aukštų aparta- 
mentinių namų, Marina City, 
prie Chicagos upės tarp Statė 
ir Dearborn gatvių.

GAUS REUTERIO ŽINIAS

Reuterio žinių agentūra iš 
savo centrinės Londone penk
tadienį atidarė tiesioginę liniją 
su Chicagos Tribūne. Pasauli
nės žinios, surinktos šimtų Reu 
terio agentūros korespondentų, 
išsisklaidžiusiųjų po visą pa
saulį, pasieks Chicagą labai 

: greitai.

į

4631 S. Paulina, ir Jonas Jun- 
cius, 4626 S. Winchester.

Šv. Kryžiaus Moterų draugi
jos pirmininkė yra Mrs. Adeli- 
nė Jasaitis, 4504 So. Wood str. 
ir Jurgis Paulikas, 1425 W. 45 
str. Šv. Kryžiaus šv. Vardo 
draugijos pirmininkas.

Karnavalo pelnas skiriamas
Šv. Kryžiaus parapijos mokyk- Kurie dar nespėjo, turės pro- 
los fondui. Remontuojant mo- gos užsiregistruoti spalio 13 d., 
kyklą buvo daug išlaidų.

Šv. Kryžiaus parapijos kle- mas.
bonas kun. Anicetas M. Linkus niuose 
kviečia visus į didingą, turtin- ' Cook apskritis turėjo 2,771, 
gą ir šaunų karnavalą.

Trečiadienį, ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį kar
navalas bus atidaromas 6 vai. 
vakare, o sekmadienį — 3 vai. 
P- P-

DAUG REGISTRAVOSI

Penktadienį visoje Cook ap
skrityje vyko balsuotojų regi
stracija. Spėjama, kad užsire
gistravo 1,600,000 gyventojų.

kai vyks panašus registravi- 
Paskutiniuose prezidenti- 

rinkimuose 1960 m.

292 registruotų balsuotojų.
NUGAIŠO GORILA

r

Lincoln Parko zoologijos 
de nugaišo Lotus, 16 metų
rila. Sode dar yra dvi suaugu
sios ir dvi

so- 
go-

Stak. mažos gorilos.
AERODROME

vėjo sūkurys apsu
ŽUVO

Smarkus
ko helikopterį Midway aerodro
me, kuris mirtinai sužeidė me-

TRYS ŽUVO, KRITĘ Iš
43-ČIO AUKŠTO

Trys darbininkai, nukritę iš 
43-čio aukšto, mirtinai susižei
dė. Tai įvyko penktadienį vidų- chaniką Richard Thomas, gy- 
je rytinio bokšto naujai stato- (venusį 4435 N. Merrimac.

EISENHOWEKIS CHICAGOJ

Eksprezidentas Dwight Eisen- 
hower šeštadienio vakarą kal-

dard. Spalio 17 klausytojai su- McCormick auditorijoje,
grįš prie lietuvių kalbos. Jau Cermak Rd., prie ežero, 2,000
įtraukta į paskaitų sąrašą Ver- 
gleichende Grammatik dės Li- 
tauischen ir Litauische Lek- 
tuere.

Būsų tikrai verta universite
to bibliotekai paaukoti mūsų 
kultūrinį paminklą Lietuvišką 
Enciklopediją. Aišku, visi tu
rim savų bėdų, bet ji dvasinis

žmonių miniai, susirinkusiai 
pagerbti senatorių Dirksen (R., 
III.). Eisenhoweris 
cagą vakar rytą.

NAUJAS PAŠTO
KAS

apleido Chi-

VIRŠININ-

Illinois Atstovų 
Harry Semrow (D.

rūmų narys 
»., Chicago) 

turtas ne tik mums, bet ir sve- buvo paskirtas nauju Chicagos 
timtaučių akyse. O Šveicarijoj j pašto viršininku. Jis — vokie- 
studentija iš visų pasaulio kraš , čių kilmės ir katalikas. Savo 
tų. Atliekami jūsų bibliotekose 1 postą užims spalio mėnesį.

p.

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario mėn. I d., 1960 m.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
■ • ■ ■ ■ UflAD PIRMAD. ir KETV. .......... 9 v. r. iki 8 p. 
VALANDŪSi ANTRAD. ir PENKTAD................ 9 v. r. iki 5 p. p.

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

I

i
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KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

INSURFO

D

PATIKRINKIT AUTOMOBILĮ
PAS PRITYRUSIUS, MECHANIKUS

I

I
I

TUNE UP 8 CYL. .............................................
TUNE UP 6 CYL................................................
AUTOMAT. TFANSMTS. SKALS ĮDĖJIMAS 
VISŲ FIRMŲ AUTOMOBILIŲ STABDŽIŲ

(Relinings) ........................................... nno $14.95 iki $17.95
TRANSMISIJŲ PERDIRBIMAS (OVERHAUL) DARBAS $50.00

MOTORO PAGRINDINIS REMONTAS, “BODY W0RK” IR
DAŽYMAS

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 90 DIENŲ.

$ 7.00 
$ 5.50 
$30.00

N

WESTERN AUTO SALES & SERVICE
(LIETUVIŲ ĮMONE)

4318 South Westem Avenue
Telefonas — LAfayette 3-1790

. --------- -------------
Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

MARQUETTE PK., 6211 S. Westem, PRospect 8-5875 
Vedėju 1. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30, kitom dienom nlo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais rugsėjo mėnesį abi krautuvės uždarytos. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidara tik 

6211 South Western Avė. krautuvė.
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