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SOVIETU SĄJUNGOS GINIKLAI GABENAMI Į KUBĄ
Stiprinasi Maskva Jungtinių Amerikos

Valsybių pašonėje
Ką pareiškė vyriausybes laikraštis Revolution

MASKVA. — Kuba ir Sovie
tų Sąjunga oficialiai pripažino 
sekmadienio vakare, jog Sovie
tų ginklai ir kariniai instrukto
riai keliauja j Kubą sutikti taip 
vadinamą „agresorių imperia
listų grėsmę”.

Ginklų rūšys, kiekis ir jų 
pristatymo metas neatskleista 
komunikate, kuris buvo pa
skelbtas kelioms valandoms 
praslinkus po išvykimo dviejų 
kubiečių vadų, kurie tarėsi su 
Sovietų Sąjungos diktatorium 
Chruščiovu ketvirtadienį Kry
me.

Sovietų ir Kubos susitarimas 
patvirtino vakariečių senus įta
rimus: Sovietų Sąjungos gink
lai ir Sovietų technikai jau pra- 
siskynė sau kelią į Kubą, pri
sidengdami nekarinėmis siunto
mis.

Sutartį pasirašė kubiečių 
ekonomijos ministeris ErnestoJ 
(Che) Guevara ir Kubos milici-j

jos vadas Emilio Aragones Na- 
varro.

SUSIRŪPINIMAS 
Washington, D.C. — Senato

rius George Smathers (D. Fla.) 
pareiškė, jog Jungtinės Ameri
kos Valstybės turėtų remti 
tarptautinę karinę organizaciją 
tarp šio pusrutulio valstybių, 
norinčių stoti akivaizdoje Ku
bos problemos. Lotynų Ameri
kos valstybės vis labiau su
pranta, jog komunizmas vis 
labiau graso jų vyriausybėms.

Kubiečių vyriausybės laikraš
tis „Revolution” vakar paskel
bė didžiausia antršte, jog Kuba 
gaus karinių reikmenų iš Sovie
tų Sąjungos, žinoma, ir „tech
nikų”, nes, girdi, reikia būti pa- 
siruošusiems prieš Jungtinių 
Amerikos Valstybių invaziją.

Vilkaviškio gimnazijos 55 metų ir Vilkaviškio miesto 300 metų minėjimo rugsėjo 1 d. Jaunimo Centre, Chicagoje, 
garbės prezidiumas. Iš kairės: kun. prof. P. Dambrauskas, buv. Vilkaviškio gimnazijos direktorius J. Eidėnas, mo
kytoja Drungienė, prel. M. Krupavičius, Lietuvos gen, kons. dr. P. Daužvardis su Ponia, buv. gimnazijos 
direkt. prof. M. Krikšččiūnas ir mokytojos Eivienė, O. Kasperskienė ir Vilčinskienė. A. Gulbinsko nuot.

Daugiau kaip 10ffl00 asmenų
žuvo Irane

Žemės drebėjimas sukrėtė Iraną
TEHRAN, Iranas — Visa ' 

eilė' žemės drebėjimų užvakar j 
naktį nuniokojo plačiąsias Ira
no sritis, užmušdami tūkstan
čius asmenų, kai jie miegojo sa
vo miesteliuose. Padėtis bai
siausia, beveik prilygsta tautos 
sunaikinimui.

Užvakar buvo teigiama, jog 
žuvo nuo 4,000 iki 8,000 asme
nų. Raudonojo Liūto ir Saulės 
draugija, Irano Raudonasis 
Kryžius, pranešė, jog 3,000 as
menų žuvo vien tik Raresfahan 
srityje netoli Kazvin. Tūkstan
čiai asmenų liko be pastogių.

Daug miestelių nušluota nuo 
žemės ir ten nelikę gyvų žmo
nių.

Pasak The Associated Press 
pranešimo, mažiausia 75 mies
tai ir miesteliai „sulyginti su 
žeme” ir 6,000 - 8,000 asmenų

žuvo žemės drebėjimo metu. 
Irano ministeris pirmininkas,

aplankęs vakar žemės drebėji
mo nuteriotas sritis, verkda
mas pareiškė, jog daugiau kaip 
10,000 asmenų žuvo, bet gal' 
siekti ir iki 20,000.

— Katalikų socialinė veikla 
televizijoje. Pirmuose keturiuo
se rugsėjo mėnesio sekmadie
niuose CBS televizijos tinklas 
rytais 9 vai. 30 min. (New Yor
ko laiku) rodys filmas apie ka
talikų socialinę akciją.

Žmogus mažai turi gražių dienų, 
tačiau ir tame tamsiame jo hori
zonte meilė, ta dieviškoji saulė, 
gali savo spinduliais nuskaidrinti 
klaidžiojantį gyvenimo debesėlį.

V. Hugo

Žuvo 40 Vietnamo
raudonųjų partizanų
SAIGON, Vietnamas — Viet

namo vyriausybės kariniai dali
niai, kovojantieji krašto aukš
tumose, nužudė ketvirtadienį ir 
penktadienį 40 komunistų par
tizanų.

Vyriausybė netekusi 12 ka
reivių ir 17 sužeista. Dviejų 
dienų žygiai, remiami Jungtinių 
Amerikos Valstybių armijos 
H-21 helikopterių, buvo atlikti 
kalnuose vakaruose nuo Quang 
Nagai, smogiant į komunistų 
partizanų įrengimus.

Draugo piknikas
Chicago — Vakar Slovakų 

aikštėje buvo gausus dienraščio 
„Draugo” išvažiavimas (pikni
kas). Į pikniką buvo atvykusių 
asmenų ir iš tolimesnių koloni- j 
JU-

Trumpai iš visur
■ & — Alžire, Alžirijos sostinėje

vakar vėl susikirto vicepremje-
1- 'S Ben

9VT V mmCYIjAĮTmu 4 S •” ’• su alžiricčiais partizanais.Habk * — ■ " > W *■ A tšl — P/'«m r<U.įos• ** f.-ĮĮk Charles (lr <;•/■///• 71

" - Albu. '‘ĄflflST jS šiandien atvyksta j Vakarų Vo
kietiją vizito. Prancūzų valsty-

Vilkaviškio gimnazijos mokytojai, auklėtiniai ir jų jaunoji karta prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę Chi- jjgS gajva vizituos penkias die- 
raeoie vilkaviškiečių suvažiavimo proga rugsėjo 2 d. ’ A. Gulbinsko nuotrauka 5r ,Lcigujc i r _ ___ nas Vakarų Vokietijos miestus.

— Radaro stotis — Japonijos 
vyriausybė vakar pranešė, jog 

į ji statys „aukščiausią pasauly
je radaro stotį Tuji kalne, ne-

menine gražia programa. Ug- toli Tokio.

NUOTAIKINGA VILKAVIŠKIEČIU ŠVENTE
CHICAGO. — Vilkaviškio vo vilkaviškiečiai solistai S. Ba-

miesto 300 ir gimnazijos 55 me
tų įkūrimo sukaktis buvo pa

ras ir R. Vilčinskaitė-Mastienė, 
ir poetai: J. Švabaitė-Gylienė,

Berlyno kareivių, kurie nusikal 
tę žmogžudystėmis ir kitais žiau 
rūmais, sąrašą.

Churchill nebekandi-
datuos j parlamentų
LONDONAS — Laikraštis 

„The Sunday Times” vakar 
pranešė, kad jog jis sužinojęs 
iš konservatorių sluoksnių, jog 
Sir Winston Churchill, 85 metų, 
neplanuojąs statyti savo kandi
datūros perrinkimui į parla
mentą.

minėta vilkaviškiečių ir jų K. Bradūnas ir B. Auginąs.
draugų rugsėjo 1 ir 2 d. Chica- Sekmadienį, rugsėjo 2 d. tėvų
goję. jėzuitų koplyčioje buvo pamal-

t-, , . dos, o po to padėtas vainikasRugseio 1 d. įvyko Jaunimo . ’ 1 . ,, 1 vJ • c */ nnn Tiominlrln mi vnCIOTYi C! un
5 Centre akademija, kuriai vado- 
! vavo minėjimo komisijos pir
mininkas dr. L. Kriaučeliūnas. 
Paskaitą apie Vilkaviškio mies
to įkūrimą ir jo mokslo židinių 
raidą skaitė kun. prof. P. Dam
brauskas, raštu sveikino vysk. 
V. Brizgys, žodžiu — buv. gim
nazijos direktorius J. Eidėnas.

1 ir Lietuvos gencr. konsulas dr.

prie paminklo žuvusiems už 
laisvę, prisimenant žuvusius 
vilkaviškiečius. Ten žodį tarė 

J buvęs gimnazijos direktorius 
prof. M. Krikščiūnas.

Vakare ten pat Jaunimo Cen
tre buvo banketas su linksma

ningą kalbą pasakė dail. prof. 
V. Jonynas. Sveikino JAV L. 
Bendruomenės pirm. J. Jasaitis. 
Banketui vadovavo dr. V. Tau
ras.

Britai kareiviai 
išvyko iš Jamaikos

“Gelbėkite Alžirijos 
vaikus!”

BONNA, Vokietija. Vokiečių 
Raudonasis Kryžius, atsiliepda
mas į Tarptautinio Raud. Kry
žiaus Genevoje atsišaukimą, 
kreipėsi į Vakarų Vokietijos gy 
ventojus, prašydamas aukų ba
daujantiems Alžirijos vaikams.

Vokiečių Raudonojo Kryžiaus 
atsišaukime sakoma, kad Alži- 
rijoj “visko trūksta, kas gyveni 
mui būtinai reikalinga: maisto, 
medikamentų, aprangos, palapi
nių, antklodžių, darbo įrankių, 
sėklų...” ’

Vokiečių Raud? Kryžiui pir
miausia rūpi daugelio tūkstan
čių vaikų gelbėjimas nuo bado 
mirties ir ligų, kurios jiems 
gresia.

Australai ieško žmonų 
Europoje

PARYŽIUS. — Australijos i- 
migracijos ministeris Alexander 
Downer atvyko į Europą, norė
damas atlikti specialų uždavinį.

Jis lanko kraštus, kur yra 
moterų perteklius, kur mote
rų daugiau nei vyrų, kad susi
orientuotų kaip į Australiją įsi
leisti jaunų moterų, kurios no
rėtų tapti Australijos piliečių 
žmonomis.

A. Downer galvoja apie 150, 
000 moterų ir turi viltį jų pri- 
siverbuoti pirmiausiai Italijoje 
ir Prancūzijoje. Į klausimą, kad 
jis nesidomi vokietėmis, juk Vo
kietijoje yra moterų žymiai dau 
giau negu vyrų, Downer atsa
kė: “Pas mus nejaučiama ypa
tingos simpatijos vokietaitėms”.

KALENDORIUS
Rugsėjo 4 d.: Šv. Rozalija, 

Mozė, Rimantas.
Rugsėjo 5 d.: šv. Laurynas, 

Teisutis, Valdonė, Mirga.
ORAS

Oro biuras pranešė: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 80 laipsn., galimas lietus.

Saulė teka: 6:18, leidžiasi 
7:21.

— Danija turėjo 797,829 pa
tentuotus televizijos aparatus 
rugpiūčio mėnesio pradžioje.

— Pakistano poetui ir visuo
menės veikėjui Faizui Achma- 
dui Faizui rugpiūčio 27 d. 
Maskvoje buvo įteikta tarptau- 

j tinė Lenino premija “už taikos 
i stiprinimą tautų tarpe”, ;— pra- 
į nešė Vilniaus „Tiesa” rugpiūčio

Kingston, Jamaica — Ketu- i d- (Nr. 202). 
riasdešimt kareivių, 27 žmonos korėjos pietinėse provin-
ir 47 vaikai vakar išvyko iš Ja- cUose potvynyje žuvo 184 as- 
maikos, kaip paskutiniai sargy- menYs, 86 dingę.
biniai iš naujos nepriklauso- ~ Bosftirčos pasiuntinys į 
mos Jamaikos. Prieš kiek laiko JAV- Pirmasis Jugoslavijos už

sienio reikalų viceministeris

6,000 rusų kareivių
atplaukė į Kubą

CARACAS, Venecuela — Ku- 
Pastaraisiais me- su Antaniuku — visi iš Clevelando, gimnazijos mokinių, net iš ana- biečių pogrindžio vadas užva-_ _ I ’T'rkllOll* Antnnnr, 1J i »» 7\iT: _ v . v .kar pranese rastu, kad jis ga-Į 

vęs iš Havanos pranešimus iš

, _ ., Į P. Daužvardis.
Draugo piknike rugsėjo 3 d. svečiai „ v. , ._ v., , važiuoja traukinėliu Priekyje Z. Gel-! Suvazlavlmas Savo daug SVClkl-

Churchill parlamente yra nuo gotaite, Juozas ir Ona Vasiliauskai1 nimų iš buvusių Vilkaviškio 
1900 metų. Pastaraisiais me- su Antaniuku — visi iš Clevelando, gimnazijos mokinių, net 
tais retai nuvykdavęs į parla- j °^°a; Geležinės uždangos.

lėmis, prie jų Antaniukas Kivėnas.

Jamaika gavo nepriklausomy
bę iš Britanijos.

mentą. Meninėje programoje dalyva-

Veljko Micunovic paskirtas ju
goslavų ambasadorium Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

— Vakar prieš pietus jau bu-— Dieferibaker pateiks pra- \
patikimų Šaltinių, jog 6,000 Britų bend- ™?k™a\alaĮ

SOVIETŲ SĄJUNGOS NESEKME
“ j sų kareivių keturiais laivais at- ruomenės (Commonsvealth) mi

plaukė į Kubą praėjusį penk- nlsteriU pirmininkų konferenci- — Vakarų Vokietijos gyny- 
tadienį " joje Londone rugsėjo 12 dieną į bos ministeris Strauss ragino

Į premjeras John Diefenbakeris 
pogrindžio į pateiks dviejų minučių praneši-__ o_„

yad? Pranešimo, 3,000 kareivių Kanadai per Telstar sateli- vę, nors komunistai ir įsakytų 
išlaipinti Manei, uoste 30 mylių , . „ , T. * • oaa \J * tą. i juos šaudyti. Jis tun 800 rytų

Pasak kubiečių
Rytų Vokietijos kareivius ap
saugoti bėgančius žmones į lais

Rusai raketą šovę į Venerą, bet ji kažin kur nušvilpė
WASHINGTON, D. C. — Iš niu metu Mariner n turėtų bū- sekimą praneša J. Webb, Jung-1 nuo Havanos, ir 3,000

neskelbiamų, bet rimtų šaltinių ti pakilęs nuo žemės apie 1 mi- 
pranešama, kad Sovietų Sąjun- lijoną mylių, o Venerą turėtų

Ni-
caro uoste, Nipe įlankoje, ] 
Oriente provincijoje. Nicaro 
yra apie 50 mylių šiaurės va-| 

informacijų šaltiniai slepiami. i karuose nuo Jungtinių Ameri- 
Rusijos vadovaujantis erdvių ' kos Valstybių laivyno bazės 

mokslininkas profesorius L. Se-1 Guantanamo įlankoje, 
dov, kuris dabar dalyvauja Ja- j Rusijos kareiviai, apsirengę 
ponijos Tokio mieste vykstan- j žalia uniforma, nešėsi ryšulius

tinių Amerikos Valstybių toli
mosioms erdvėms tyrinėti ad-

ga nesėkmingai mėgino paleisti praskirsit 10,000 mylių nuoto- ministracijos direktorius. Tų
raketą į Venerą dvi dienas 
prieš Jungtinių Amerikos Vals
tybių bandymą (Amerika palei
do raketą praėjusį pirmadienį), 
kuris lig šiol yra sėkmingas,

lyje gruodžio mėnesio pradžio
je.

Raketos Mariner II greitis 
yra daugiau kaip 7,000 mylių 
per valandą. Pagaunami radijonors nebūtų galima teigti, kad įi<rnalai liff'šiol yra „ana stiį čioje tarptautinėje konferenci- ir kulkosvaidžius 

toji raketa nenuklys nuo rei- Kada raketa pasieks puįę joje, kurioje svarstomi tolimųjų j Sunkvežimiai lengvoji arti-1 
kiamos krypties. Astronomų kel[onė ta<Ja ‘ si įlais erdvių klausimai, kategoriSkai1 lerija ir priešlėktuviniai ginklai 

„„„ ,emės paneigė, kad Rusija mėginusi buvo iškrauti.
ginis motoras, kuris pakreips ' Pkloiaii raketą } Venerą. Jo pa- j -- —- - - _

. .. , , - „ norima kryptimi raketų, kuri relsk,mu ~ RuslJa' ne- k,n,a nepavykusi Rusijos
Amerikos raketa į Venerų dabar " klaidinga tolimoje ateityje paleis raketą bandymą. Matyt, nutarta tyleji-

buvo pavadinta Mariner II; jos j !mu busią geriausia nuslopinti

apskaičiavimu Venera nuo že
mės yra 180 milijonų mylių at
stume.

tikslas yra ištirti tos planetos 
prigimtį ir nustatyti, ar ten

kryptimi.

Apie Sovietų Sąjungos rake-
į Marsą. Rusijos sostinėje 
Maskvoje tylima ir nekomen-

yra bet kokia gyvybė. Dabartį- tos baudymo į Venerą nepasi-1 tuojama Amerikojųe paleista i

tą nesėkmę, kuri komunistinei 
propagandai būtų žalinga.

(Nukelta į 5 pusi.) Draugo piknike linksmi talkininkai: Alicija Miliauskaitė (kairėje) Antanas 
Šantaras ir Dalė šantaraitė.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVAliKdANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

Kova dėl atlyginimo nuo 
nacių nukentėjusiems
Tiek lenkai, tiek žydai, kurie 

nuo nacių režimo, negavę jiems 
priklausomo atlyginimo, ener
gingai veikia, kad jiems pada
rytos skriaudos būtų atitaisy
tos. Pagal taip vadinamąjį V. 
Vokietijos priimtą “Wiedergut- 
machunggesetz” tik maž,. dalis 
jų ir kitų tautybių nacių aukų 
gavo atlyginimą. Jie nenuleido 
rankų ir organizuotai klabeno 
į prezidentų, parlamentų, mi-ni- 
sterių duris ir varė plačią akci
ją, kad jų teisėtieji reikalavi
mai būtų patenkinti. To rezul
tate Vak. Vokietijos vyriausy
bė pasirašė atitinkamą sutartį 
su UNO Aukšt. Pabėgėlių ko
misaru ir paskyrė 56 mil. mar
kių. Iš to fondo komisaro įstai
ga su patarėjų komitetu, pagal 
tam tikras išdirbtas taisykles, 
skirsto teigiamai išspręstiems 
reikalauto jams atlyginimą. Dar 
bas eina palengva, nes reikia iš 
spręsti 40,000 prašymų, peržiū
rėti daug dokumentų ete. Ne
patenkintieji galės apeliuoti į 
specialę komisiją prie komisaro 
įstaigos. Dėl tautybės persekio
jamieji, nustoję nemažiau 25% 
darbingumo ir invalidai ar jų 
teisėtieji įpėdiniai ar sutuokti
niai, gali ligi š. m. gruodžio 
31 d. reikalauti atlyginimo, pri
statę raštiškus pažymėjimus, 
gydytojo pažymėjimą.

Vokiečių įstaiga Koelne—Bun- 
desvervvaltungsamt — iki šiol 
iš 8,000 paduotų prašymų ofi
cialiai išspręsta tik 30 ir pasky
rė atlyginimus. Tikimasi, kad 
po dviejų mėnesiiį prašymai 
vėl bus sprendžiami.

Lenkai turi sudarę Chicagoje 
organizaciją išgauti atlyginimą 
iš vokiečių piliečių karo metu 
nacionalizuotą turtą. Iki šiol už 
siregistravo 2,000 nukentėju
sių, kurie moka po 5 dol. išlai
doms apmokėti. Tos organizaci
jos valdybos nariai dažnai lan
kosi kongrese ir iškovojo, kad į 
įstatymo projektą būtų įtrauk
tas atlyginimas buv. lenkų, ka- 
cetininkams.

Lietuviai norą pavėluotai, 
dr. Vitaičio iniciatyva nori irgi 
atlyginimo gavimui iš kongre
so susiorganizuoti. Sveikintinas 
sumanymas. A. Č.

JŪS KLAUSIATE,
MES (ATSAKOME

Ar aš galiu pasilikti JAV-se?

Kl/ Prieš keletą mėnesių aš 
atvykau į JAV kaip laivo įgu
los narys. Netrukus aš įsimy
lėjau į vieną merginą, su kurią 
susituokiau ir praleidau išvyki
mo terminą. Dabar aš norėčiau 
sutvarkyti savo imigracinį sta

tusą. Ar aš tai galėčiau pada
ryti neapleidžiant žmonos? J. I.

Ats. J. I. Labai gaila, kad ne- 
| galite pasilikti. Nuo 1960 m. 
liepos mėn. įstatymo nuostatai, 

i kurie ne imigrantams leidžia 
'sutvarkyti JAV-se jų imigraci
nį statusą kai čia apsistoja,

Į specialiai išskiria laivo įgulos 
narius. Tačiau yra vienas ke
lias, kuriuo jūs galite įgyti tei
sėtą nuolatinį rezidento statusą 

į ir vėliau piliečio, yra išvykti iš 
j JAV ir gauti imigranto vizą vie 
name šio krašto konsulate už
sienyje.

Jeigu jūs esate atvykęs iš 
tolimo krašto, tai gal galit imi
gracijos eigą sutvarkyti arčiau 

! JAV-bių, jeigu tam reikalui ga
lite įsigyti užsienio pasą. Ka
dangi ši procedūra yra gana 

! komplikuota, galinti iššaukti 
tiek deportacijos klausimą, 
tiek pat kaip ir įsileidimo 
galimybes, todėl mes patariame 
prieš darant bet kuriuos žygius 
pasitarkite su socialine agentū
ra arba šioj srity patyrusiu ad
vokatu. Pr. šul.

Ar mano pensija didėtų su 
mano metų didėjimu?

Kl. Esu išdirbusi 4 met. ir 
3 mėn. Per metus uždirbu 
$3,717. 1963 m. sausio 24 d.
man sukaks 65 met. Kiek gau
čiau pensijos išeidama tuo lai
ku? O jei dirbčiau turėdama 
65 m. ir toliau? Ar mano pen
sija didėtų su mano metų didė
jimu ir kiek? J. K.

Ats. J. K. Labai gaila, kad 
nepateikėte kiekvienų metų už
darbių. Yra būtina žinoti ne 
tik kiek jūs uždirbote kiekvie
nais metais, bet taip pat ir per 

i tuos tris mėnesius. Jeigu dirb
tumėte ir sulaukus 65 m. am
žiaus, tai gali pensija ir padi
dėti. Tačiau tai priklausys nuo 
uždarbių. Kiek toji pensija pa
didėtų — nežinia, nes negalima 
daryti spėliojimų dėl ateities 
uždarbių.

Kl. Kokią pensiją gaučiau su 
laukęs 62 m.? Esu gimęs 1901 
m. kovo 3 d. Š. m. esu uždir
bęs $900 ir daugiau nesitikiu 
uždirbti iki pensijos gavimo lai
ko. (Seka uždarbio lentelė).

Dr. Sk.
Ats. Dr. Sk. Pagal pateiktuo

sius uždarbių 'duomenis, jeigu 
jūs daugiau nebedirbsite, tai 

| jūsų sumažinta pensija, sulau
kus 62 m. amžiaus, būtų apie 
$90.40 per mėnesį. Tačiau jei 
tos pensijos prašytumėte sulau 
kę pilno pensininko amžiaus, 
tai ji būtų apie $113. Pastebė
tina, kad vieną kartą apsispren 
dus gauti sumažintą pensiją, ji 
tokia ir pasiliks net ir tada, kai 
sulauksite 65 m. amžiaus.

Rhode Island valstybės rotušėj 
88 metus išbuvo pilietinio karo 
patranka, kuri buvo užtaisyta ir 
dabar ją specialistai išardo, iširn- 
dami užtaisą.

Kl. š. m. gegužės mėn. mano 
vyras užvedė bylą nedarbingu
mo pensijai gauti. Aš, kaip 

I žmona, buvau pakartotinai pa
klausta ar aš šiemet uždirbsiu 
$1,200. Sirgau apie 3% mėn. ir 
iki rugp. 11 d. teuždirbau tik 
$390. (Pereitais metais uždir
bau $2,153). Liepos pabaigoje 
pradėjau vėl dirbti, pakėlė atly 
ginimą ir dabar gaunu $1.25 į 
valandą. Jei nesusirgčiau, ar ne 
sumažėtų darbas per ateinan
čius 4 mėn. tikiuosi uždirbti 
$800. Taip per metus susidary
tų $1,200. Aš soc. dr. įstaigai 
negalėjau pasakyti kiek aš už
dirbsiu šiemet — nežinau. Sakė 
man po sausio 1 d. atnešti Tax 
Statement, jei aš uždirbsiu $1,- 
200. Ar ta pensija bus mažes
nė, jei neuždirbsiu $1,200? Jei 
taip, ar pensija bus pakelta 
nuo 1963 m. sausio 1 d., jei aš 
įrodysiu, kad uždirbau $1,200? 
Pagaliau, jei vyrui būtų pripa
žinta pensija, ar ją nesulaikys 
iki tam laikui (iki sausio 1), 
kada galėsiu įrodyti, kiek šiais 
metais (1962) uždirbau? O. R.

Ats. O. R. Nors jūs savo am- 
žiaus ir hemininte, tačiau at- 

! rodo, kad jūs esate sulaukusi 
bent 62 m. amžiaus ir todėl ga-. 
lėtumėte kvalifikuotis pensijai 
kaip nedarbingo pensininko žmo 

’ na. Man rodos, jog socialinio 
draudimo įstaiga norėjo išsiaš- 
kinti, ar jūs galėtumėte gauti 

■ žmonos pensiją, jei vyras pra
dėtų gauti nedarbingumo pensi
ją. Mat, norint gauti žmonos ar 
savo pensiją, dar tais metais 
kada tų metų laikotarpy esate 
dirbę yra būtina žinoti, kiek 
esate uždirbę. Užtat įstaiga ir 
prašė pristatyti tikslią uždar
bių sumą.

Ar jūsų nuosava ar žmonos 
pensija būtų didesnė ar mažes

nė, jei jūs šįmet uždirbsite ma
žiau nei $1,200 — nežinia. Rei
kia žiūrėti visus jūsų uždar
bius, norint žinoti ar šiųmeti
niai uždarbiai turėtų kokios 
nors įtakos. Viena galiu pasa
kyti: jūsų pensija nenukentės. 
O ar pensija padidėtų — suži
nosite gale metų.

Vyro pensijos sulaikyti nega
li, jei yra kokių neaiškumų dėl 
jūsų pensijos, nes prašymas ne
darbingumo pensijai gauti ne
turi nieko bendro su jūsų pen
sijos problemomis.

Patarimas: palaukite iki me- 
i tų pabaigos ir kai turėsite tik- 
! slius uždarbių duomenis juos 
pristatykite socialinio draudi
mo įstaigai. J. šoliūnas

i. —o—

• TRUMPAI
’ —Buv. Darbo sekr. Golbderg
‘ pasakė Atstovų rūmuose, kad ii 
jgesnis nedarbas yra nacionali- 
nė problema; š. m. liepos mėn. 
apie 1 mil. darbininkų buvo 15 
daugiau sav. be darbo ir virš 
V2 mil. buvo be darbo daugiau 

j negu 6 mėnesius. 4 mėn. kai 
baigėsi TEUC programa, 600,- 
000 vyrų ir moterų naudojosi 
savo steitų pašalpomis ir iki 
galo metų virš 100,000 naudo
sis. Prašė komitetą, kad kon
gresui pateiktų atitinkamą nuo
latinę pagerintą nedarbo kom
pensacijos sistemą.

— Pasirašyta programa be

darbiams specialybei išmokyti. 
Michigano steitui paskirta $421- 
183 išmokinimui 299 darbinin
kų.

— Senatorius VVilliam Prox- 
mire (D. iš Wis.) pasiūlė įst. 
projektą, kad pagal ĮSocia'linio 
draudimo įstatymą, nuo 60 me
tų amžiaus dirbantieji galėtų 
pasitraukti iš darbo. Tas pats 
šen. ProKmire anksčiau pasiūlė, 
kad privalomas mokslas mo
kyklose jaunuoliams būtų iki 
17 metų amž. pratęstas. Šios 
priemonės padėtų krašte suma- 

į žinti nedarbą.

ELECTROniCS
- - -       OR L —

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS
TVj-RĄOIOAI - OUOST. REKORDERIAI 

ĖS 
ITESANTENOS- BATERIOOS ___

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

LEMPU! 
3OŽI,

13321 S.Haisted St,- CLiffsid£4-5665|

« P. ŠILEIKIS, 0, P.
' WlV Orthopedas. Protezistas.

Aparatai-Protezai. Med. ban-
I > dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t.t.
i Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
I ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St., Chicago 29, 111. 
Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą.. 

Del valandos skambinti telefonu 
HBmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINItJS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.

Jr
VALANDOS4

Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki S popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.
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s • Redakcija straipsnius tai- 
£ so savo nuožiūra. Nesunau- 
2 dotų straipsnių nesaugo, juos 
E grąžina tik iš anksto susita- 
™ rus. Redakcija už skelbimų 
2 turini neatsako. Skelbimų 
E kainos prisiunčiamos, gavus 
2 prašymus.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 Street 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki
4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8:
šešt. nuo l k) 4 vai.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki R va.l Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

' PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marąuette Road 

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I 1407 So. 49th Ccurt, Cicero 
iienį uždaryta. Kitu laiku susitarus. 'Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš-

Val.
vak. šeštadieniais 10—i vai. Trečia-

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

Rez. HE 4-1670.

K. G. BALUKAS
i AKUŠERIJA IR MOTERŲ LTGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building), tel. LU 5-6446

' Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 W ėst OSrd Street 
Tel.: PKospect 8-1717 

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

i. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

tad. tik 10-12.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. ' Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais i - _. ’sskyrua trečiadienius.
nuo 7 iki 8.

$7.00
$6.00

$4.00
$3.50 $1.50 2

• Redakcija dirba kasdien — 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 2 
8:30 — 12:00.

« Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- 2 
niais — 8:30 — 12:00. S

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sc. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę. 

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 7-229(1.

DR. ANT. RUDOKAS, Ont?
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir remti/a 
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

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

Op. W, Rass Dr. L. Seibutis
Inkstų, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. VVestern Avė tel GR 6-0091; 392 E. 159th S£ Harvey 
III,, tel. EDison 3-4383; 30 N Ifl- 
chigan Av,, Suite 808, tel. CE 6-7764 
_____ Valandos pagal susitarimą

DR. ALD0NA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia, skambinti TE 9-1071. .

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

MIDLAND
SAVINGS

4840 Archer Avė. • Chicago 32

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

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

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

Current Dividend up to 414%

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 6Srd Street 
Kampas 63-čios ir California

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

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

Rez. IVAlbrook 5-3048

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

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

Kente 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 1

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

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue

(Prie California Avė.)

Rez. GI 8-0873

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

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

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

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

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

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

Trečiad. ir šeštad, pagal autartį.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896
Rezid* .telef. VVAlbrook 5-309r

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną, 2 — 4 ir 

vak* Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą,. šeštadieniais nuo 2
v. iki 5 v. v.

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

J

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vak. vak.,
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso lr rez. WA 5-2017

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDTCAL BUILDING 

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

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

Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p. 
intrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-oa ir Campbell Avė. kanapas) 

Atostogcse iki rugsėjo 10-tos d.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

Tel. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
_ LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St

rel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

2~4 v- PoPiet ir kitu laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti tel.; HĖ 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

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

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
ATOSTOGOSE

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

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

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

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

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

0R. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Haisted Street
Tel. ofiso GA 6-0257, rez. PR.6-6659 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki 8 v. p.p., 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidi; 
(Emergency), šaukite telefonu -
434-6967 nuo 2 valandos po piet 
ligi 5 valandoB ryto kasdien.



)
Komunizmas verčiasi

NEKALTOMIS KLAIDOMIS
PERVERSMAI PIETŲ AMERIKOJE

Grėsmingi neramumai vyrauja veik visame žemyne

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 4 d. 8
Lenkija seka Maskvos gaires

Po antrojo Pasaulinio karo 
JAV politika parėmė Lenkijo
je koalicinę valdžią, kurioje 
buvo, be abejo, įjungti komu
nistai. Neilgai trukus toje val
džioje beliko tik komunistai, 
o Lenkija atsikliuvo už gele
žinės uždangos. Tas pats atsi
tiko Vengrijoje, Jugoslavijoje, 
Čekoslovakijoje ir kituose Ry
tų Europos kraštuose.

Rusija buvo JAV sąjungi
ninkė prieš Hitlerio Vokietiją. 
Dabar kai kas aiškina, kad 
Europos kraštų išdavimą ko
munistams reikia priimti kaip 
nekaltą JAV klaidą. Kinijoje 
anuomet JAV buvo užsianga
žavusios remti valdžią prieš 
komunistinio sąjūdžio bruzdė
jimą. Bet greit ši politika pa
sikeitė. Buvo padarytas spau
dimas, kad būtų sudaryta ko
alicinė iš nacionalistų ir ko
munistų valdžia. Kai su tuo 
Chiang Kai-shekas nesutiko, 
tai buvo nutraukta jam kari
nė pagalba. Ir kokia iš to iš
vada? 650 milijonų kiniečių 
tapo komunizmo vergais. Tai
gi ir vėl “nekalta klaida”.

Graudžiai juokingas ir Ku
bos klausimas. Kuboje anuo
met buvo, tiesa, diktatorius. 
Nors kai kur ten ir nebuvo 
viskas tvarkoje, bet gyveni
mo lygis buvo ten aukštas. 
JAV politika oficialiai parė
mė Fidel Castro. Ir nuo JAV 
krantų už 90 mylių buvo įkur
ta komunizmo tvirtovė. Argi 
Valstybės departamentui ne
buvo aišku, kas yra Fidel Cast
ro, kai paprastieji žmonės šau
kė, jog jis esąs tikras komu
nistas ir Maskvos mokinys? 
Bet ir vėl buvo padaryta “ne
kalta klaida”.

Milijonai dolerių nuėjo La
oso paramai. Mat, buvo re
miama antikomunistinė val
džia. O jau šių metų vasario 
mėn. ekonominė pagalba bu
vo nutraukta ir pareikalauta 
sudaryti Laose koalicinę val
džią, kurioje būtų ir komunis
tai. Tokia valdžia sudaryta. 
Ar tai ir vėl nebus toji pati 
“nekalta klaida”?

Berlyno klausimu JAV la
ibai jau aiškiai ir stipriai įsi
pareigojo. Atrodo, kad JAV 
politika Berlyno klausime bu
vo stipri ir pastovi, kad ne
bus leidžiama komunistams 
sauvaliauti, kad JAV Berlyno 
neapleis. Bet Europos gyven
tojo jau nebeįtikinsi, kad šia
me reikale Valstybės departa
mentas nėra pakeitęs savo po
litikos. Juk ir čia nusileista 
ir einama prie koalicinės val
džios, nors ją pradžioje ir “in
ternacionaline komisija” pa
vadins. Taigi Berlyno klausi
mas rišamas taip, kaip ir vi
si politiniai klausimai, kurie

Spaudoje ir gyvenime

“KOSMOSAS KALBA RUSIŠKAI

Vilniuje yra leidžiamas Lietuvos 
rašytojų savaitraštis “Literatūra 
ir Menas”. Rodos, tas laikraštis 
turėtų būti skirtas ugdyti lietu
višką kultūrą, kelti meilę lietuvių 
kalbai.

Deja, kaskart daugiau jame pra
siveržia rusifikacijos bruožų. Pvz. 
rugpiūčio 18 d. numeryje rašant 
apie kosmonautus Nikolajevą ir 
Popovičių, net pirmajame pusla
pyje dedama antraštė: “Kosmosas 
kalba rusiškai”. Panaudojama ta 
proga rusiškos kalbos iškėlimui. 
Tarne straipsnyje net pirmose ei
lutėse pabrėžiama, kad rusų kos
monautams skrendant, “Amerikos 
gatvėse skambėjo rusų kalba”.

Mes, gyvenantieji Amerikoje, la
bai gerai žinome, kad tai ne tiesa. 
Gatvėse kaip nesigirdėjo, taip ir 
nesigirdi rusų kalbos. Galima su
tikti, kad kosmonautų laimėjimas 
yra istorinės reikšmės ir didžios 
svarbos, bet nėra jokio reikalo tą 
progą panaudoti rusifikacijos sie
kimams.

Ir tai ne vienintelis atsitikimas. 
Kiek daug Lietuvos laikraščiuose 
straipsnių tiesiai perspausdinama 
išsivertus iš “Pravdos”, iš “Iz- 
viestijų”. Mirus kokiam žymes
niam rusui komunistui ar kito
kiam, dedami ir Lietuvos laikraš
čiuose ilgoki nekrologai.

Rusų partiečių kalboms pašven

baigėsi “nekaltomis klaido
mis”. Atrodo, kad Berlynas 
per Jungtinių Tautų komisiją 
bus atiduotas komunistams. 
Ir kada gi tos nekaltos klai
dos baigsis?

* * #
Internacionalinis komuniz

mas siekia visuotinės 'perga
lės. Mes negalime sakyti, kad 
galime su juo sueiti į koegzis
tenciją. Komunizmas yra didy
sis aparatas sunaikinti laisvą 
žmogų. Komunizmo puolimų 
pagrindinis taikinys šiuo metu 
yra JAV, kur labiausiai yra 
vertinama žmogaus laisvė. Ir 
reikėtų stebėtis, jeigu tam pa
grindiniam taikiniui nebūtų 
pramatyta iš komunistų pusės 
infiltracija bei kitokia subver- 
syvinė taktika.

Esame nuolatinėje politinėje 
įtampoje, kurią reikėtų pava
dinti visuotine kova už būvį. 
Komunizmas Chruščiovo lūpo
mis graso mus palaidoti.

Šiandien daug amerikiečių 
yra palaužti komunistinės pro
pagandos, grasinančios sunai
kinti visą pasaulį atominiu 
karu. Toji propaganda kelia 
du klausimus: arba bendra
darbiauti su komunistais arba 
eiti į atominį karą. Televizi
jos paskutiniu metu parinktos 
programos irgi vedamos ta pa
čia mintimi — arba koegzis
tencija arba susikirtimas. Kai 
niekas nenori tokio baisaus 
karo, tai belieka tik bendra
darbiavimas su komunizmu, 
kuris siekia viso pasaulio ver
gijos.

Rusija taip pat nenori ka
ro. Ji žino, kad ji tikrai pra
laimės. O dabar viską ji lai
mi, kai Vakarai jai atiduoda 
savo visus laimėjimus. Ji ti
kisi be karo užvaldyti visą pa
saulį.

Komunistinės propagandos 
sudarytose nuotaikose, kad 
nėra kitos išeities, kaip tik ar
ba išeiti į atvirą susikirtimą 
arba nusileisti ir bendradar
biauti su komunistais, yra di
delis nesusipratimas.

Komunizmas įrodė, kad be 
Amerikos pagalbos jis negali 
išsilaikyti. Kur tik jis įsiga
lėjo, ten buvo pridėta Ameri
kos pagalba. Komunizmo žlu
gimo pradžia prasidės, kai 
Amerika nutrauks diplomati- 
m'us santykius su komunisti
nėm valstybėm. Tada nutruks 
joms pagalba. Joms ji tik per 
vienerius metus duoda 50 bili
jonų dolerių. Iš to komunistai 
gali pasigaminti ginklų, ku
riais paskui žudo amerikiečius 
kareivius. JAV naujose besi
kuriančiose valstybėse vis pir
kosi sau pagarbą, bet jos ne
laimėjo dėl tų nelaimingųjų 
“nekaltų klaidų”. V. Rim.

čiami ištisi Lietuvos laikraščių 
puslapiai.

Graudu, kai laikraštis, kuris tu
rėtų būti lietuviškosios kultūros 
švyturys, palaipsniui verčiamas 
kompartijos propagandlapiu ir ru- 
sicizmo nešėju.

J. Žvilb.

SLAPTI PROVOSLAVŲ 
APLINKRAŠČIAI RUSHCOE

Pravoslavų kunigai ir vienuo
liai leidžia slaptus aplinkraš
čius, kuriais stengiamasi neutra 
lizuoti ateistinė propaganda Ru 
sijoje. Taip nusiskundė Sovietų 
“Komsomolskaja Pravda”, pra
nešdama, kad tarp Leningrado 
darbininkų platinami 20 pusla
pių turį aplinkraščiai, atakuoją 
ateizmą.

Psichiatras Philip Woolcott, 
dirbąs Menninger klinikoje To- 
peka, Kans., rašydamas žurna
le “Journal of Religion and 
Health”, atkreipia dėmesį, kad 
psichiatrai, kurie reikiamai neį
vertina religinės įtakos žmogaus 
susirgimo ir išgijimo vyksme, 
yra vienašališki.

Pietų Amerikos turtuoliai ir, 
biednuomenė pradeda kovą. Di
dieji žemvaldžiai ir kapitalistai 
vengia reformų, o besikurian- 
tieji biednuomenės kovos sąjū
džiai reikalauja griežto visuo
meninio perversmo. Pastarieji 
dar išsiblaškę ir nesudaro vie
ningo fronto nors jam ima ko
munistai vadovauti, demokrati
nė santvarka palūžusi. Valsty
bės pareigūnai, dažnais atve
jais, ateina pasipinigauti. Šia
me sąvartos tarpsnyje kariuo
menė vis labiau įsigali vyriau
sybėse, nors senoji pasižymėjo 
perversmais. Kariniai diktato
riai ateina ir nueina, bet kraš
to esminiai klausimai lieka ne
išspręsti.

Negalime būti tikri, kad ka
riuomenė ir toliau liks dešinio
sios diktatūros ramsčiu. Pietų 
Amerikoje biednuomenė ima ne 
kantrauti. Nereiks nustebti, 
kad kai kuriuose kraštuose gali 
įvykti kairesnieji perversmai, 
sukurti griežtas kairiąsias dik
tatūras, kurios vargu pajėgs 
greitai išspręsti kraštų klausi
mus ir pašalinti skurdą. Ir 
joms bus lemta eiti Kubos ke
liu.

Amerikos valstybių sąjunga

Sąjunga iki šio meto daugiau 
dėmesio kreipė į politinius klau 
simus. JAV panūdo ją panaudo
ti atgyventą Monroe politinę 
doktriną atnaujinti, kovoti prieš 
Kubos įtaką Pietų Amerikos 
žemyne, kai saloje pastaruoju 
metu ryškiai susiduria dviejų 
pajėgų karinės mašinos. Sąjun
gos ir jos padaliniai tampa ne
veiksmingais, nes sąjungos 21 
narys negali rasti tvirto pagrin 
do politinę pusiausvyrą įgyven
dinti, tarpusavio pasitikėjimą 
ugdyti ir pašalinti praeities ne
lemtą palikimą — atsilikimą. 
Kiekvienas sąjungos pasitari
mas vis mažiau teikia vilčių, 
kad jis sugebės išspręsti laiko 
primestus esminius klausimus.

Sąjungos nutarimai dažnai 
neįgyvendinami. Pažangos są
junga pateko į vietos sūkurius. 
Pietų Amerikos valstybes užklu
po dar didesni ūkiniai ir visuo
meniniai sunkumai. JAV prezi
dentas J. F. Kennedy skirti 10 
bil. dol. gyventojų reikalams po 
1 bil. kasmet vargu žymiai pa-

lengvins jų dalią, kai daugely
je kraštų pergyvenama aštri 
krizė, o dauguma vyriausybių 
net nesugebėjo paruošti planų 
kraštų pajėgumą ugdyti.

Neramumai siaučia

Argentinos ūkio ministeris 
Aivaro Alsogaray atvirai šne
ka, kad laukiamas karinis per
versmas. Prezidentas J. M. Gui- 
do ir jo vyriausybė, spėjama, 
netrukus bus pakeista karių, 
kurie, nūnai tarpusavyje varžy
damiesi, nesutaria. Krašte lau
kiama dar didesnės suirutės. 
Šiuo metu vargu galimos kai 
kurios reformos, kai vyriausy
bę lydi netikrumas. Gamyba 
mažėja, išvežimas krinka, inflia
cija vis labiau siaučia. Buvę Pe
rono šalininkai gali griebtis gin 
klo, nes jų išrinktieji atstovai 
nepripažinti.

Brazilijoje infliacija pakerta 
ūkinį pajėgumą. Joao Goulart 
tebekovoja su parlamentu. Jo 
politis sugebėjimas ribotas. 'Val
džia nepajėgi atlikti šio meto 
uždavinių. Biednesnėse srityse 
ima siausti komunistų sąjū
džiai.

Peru, senosios inkų kultūros 
krašte, vyrauja nepaprastas 
skurdas. Daugiau pusės gyven
tojų yra beraščiai ir vargšai. 
Praėjusį mėnesį kariuomenės 
padarytas perversmas vargu ką 
gero duos kraštui. Ir ten komu

AUKSO IEŠKOTOJŲ 

KELIAIS
J. VAIČELIŪNAS

INDUSTRIJA IR PREKYBA
Šio pavadinimo paviljone ar, teisingiau sakant, 

paviljonuose, rodoma vietinės ir užsienio gamybos 
bei prekybos pavyzdžiai. Čia, be JAV, pasirodo ir ki
tos pasaulio valstybės.

Kanada rodo savo krašto ateitį vaizdais, mode
liais, filmais. Čia parodyti Kanadoje gaminamų lėk
tuvų modeliai ir jų piūvis. Parodytas perpetuum mo
bile, kur banguojantis vanduo suka turbiną. Kana
dos variniame žemėlapyje parodyti svarbesnieji in
dustrijos centrai. Kanada 3,8 mil. kv. mylių su 18 
mil. gyventojų.

Japonai pasirodo su lėktuvų ir laivų modeliais 
ir Kappa raketa, kurios ilgis apie 15 metrų. Taip 
pat radio bei foto aparatai, medicinos prietaisai bei 
įrankiai. Parodytas ir Kobe miesto modelis su vi- 

j sais jame esančiais namais, tiltais, uostu.
Brazilija rodo Varig lėktuvo modelį, kuris pa- 

I našus į JAV Boeing bendrovės keleivinį lėktuvą. 
Taip pat išstatytos tekinimo staklės, medžiokliniai 
šautuvai, pistoletai, muzikos instrumentai, brangūs 
metalai, medžiagos ir kiti eksponatai. Brazilietės lan
kytojus vaišina tikra braziliška kava ir mate arbata. 
Kava skani. Arbata — nelabai.

Švedija pasirodo su optika, stiklo dirbiniais, 
patrankos ir motoro modeliu ir su geležies rūdos 
gabalu, kurs sveria 9,000 svarų.

Egiptas skelbiasi Arabų respublika, bet savo 
paviljone rodo tik savo krašto eksponatus, o Sirijos 
eksponatų nematyti. Čia parodyti radijo ir televizi
jos aparatai, šaldytuvai, siuvamos ir skalbiamos 
mašinos. Metaliniame žemėlapyje parodyta Ashwan 
užtvanka ant Nilo upės. Jos statyba kainuos per 
400 mil. Egipto svarų. Ji duos 4,000 kv. km van

GEDIMINAS GALVA

nistinis sąjūdis ima rikiuoti 
biednuomenę.

Čilės prezidentas Jorge Ales- 
sandri pateko tarp žemvaldžių 
ir liaudies fronto žnyplių. Nau
ja mokesčių tvarka atbaidė ne 
tik svetimą kapitalą, bet ir sa
vąjį verčia bėgti iš krašto. Bo
livija ir Ekvadoras pergyvena 
didelius ūkinius sunkumus.

Kraštutinumų susidūrimas

Pietų Amerikos gyventojų 
prieauglio vid. didėja. 1930 m. 
jis siekė 1.3%, kai 1960 m. 
2.6%, t. y. padvigubėjo. Gyven
tojams trūksta reikalingų reik
menų, kurios dėl eilės priežas
čių kraštuose nepagaminamos. 
Įvežamąsias prekes tegali nau
doti tik turtuoliai, nes biednuo- 
menei per brangios.

J. F. Kennedy, ruošdamas 
pažangos sąjungos programą, 
numatė remtis kairiosiomis 
partijomis. Tikrovė įrodė, kad 
jos yra silpnos ir mažai teturi 
įtakos į krašto tvarkymą. Pro
grama pavėluota, nes nūdienio 

; sąmyšio metu, kai kraštutiniai 
i sąjūdžiai pradėjo kovą, vargu 
I galima įgyvendinti rimtas refor 
mas, kad gyventojai pajustų jų 
išdavas. Kai žemvaldžiai ir ka
pitalistai bando istorinį pavel
dėjimą ginti, o skurdžiai rikiuo
jasi komunistinėje stovykloje, 
bergždžia šnekėti apie refor
mas, kurių vengia turtuoliai.

Rugsėjo 3 d. suruošto Draugo pikniko talkininkės prie dovanų paskirstymo 
ir patarnautojos kavinėje: R. Simokaitienė (kairėje), E. Kivienaitė, A. Kivie- 
nienė su savo anūku Antaniuku, V. Skrubutonytė, J. Juknevičienė, O. Kie- 
sylienė, A. Rudienė, S. Endrijonienė su dukrele Danute, St. Semėnienė ir 

M. Pėteraitienė.

dens paviršių ir leis kultivuoti per milijoną akrų 
žemės. Jos generatoriai duos 10 milijardų KW 
elektros energijos.

Komunistiniai kraštai toje parodoje nedalyvau
ja, išskyrus Jugoslaviją, kuri pasirodo su kaimiška 
lūšna ir kai kuriais menkais rankdarbiais.

Iš JAV daugiau domina Aliaska, kuri pasiro
do su savo vandens, žemės ir požemio turtais. Čia 
parodyta baltosios meškos iškamša, padaryta 1961 
m. Meškos ūgis — vienuolika pėdų ir du coliai. Ji 
svėrė 2,000 svarų.

KITOS SRITYS

Šioje parodoje beveik visos valstybės turi savo 
suvenyrų ir brangenybių krautuves. Šveicarai tokio
je krautuvėje parduoda laikrodžius, muzikos dėžutes, 
papuošalus, kvepalus. Jų Longines laikrodis kainuo
ja 95 doleriai. Įvairūs kiti laikrodžiai su 17 akme
nų kainuoja 17 - 37 doleriai. Panašius dalykus par
davinėja ir vokiečiai, tik jie turi daugiau optikos 
išdirbinių.

Enciklopedija Britanica pasirodo su savo 9-tos 
laidos 25-kiais storais enciklopedijos tomais. Vienuo
liktos laidos yra 29 tomai, bet jie perpus plonesni.

Įdomus yra JAV sveikatos skyrius. Čia paro
dyta, kad JAV yra 58 mil. nerūkančių gyventojų. 
Taip pat paaiškinta, kad rūkorius, kuris per dieną 
surūko pakelį cigarečių, per metus jis surūko 7,300 
cigarečių. Toks rūkorius per metus vien nuorūkomis 
pripildo pilną karutį, čia pat pastatytas ir toks ka
rutis pilnas nuorūkų.

Oro susisiekimo bendrovės demonstruoja savo 
lėktuvų modelius, įrengimus, bei patobulinimus.

N.C.R. bendrovė rodo įvairias rašymo, skaičia
vimo ir kitokias matematikos reikalams naudoja
mas mašinas. Čia parodyta mašina, kuri per minu
tę atspausdina 680 eilučių. Taip pat demonstruoja
mi įrengimai, kaip veikia mechanizuoti bankai. Kar
tas nuo karto paleidžiama mašina, kuri banko do
kumentus rūšiuoja tokiu tempu, kaip rotacinė maši
na spausdina laikraštį.

Nemažą parodos dalį užima vaikų pramogų sky
rius, kuris yra beveik kaip Disneyland. Pasirodymų 
gatvėje sukoncentruoti įvairūs teatrai, opera, arena, 
vandens sportas ir kiti pasirodymai. Į tuos pasiro
dymus eina tie parodos lankytojai, kurie turi pa
kankamai laiko. r

Maisto cirko paviljone sukoncentruoti įvairūs 
restoranai, kurių dauguma yra atskirų tautų su 
savo tautiniais užkandžiais.

Ūkininkavimo skyriuje parodomi seni ir nauji 
ūkininkavimo metodai, įrankiai. Pakabintas paveiks
las karvės, kuri per metus davė 1,500 svarų riebalų.

BOKŠTAS IR TRAUKINYS
Didžiausia šios parodos pažiba yra Space Needle 

bokštas ir vienbėgis geležinkelis. Bokštas pastatytas 
lyg ant išilgai sukryžiuotų pieštukų, kurių viršuje 
žemės dirbtino satelito išvaizdos patalpa, turinti 
restoraną ir stebėjimo aikštelę. Valgis tame resto
rane suaugusiam — 5 doleriai, o vaikui — 2,5 dol. 
Bokštas yra 600 pėdų aukštumo. Jis trečdaliu že
mesnis už Paryžiuje esantį Eifelio bokštą, kuris taip 
pat buvo pastatytas pasaulinės parodos proga.

Vienbėgis geležinkelis nutiestas virš gatvių bei 
namų tarp parodos aikštės ir miesto centro. Jį pa
statė vokiečiai. Tik tas bėgis ne geležinis, bet ce
mentinis. Jis apie penkis kartus platesnis ir apie 
šešis kartus storesnis už normalų geležinkelio bėgį. 
Tuo bėgiu eina ne traukinys, bet vagonas, kuriame 
telpa 125 keleiviai. Vagono ratai, matyt, guminiai, 
nes, jam einant, nesijaučia jokio trankymo. Vagono 
šoniniai sparnai apgaubia visą bėgį ir savo rolikais 
prisispaudžia prie jo, duodami vagonui didesnį pasto
vumą. Tą beveik poros kilometrų atstumą vagonas 
nueina per pusantros minutės. Bilietas kainuoja 50 
centų. Iš parodos į miestą ir aš grįžau tuo vagonu.

Bokštas, vienbėgis kelias ir visi parodos pasta
tai pasiliks ir po parodos. Tuo jie praturtins Seattle 
miestą ir duos gerų patalpų kai kurioms instituci
joms.

(Bus daugiau)

Gomulkos Lenkijoje nieko naujo
J. DAINAUSKAS

Jau šešeri metai praėjo nuo 
Poznanės įvykių, kurių pasėko
je prie Lenkijos valstybės vairo 
atsistojo Vieslav Gomulka. Jis 
laikomas visų pirma lenkų pat
riotu, kuris galįs Lenkiją at
palaiduoti nuo priklausomybės 
Maskvai. 1957 metų sausio mėn. 
rinkimuose lenkai be jokio fal
sifikavimo pasisakė už Gomul
kos pasiūlytus kandidatus.

Gomulka — tik Maskvos tarnas

Jei Poznanės įvykiai parodė 
Maskvai, kad Lenkijos jauni
mas, išmokslintas partinio jau
nimo eilėse, nepasidarė proko 
munistinis, nes jis sudarė bran 

. duolį tų, kurie beveik nuogo
mis rankomis puolė prieš tan
kus, tai Gomulkos tariamas 
aštrus susikirtimas su Chruš
čiovu bei pastarojo svita ir Va
karus apgavo, nes buvo many
ta, kad pagaliau ir komunistų 
tarpe atsirado Maskvos prieši
ninkas. Poznanės, Lodzės ir 
Varšuvos lenkai, lygiai kaip vė 
liau ir vengrai, tikėjo, kad Va
karai padės kantrybės neteku
siems vergams išsilaisvinti iš 
Maskvos vergijos. Talčiau Vaka 
rai liko “neutralūs”, ko net ir 
patys lenkų komunistai nesiti
kėjo. Per didelis buvo Lenkijos 

I ir Vengrijos masių sujudimas, 
kad Maskva būtų išdrįsusi vis
ką grąžinti tuojau pat į pa
dėtį, buvusią ten prieš tuos įvy 
kius. Vakarams susidarė įspū
dis, kad Maskvos valdomuose 
kraštuose prasidėjo kruvinas 
atodrėkis. Tuo tikėjo ir Lenki
jos masės, nors skaudžiai nusi
vylusios Vakarų nesikišimu į 
tariamai vien komunistinio pa- 
šaulio reikalus.

Religijos “laisvė”

Spauda buvo gavusi šiokią 
tokią laisvę. 90% kolchozų su
byrėjo. Vyskupai ir kardinolas 
atgavo laisvę ir tt. Tačiau veik 
tuojau pat prasidėjo pavadžių 
suveržimas. Palaipsniui visi re
daktoriai, politikai, organizaci
jų veikėjai, kuo nors prisidėję 
prie atodrėkio sudarymo ar pa
laikymo, buvo nušalinti. Kurį 
laiką atrodė, kad Lenkijoje, vie 
nintėliame komunistų valdoma
me krašte, yra galima koegzis
tencija tarp katalikų 'Bažny-' 
čios vadovybės ir komunistų 
partijos, bet ir toje srityje bu

vo vien kažkas panašaus į Ru
sijos 1923 metų NEP’ą. Toji 
koegzistencija šiaip taip vyko 
tol, kol nesustiprėjo Maskvos 
pavadžių. Sustiprėjus Niki
tos Chruščevo padėčiai Ma
skvoje, sustiprėjo ir spaudi
mas Maskvos valdomose srityse 
prieš visas nerusiškas religijas.

Užtat, kai šiemet gegužės 
mėnesį kardinolas Višinskis pa 
skelbė savo ganytojišką laišką, 
nukreiptą prieš ateizmo pavojų, 
Gomulka neleido to laiško skai
tyti, o kai, nežiūrint to draudi
mo, Višinskis savo laišką baž
nyčiose paskelbė, tai Lenkijos 
spaudoje apie tai nebuvo nė 
vieno žodžio. Gi kaip atpildą 
komunistai paskelbė mobilizavi 
mą į kariuomenę klierikų kelio 
se Lenkijos diecezijose. Greta 
to buvo išleisti nauji potvar
kiai, draudžiantieji procesijas 
su vėliavomis gatvėse.

Kol kas Gomulka tenkinasi 
smulkiomis represijomis, nors 
čia pat uždraudė mokyti religi
jos, pirmon eilėn kunigams ir 
vienuoliams, leidžiant tik pro
komunistiniai nusiteikusiems pa 
sauliečiams mokyti mokyklų pa 
talpose vaikus tų tėvų, kurie 
pareikš raštu norą ir užpildys 
kelių puslapių anketą.

Ūkių tvarkymas

Ne kitaip reikalai atrodo ir 
su komunistų pastangomis Len 
kijos žemės ūkyje. Niekaip ne
galėdamas nugalėti pasyvaus 
ūkininkų pasipriešinimo eiti į 
kolchozus, kurį laiką Gomulka 
tenkinosi vadinamų ūkininkų 
ratelių steigimu. Kai tai nepa 
dėjo, buvo papildytas įstatymas 
apie ūkių perėmimą “valstybės 
reikalams” ta prasme, kad 
įskolintieji virš 50% savo ver 
tės ūkiai (o tokį įskolinimą su
daro pirmoj eilėj dideli mokes
čiai, taikomi individualiems 
ūkiams) perimami be jokio at
lyginimo valstybės naudai. To
kie ūkiai perduodami artimiau- 
siems valstybiniams ūkiams, o 
ten, kur tokių nėra, sujungiant 
kelis ūkius, sudaromi nauji sov 
chozai. Reiškia, Maksva nė per 
nago juodumą neatsisakė nuo 
savo planų ir užsimojimų Go
mulkos Lenkijoje.
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Rūkymas ir kraujo 

nenormalumai

“ Journal of the American Me- 
dical Association” rugp. 25 d. 
numeryje paskelbė naujus tyri
mus, atliktus keturių Los An-!

■ , eįjoje

gėlės miesto medicinos tyrėjų 
daktarų, kurie nustatė, kad rū
kymas turi ryšių su nenormalu
mais rūkoriaus kraujuje. Tie i • Pocket Makers 
duomenys buvo paskelbti, iš- ® štatas M!tae'X

EXPANDING PRODUCTION
NEED TATLOR SHOP HELP 

ALL SECCTIONS

REAL ESTATE REAL ESTATE

tyrus 1,500 vyrų ir moterų, > 
gyvenančių 25 vietose provin- I

• Šcamers

• .Toiners
• Han<įworlters e Pressers
• Examiners

MARŲUETTE PARKO CENTRE
_ butų mūro namas, 2 no 4 Mūro rezidencija. G kamb. si 

kamb.. arti parko. Naujas alyva šild. ta virtuve, išbaigtas rūsys, 2% vo- gįi^ 61 ir” Talman 
Garažas. $19,700. ! nios, gazu šildymas, karpetai, “tire- ' jiūrin 10 k rezid,

6 kamb. mūras. Arti mūsų ofiso, place”, 40 p. lotas. _$24,000. įgubo’ loto. 5 mieg., 3

Tame pat minėto žurnalo nu 
meryje skelbiama keletos kitų 
daktarų pravesti tyrimai, ku
rie įrodė, kad ir filtrus turin
čios cigaretės dar turi pakan
kamai dervos, kuri pelėse iš
šaukia odos skaudulius ir net 
vėžį.

ANGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

3255 S. Unioro Avė., Chieago 16 
Tel. Vlctory 2-0105

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
1 dol. 25 ct. vai. — privačios

i GRADINSKAS

l'nion Shop. Paid holidays and 
vaėation.

Apply — Mr. i Galėk

nkmecEk tailors 
2700 S. Drake, Chieago

HELP WANTED — VYRAI

MEN WANTED FOR
MACHINE SHOP

Turret Lathe, Milling Machine, 
Shaper, etc,

AND
SHEET METAL SHOP

Brake, Shear, Punch Press, 
Drill Press, etc.

Mūrinis 2x5Ą£, garažas, aukšta Mūrinis, naujas, 1 lį a.., šalia mū- 
i pastogė, rūsys, gražus kaip lėlė, 69 sų įstaigos. Garažas. $30,900.

„ . , ■ _ „ , . „ ir Talman. $28,500.. i Mūrinis 6 kamb. 3. mieg. arti Ma-
2-.1V butų muro namas, 2 po 4 | Muro rezidencija. 6 kamb. spalvo- i Mūrinis 2x5%, platus lotas, alyva, ria High, naujas gazo šid., garažas, 

an. $26,800. ' {30 p. lotas, $17,700.
ezidencija ant tri- Medinis 8 kamb. Brigthon p„ 30 

• „ ,vuu. u o'., 3 auto. garažas, n. lotas, namas gerai užlaikytas ir
6 m. 0 kamb. murin., alum. lang., i naujas §įi<j.. 3% vonios, prie M. p., švarus, $10,300.

įmokėti $10.000. .Mūrinis 1% a. 5 ir 4 viršuj, gara-
Medinis 2x4 su tuščiu 25 p. lotu į žas, geras šild., M. parke. $22,900.

Aukšta pastogė. Yra valgomas. Gele
žinė tvora. $22,000.

4 butų mūras. Apie $5,000 nuo
mos. Garažas. Rinktinė vieta. 
$37,800.

5 butų mūras. $5,500 nuomos. Vie
nas 6 lianib. butas ir 4 po 3 kamb. 
Marąuette Pke. $47,800.

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

C kamb. mūras ant kampo, mūro 
garažas., gazu šildymas. $20,000.

Pajamų bungalow — mūras, 6 lr 
3 kamb. Gazu šildymas. Arti mūsų. 
$19,000.

Aukštas palociųs. Prie parko mū
ras — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4

saus. jrengt. rūsi’s. garaž. $22,750. , |
1% aukšt., 10 m. mūr. 5 ir 3

kamb., gazu šild.. garaž.. sausas rū
sys, prie parko, $27,800.

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

1 lį aukšt. mūr. 6 ir 3 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. $24.500.

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

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

Kitur: geras 3 aukšt., 3 but. mūr.

Salia, Brighton arba Gąge p. $17,500. ! Mūrinis 1 $į a. 5 ir 3 viršuj, 2 bl. 
Medinis 4 kamb. $10,800 su rūsiu, nuo M. parko, $17.800.

arba $10,000 be rūsio, abu M. p. Į Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas,
Bu namai ant vieno loto arti mū- naujos vonios, garažas, 65 — Camp-

sų įstaigos. $21,500. I bell, tik $20,000.

KAIRYS REALTY, 2501 W, 69«h St., HE 6-5151

' kamb. butas.“ 75'“p. lotas,”' 3-jų auto ' tvirt. statyba alyva šildym,, garaž. 
j mūr. garažas. įmokėti. $1 2,000. 1 $355 nuom., kaina $27,000.

K. VALDIS REAL ESTATE
2815 W. 7lst St. Tei. RE 7-7280 arba RE 7-8534

l Mušt. be able to make own set-up ' nąi po 3 ir t ---- - r-__  'iki $22,500.and produce paris from print.

LOthrop Paulson Co.
2459 W. 48th St.

REIKALINGAS BALDŲ 
PARDAVĖJAS

Taip pat ir
BENDRAI PARDAVĖJAS

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 '

?mū£tmu^ ** kl"ias va,an-

į ihllilIlIlIllIlIlIlIHIlIlIlIlIIIIIIIIHIIIIIIIih

VARGAS SU ELEKTRA?
Jaunoji aktore Sue Lyon, kuri — Perdega kamščiai-“fuses” ? 

vaidino filme Lolita, išvyksta iš 1 Skambinkite bet kuriuo laiku — 
New Yorko į filmų festivalį Ve- ! LAKE TOWN ELECTRIC CO. 
necijoj, kur bus demonstruojamas . 5656 S. Kenneth Avė. RE 5-2040 
ir Lolita filmas. 1 uisgiuinmilIlIiSilIilElimiiillliiliiMimu

bendrovės priedai.

WIEBOLDTS 
63rd ir Green Sts.

REIKALINGI
KARPENTERIAI

RE 7-8949

DĖMESIO !

visai nauji mūr. modernūs na- 
4 mieg. Nuo $17,000

parke. Tik $26,900.
1% a. mūras. 2 įėjimai, naujas

šildymas, 2 a. garažas. Netoli mūsų.

2-jų butų po 6 kamb. mūr. Alyva 
šildymas. Arti 57-os ii- Troy. Sav 
ninkas verčiamas parduoti $26,800.

13 butų nuirtais, Marąuette Parke. 
Naujai atremontuotas. $13.900 meti
nių pajamų. Duokite savo pasiūlymą,.

fi butų mūr. po 5 kamb. 60 pėdų 
sklypas. Mūr. garažas. Marąuette 
Parko apylinkėje. $59,900.

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

6 kamb. mūrin., arti 66 ir Rock
ivell, plyt. vonia, garaž., daug prie
dų. $17,800.

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

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

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

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVTCIUSI 3 hutai ir biznis. Plytelių vonios, $22,700.

'iškelti vamzdžiai. Alum. langai, nau- i 8 metų mūras, 2 po 4%, iškelti 
i ja šiluma gazu. Gražus namas, ge- vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose,
'ros pajamos. Gage p. imokėti $8,500. .platus sklypas, M. Parke. $36,000.

Beveik? naujas mūr. 4% kamb., j 3 butų mūras, šildymas gazu, ply- 
alum. langai, karšto vand. šiluma telių_ vonios, garažas, $28,400. 
gazu, 2 a. mūr. garažas, daug prie- 1 Mūras 5 kamb. Gage pke. ant pla- VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm 9 v. r iki 5 v u n 
du. M. parke. Tik $22,500. {taus sklypo, naujas šildymas gazu, I . . v‘ u v- P-P-

1% a. mūr. 5 ir 4 kamb. Naujas naujas stogas, apsaugotas nuo , pot- 
karšto vand. šildymas. $23,900. vynio rūsys, garažas, švarutėlis kaip

8 metu mūras. 4 mieg., 2 pilnos [seklyčia. Tik $17,500.

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233
Graži mūro rezidencija, 3 mieg., 

kilimai, šildymas gazu, įrengtas rū
sys, alum. langai, garažas, platus 
sklypas. $21,600.

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

vonios, šildymas gazu, 2 auto. gara
žas, šoninis įvažiavimas. Tik $23,000.

7 kamb. mur. Moderni virtuvė, ki
limai, karšto vand. šildymas gazu,
2 auto. garažas. M, parke. $1S,6OO.

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

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

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

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par
ke.

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

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

$22,500.

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

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

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

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

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄ-GOS 
VAKARAS!

Įvyks: šeštadienį, rugsėjo mėn. 8 dienį
7:30 VALANDĄ VAKARE

Vieta: UKRAINIAN NATIONAL TEMPLE,
4655 Martin, Detroit, Michigan

PROGRAMA: Stebuklų naktis prie “Žaliojo Pingvino’' užeigos; 
intermedija ir antro veiksmo pradžia, iš Birutės Pukelevi- 
čiūtės veikalo “Aukso Žąsis”.
Paulius Jurkus kalbės apie pasaką literatūroje.
Šokiai grojant orkestrui.

Bilietų kainos: $2.00 ir $1.00 studentams

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS

8415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

MARŲUETTE NATIONAL BANK
W I L L PAY THE M A XI M U M

4%ENTEREST
0N SAVINGS CERTIFICATES 0F DEPOSIT

AND

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metu patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chieago, DI.

^10%, 20%, 30% pigiau mokėsite g 
iuž apdraudą nuo ugnies ir auto. 
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 Jž West »5th Street
® Chieago 42. Illinois 'A
sfek: GA.^ 4-8054 ii^ GIt.^0-433#.J

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

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

13 METŲ MŪR. REZIDENCIJA
Marąuette Pk. Naujai išdažyta. 42 

pėdų sklypas. 2 mašinų garažas. 
$18,000 arba geriausias pasiūlymas! 

ĮDOMU! — PTGUt
Prie 72-os ir Western 54 pėdų 

sklypas. 5 % kainb. aluminum apkal
tas namelis su 2 auto garažu. Tiktų 
ir naujai statybai.

geras investavimas
3x5 ir krautuvė, mūr. arti 52-os 

ir Morgan. Viskas labai gerame sto
vyje. Nauja šildymo sistema. Alum.

$360
ŠIMKUS

REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC ^’^auto garažas

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

LEMONTAS KVIEČIA JUS
iį Nauji įvairaus dydžio mūriniai 
. namai prie bažnyčių, vaikų darželio 
! ir gimnazijos. Visi miesto patogumai, 
i Eilė senesnių namų mieste ii’ prie- 
1 miesčiuose, ąžuolais ap a u grasiais.
į Pasirinkimas komercinių, a/p ar tme ri
ti nių ir rezidencinių sklypų. Sau
gam investavimui f ar mos, žemes
sklypai su medžiais. Patogus susi
siekimas.

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

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

$760 MĖN. PAJAMŲ
4x5 ir 4x4 — 2 aukštų mūr. Ci

ceroje. šildymas alyva. Naujas sto
gas. Rimtas pasiūlymas nebus at
mestas!

PRIF, NABISCO
11 metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 st Sireei
Tel. WAlbrook 5-6015

ŠIMAITIS REALTY, INSURANCE
2737 West 43rd Street 4936 W. 15th St., Cicero
Tel. CLiffside 4-2390 Tel. OL 6-2233; OL 2-8907

6 kamb. namas, garažas, sodas, 2 akrai ąžuolyno, 
naujas mūr. namas Lemont, mainys į apa.rtmentą, Chicagoje.

Bizniui patalpa ir butas $8,000.00.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500. 

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

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

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

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

A. Norkus Real Esiate
2405 W. Slst St. WA 5-5030

CONTRACTORS

HELP WANTED — MOTERYS

CREDIT CASHI.ER 
(2) _ PART TIME

Permanant 
Company benefits

WIEBOLBTS
63rd and Green St.

CICERO, dar kitas geras pirki
nys. 2 butai po 4 kamb. Mūr. 
naimas, gazu apšild. Naujas sto
gas. Apylinkėje 31st ir 52nd Avė. 
Tik $17,500. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., Cicero. OLympie 
2-6710 arba Bishop 2-2162.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

A. ABALL ROOFING

Parduodamas sklypas. Biznių 
‘zone”. 2439 W 71st St.

Tel. 586-7000

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

REpublic 7-8949 
2301 VV. 69th St., Chieago

Įsteigta prieš 48 metus 
Gutters, Dotvnspouts, Stogai, Dūm

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

UA 1-6047, RO 2-8778

ON REGULAR
SAVINGS PASSBOOK ACCOUNTS

(EFFECTIVE JANUARY 1, 1962)

MARŲUETTE NATIONAL BANK
63rd and Western Avenue—GRovehill 6-5100

Member: Federal Keserve System Federal Deposit Insurance Corp.

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus

Vietos, galima tuojau 
užimti,

MOTERIMS
— antroms

VIRĖJOMS

DĖMESIO t

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING4 72%

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VAI AMnittff. PIRM. ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 p. p.VMLASlUyd: ANTRAD. ir PENKT..................... 9 ▼. r. iki B p. p.

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 1S ▼. d. Trečiad. uždaryta.

ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto i VAL . 12 dįenos iki 8 v. popiet.

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
I AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
I MŪSŲ SPECIALYBĖ.
i PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated) 
EDVARDAS UUIS, sav.

leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WR 5-8063

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

715# So. Maplewood Avė., 
Chieago 29, III.

^1

Puikus atlyginimas. 
Rekomendacijos reikalaujamos. 

KREIPKITĖS DABAR.

EDEN VIEW
Convalescent 

and Geriafric Center
222 FKONTAGE ROAD 

NORTHBROOK, ILLINOIS 
Telephone: 835-3700

Platinkite “Draugę’".

Perskaitę "Draugą", duoki
te jį kitiems pasiskaityti.

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimuiiiiiiiii

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

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

iilllllllllilliillllllllllllllllllllllllllllllllllin

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

Tel. 434-4660

STANKŲS" 
CONSTRUCTION G0. |

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospect 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chieago 36, Illinois

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rockwell Street
Tel. GRovehill 6-7875

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

Vienintėliai Iš lietuvių turi
me miesto leidimą dirbti ant 
naujų namų
CICERO HEATING AND 

SHEĖT METAL 
2431 So. Kedzie Avenue 

Chieago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas žemaitis OL 6-0412
Victor Skade ST 8-9272«

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

Ip*

f'?
S

Sį.
Vacys Scerba, Vacys Motor 

Sales vedėjas

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

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

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

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

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

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

VACYS MOTOR SALES
6516 S. Westerw Avė., Chieago 36, Tel. WA 5-5121

CONTRACTORS

Statome gyvenamus namus ir 
kitokius biznio pastatus

Petrauskas Construction Co.
2523 W. 69th St. PR 8-3792

NAMŲ TAISYMO
KONTRAKTORIUS

Alumin. langai, durys ir langų stoge
liai įdedami papigintomis kainomis.

JUOZAS VENCKAUSKAS
5532 So. Hermitage Avenue

Tel. HE 4-0626, po 6 vai, vakaro

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. IVestern, Chieago 9, UI.

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS,

VASARVIETES, GARAŽUS IR
ATLIEKAME VISUS NAMŲ
PATAISYMUS PAGAL JŪSŲ 

PAGEIDAVIMĄ.
STS-0703 CU 7-2094 Chieago, Hl.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS —- DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME STENINĮ 

POPIERIŲ. A
Skambinti Algimantui Diktatai 

GA 5-5867

Apsimoka ųkelbtis “DRAUGE’ 
nes jis plačiausiai skaitomas Patu 
vių dienraštis. Cl skelbimu kainos 
visiems prieinamos.

Remkite “Draugę”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!

i



MŪSŲ KOLONIJOSE
Watlkecrail III. * nučių susirinkimas įvyks sekma 

dienį, rugsėjo 16 d. šv. Andrie- 
Pradės studijas jaus parapijos salėje po sumos.

Kazys Salys, sūnus Kazio ir Čia taip pat laukiami visi esą
Janinos Salių (Salasevičių), bai. ateitininkai moksleiviai ir tie, 
gęs šį pavasarį Waukegan Town I kurie norėtų jiems priklausyti.
ship gimnaziją, dabar išvyks
ta. studijuoti į Marąuette uni
versitetą, Milwaukee, Wise., ku 
riame sieks elektros inžinieriaus 
laipsnio.

Įsigijo nuosavybes
Povilas ir Aleksandra Gri

žai įsigijo puikų dviejų aukštų 
mūro namą ir šiomis dienomis 
į jį persikelia gyventi. Naujas 
jų adresas dabar bus: 1106 
Grove Avė., VVaukegan, III.

Vladas ir Stasė Tamašauskai 
pasistatė naują puikų namą, 
naujai statomam rajone. Dabar 
tinis jų adresas 2716 Vermont 
Avė., Waukegan, III.

Atkreiptinas tėvų dėmesys, kad 
į jaunučius ateitininkus priima
mi vaikai nuo trečiojo pradžios 
mokyklos skyriaus. Ateitininkų 
veiklos programa yra taikoma 
prie vaikų amžiaus. Kas norėtų 
smulkesnių informacijų, gali 
kreiptis pas p. Čikotą.

Pobūviai
Artėjant rudeniui, jau girdisi ! 

žinios ir apie pobūvius. Pirma-; 
sis yra skiriamas a. a. Oliui pa- į 
gerbti (su akademija). Vyks

Didingam Maironio minėjimui- 
praėjus

St'. Catharines lietuvių apy
linkė, kartu su vietos lietuvių 
pranciškonų vienuolynu, kurio 
viršininku yra tėv. Barnabas 
Mikalauskas, birželio 17 d. su
ruošė Maironio minėjimą ir kon 
certą, kokio niekad šioj koloni
joj nebuvo.

Salė buvo gražiai papuošta.

Serga

spalio 6 .d. ir rengiamas vieti- Catharines, Ont. 
nio tautininkų skyriaus. Antra
sis kiek tolėliau. Tai ateitinin
kų viešas pobūvis, 1963 m., sau 
šio 12 d., šeštadienį. Parengia- 

Pranas Kružikas jau kuris mieji darbai jau pradėti,
laikas serga ir guli Šv. Teresės
ligoninėje, Waukegan. Jam bu- Lietuvių Fondo reikalu 
vo padaryta operacija. Dabar
jau sveiksta ir po kelių dienų Lietuvių Fondas, siekiąs su- 
parvyks į namus. burti didesnį kapitalą, kurio

Retėja eilės ! palūkanas kasmet būtų galima
naudoti lietuviškiems reikalams ■

Po trumpos ligos mirė Jonas/ laukia paranloš ir iš Philadel- '
Bakšys, (buvęs ilgametis lietu- phjjOŠ lietuvių. Aukoję bent šim Į Sceno-1 stovėjo impozantiškas
vių kolonijoje prekybininkas. tą 'doleriu dalyvauja pelno skir i menininko Stepono Šetkaus 10

styme, reikšdami nuomonę, ku- Pėdli aukščio Maironio paveiks
riems tikslams pinigai turi eiti. las Su trimis emblemomis: ark-
Paramą galima siųsti tiesiai Fon ^u’ knyga *r -Vra.

, ., + + do vadovybei (7243 S. Albany Paskaįtįninke buvo žymi kai- ' ™***°ji visuomenė minėjimą
buvo palaidota šių metų rug- Avė., Chicago 29, III.) arba p.er bėtoja ir literatė J. Matusevičiū laiko labai pavykusiu. Ąžuolas

VP-i V. Volertą (41o Leon Avė., Ri-i tė. Menininkai solistai St. Ba- .....................
verside, N. J., telef. HO 1-6143). ranauskas ir L. Šukytė. Jie sa-

Būtų nesmagu, jei Lietuvių vo melodingomis ir gražiai iš-

Turėjo maisto prekių parduo
tuvę.

Staiga mirė Ona Grinienė, ve 
lionio Kazio Griniaus našlė. Ji 
buvo palaidota
piūčio 25 dieną.

Auto Ištepimas

Philadelphia, Pa.
Bendruomenės Balso išvyka
Paskutinį kartą šią vasarą 

Philadelphijos ir apylinkių lie
tuviai išvykai rengiasi sekma
dienį, rugsėjo 9 d. Tada ruošia 
m a Bendruomenės Balso, vieti
nės radijo valandėlės, gegužinė 
įprastoje vietoje,„ Čapo darže.

B.B. savo dailiu stiliumi Phi- 
ladelphijoje kalba jau vienuo
liktus metus, klausomas ir re
miamas daugumos šio kampo 
lietuvių, finansiškai gelbstimas 
pavienių asmenų ir organizacijų.
Tikimės, kad jo išvyka praeis ti.'o’k pirk'
mums visiems dalyvaujant. VVESTERN AUTO SALES

Fondas šiame JAV kampe at
garsio nesurastų.

pildytomis dainomis tiesiog už- 
y° būrė publiką. Aplodismentams
_ j nebuvo galo. Maironio eilėraš-
■»; čių padeklamavo Bušinskaitė.

| Programą pranešinėjo K. Šu- 
! kienė.

RUGPIŪČIO IR RUGSĖJO MEN. 
Jūs nesate

Ateitininkų susirinkimai
Pirmasis studentų ateitininkų 

susirinkimas šaukiamas šešta
dienį, rugsėjo 15 d., 6 vai. v. Į 
pas P. Karašką (5th ir Main 
gatvių sankryža, Riverside, N. : 
J.). šalia rimtosios dalies nu
matomas ir pasilinksminimas. 
Susirinkiman kviečiami atvykti 
ateitininkai ir' visi tie studen
tai, kurie iki šiol ateitininkų 
veikloje nedalyvavo, bet jon no
rėtų įsijungti.

Moksleivių ateitininkų ir jau

Jei Rusija tikrai mėgino A- 
meriką pralenkti raketine kelio
ne į Venerą ir jei tas mėgini
mas nepasisekė, tai Amerikos

. ...... , , . , , . „ mokslininkai tvirtina, jog se-Apgailetma, kad i tokio mas ... ... , -x-, . . , . ,. , I kantis mėginimas galėtų būtito parengimą nesuplauke tiek ne anksčiau kaip 1964 metais> 
žmonių, kiek buvo tikėtasi ir Į ka(ja Venera labiausiai priar- 
laukta, tačiau tenka pasidziaug- ■ prie žemės.
ti, kad Niagaros pusiasalis vir- * *
te verda lietuviška veikla, čia Praėjusiais metais Rusija 
parengimas po parengimo. mėgino paleisti raketą į Vene

rą, bet po 18 dienų nutrūko ra- 
Šia proga su malonumu no- dijo signalai ir taip baigėsi ne

risi prisiminti nepailstamą, nors \ pavykęs bandymas. Šių metų 
ir neperstiprios sveikatos, dina- \ liepos 21 dieną Amerika palei- 
mišką asmenybę — tėvą Bar- do Mariner I, raketą į Venerą,

4318 S. VVestern Avė., LA 3-1790: . Mikalauską. Tai lietuviš- bet sugedo nuo žemės vairavi-
— D— Sav. Steponas Scerba -------

& SERVICE

kos veiklos ašis ir impulsas. Ne-

INSURED

current dividend on investment bonus
414% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metu investmento bonus mokame 4j£% dividendų kas pusmetį ir 

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

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, 1U1.1NOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p 

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

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKfiJIMAI

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

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

Draugo piknike rugsėjo 3 d. dirbusios prie virtuvės darbščiosios darbininkės. 
Iš kairės.) dešinę: K. Vaitkienė, A. Greibienė, S. Šiaučiūnienė, A. Grybienė, 
P. Ivanauskienė, A. Kilienė, O. Jankauskienė, O. Paukštienė, P. Dubinskienė, 

S. Žukauskienė, A. Juršėne.

KANADOJE

sis bandymas bent lig šiol yra 
pavykęs. Rusijos propagandai 
yra tai smūgis, todėl patogiau
sia slėpti, meluoti, kaip ir vi
suomet. Tame pagyrų, melo ir 
apgaulingos propagandos kraš
te visokį planai ar bandymai 
visuomet “pavyksta” visu šim
tu procentų ir tai net iš pir
mojo karto. Neatsargūs ir leng- 
vcapėdiški stebėtojai dažnai es
ti skaudžiai suklaidinami.

>» *
Sovietų Sąjunga bandė rug

piūčio 25 dieną paleisti raketą į 
Venerą, bet šūvis nepasisekė, 
ir trys raketos gabalai skrendą 

aplink žemę.
Ši informacija buvo gauta 

praėjusį penktadienį.
Jungtinių Amerikos Valsty

bių mokslininkai šeštadienį pa
reiškė, jog jie užtikę nėsėkmin- 

! gai iššautos rusų raketos į to
limąsias erdves nuolaužas. Jie 
mano, kad tai yra rusų raketos, 
paleistos į Venerą nuolaužos. 
Rusai bandę pralenkti Jungti
nes Amerikos Valstybes, iššau
dami raketą į Venerą, bet jiems 
nepavyko.

Vyriausybės mokslininkai pa
reiškė, jog jie susekę šešias ru
sų raketos skeveldras, beskrie- 
jančias aplink žemę.

Dvi skeveldros jau sudegė. Ir 
kitų toks pat likimas laukia.

• Į
paslaptis, kad ir Maironio mi- • 
.ėjimas, kuris buvo taip didin-! 

gai suruoštas, neapsėjo be jo 
pagalbos, didelio darbo ir žy
mios finansinės paramos.

Maironio minėjimą, nors jis 
buvo atliktas su stipria ir turtin 
ga programa, kai kas stengiasi 
nuvertinti, prikišant negavus iš 
to pelno ir pan. Man atrodo, 
kad šio minėjimo ruošėjai ir 
neturėjo tikslo pelną doleriais 
skaityti. Jie siekė dvasinio pel
no, kultūrinio pasireiškimo — 
duoti mūsų tautiečiams dvasi-
nio peno, jėgų, ryžto ir optimiz-'

— Prezidentas Kennedy ir 
Sovietų Sąjungos diktatorius 
Chruščiovas vakar pasiuntė

_ _ .... ... ... . „sveikinimus mokslininkams, su-mo, musų žūtbūtinei kovoj už -• • • T j___,. . , . „ . •’ ■ važiavusiems j Londoną iš įvai-
evynes laisvę. Ruošėjai tą tu- rįų kraštų, jog lenktyniavimas 

rėdami galvoje, ir jaučiasi bent ginklų srityje sudaro pavojų 
dalinai atlikę savo pareigą ir pasauliui.
atsiekę tikslą, o plačioji ir są- ------------------------- ---- -------------

Sovietu Sąjungos
nesėkmė

(Atkelta iš 1 psl.)

mo įtaisai ir tikslas nebuvo"pa- 
siektas, nes raketa nuklydo nuo i 
teisingo kelio. Amerikos antra-'

A. -Į- A.

Frank Gečas
Gyveno 6529 So. Kedvale 

Avenue, Chica to, Illinois.
Mirė rugsėjo 1 d., 1962 m. 

7 vai. vak., sulaukęs 67 m.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me seserys Anna Victorvich 
ir Agota Rockus, ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Egan 
koplyčioje, 3700 W. 63rd St,

Laidotuvės įvyks trečiad., 
rūgs. 5 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas j St. 
Mary Star of the Sea parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks ged. 
pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines ir draugus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Seserys ir 
kiti giminės.

Laid. direkt. John Egan, 
telef. LUdlow 2-.2000.

Musų gerbiamam ir mano mielam kolegai advo
katui LIUDUI ŠMULKŠČIUI, jo mylimai žmonai 

A. f A.
JULIJAI ŠMULKŠTIENEI 

pasitraukus iš gyvųjų tarpo, reiškiame giliausią 
užuojautą.

Ona Tamulevičienė Ir vyras Jenas

Kas tik turi gėrę skonį,
V i s k ą perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

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

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

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

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi

DRAUGAS, antradienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 4 d. 5

Blogai su moterimi, kuri suge-1 Jei moteris jus myli, ji atleidžia 
ba virti, o neverda, tačiau daug ! visa — net nusikaltimą, — o jei- 
blogiau su tokia, kuri nesugeba,
o verda. Vydūnas

gu ne, tai nepastebi net jūsų do
rybių. — H. Balzac

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėly
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. i I Ith St., PR 9-1355 ir 9-I35S

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planu 
Pasirinkimas Visam® Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapiniu

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

ir kitų papuošimų
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

. TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West Tlst Si. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. SOth Avė., Cicero. TOwnhall 3-2ID84H

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8609 REpublic T-8601

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 VV. 69th STREET 
2314 VV. 28rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS MELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ, LAfayette 8-3572

8307 LITUANICA AVĖ, Tel. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tei. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympio 2-1003
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X Dr. Jonas Grinius, vykda
mas į studentų ateitininkų sto
vyklą Dainavoje, buvo sustojęs 
Bačiūno farmoje, kur turėjo 
progos gražiai pabendrauti su 
Juozu Bačiūnų ir susipažinti' su 
Valdu Adamkavieium. Be pas
kaitų studentų ateitininkų sto
vykloje rugsėjo 2—4 d. skaitys 
paskaitą skautų akademikų sto
vykloje ir praves vieną semina
rą.

X Advokatas Charles P. 
Kai, 6322 So. IVestern Avė., 
negalėdamas dalyvauti Draugo 
metiniame išvažiavime - piknike, 
ta proga paaukojo spaudos rei
kalams $25.00. Už tokią auką 
Draugo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja.

X Dr. P. Kisielius, dr. V. 
Majauskas, dr. Z. Prūsas, dr. 
A. Razma ir dr. K. Ambrozaitis 
atsiuntė po 100 dol. Į Laisvę 
Fondui Liet. Kultūrai Ugdyti. 
Šis fondas artimu laiku išlei
džia Daumanto Partizanus, ku
riuos naujai pertvarkė ir su
rinko dokumentinę medžiagą 
prof. J. Brazaitis. Knyga jau 
baigiama spausdinti Draugo 
spaustuvėje.

X Balfo Chicagos apskrities 
valdybos susirinkimas įvyksta 
rugsėjo 9 d. 1 vai., sekmadienį, 
515 Nolton st., Willow Springs, 
III., pas vieną iš Balfo direkto
rių — Valerijoną Šimkų, jo lie
tuviškoj sodyboj. Valdybos na
riai yra kviečiami atvykti su 
žmonomis. Svečiai yra kviečia
mi atskirai.

X Dr. A. Milius, New Hol- 
land, III., šj pavasarį išlaikė mo 
terų ligų specialybės egzaminus 
ir gavo -specialisto diplomą. Tai 
vienintelis iš naujai atvykusių 
lietuvių gydytojų gavęs tokį 
aukštą diplomą otostetrikoje ir 
ginekologijoje.

X Kun. A. Sabaliauskas, mi
sionierius salezietis, savo 30 me 
tų kunigystės ir 40 m. gyveni
mo vienuolyne proga, iš savo 
dvasinės vyriausybės buvo ga
vęs leidimą šį rudenį aplankyti 
Europą, tačiau tuo leidimu šį 
kartą nepasinaudojo ir numa
tytąją kelionę atidėjo vėles
niam laikui.

X Liet. šaulių s-gos CV po
sėdis įvyko rugpiūčio 13 d. Da
lyvavo iš Racinės atvykę pirm. 
J. Giedrikas, sekr. P. Petrušau 
skas, prof. J. šimoliūnas ir vie
tiniai — vicepirm. A. Valatkai- 
tis, ižd. K, Žilėnas, jaun. vad. 
VI. Išganaitis, spaud. ats. A. 
Gintneris ir svečias prof. Vaid. 
Mantautas. Posėdy buvo aptar
ta daug šauliškų reikalų ir pa
daryta nutarimų, pvz. išleisti 
VI. Putvio raštus, įsteigti atski 
rą šaulių būrį prie C V ir t.t.

X Vladislovas Kopliauskas, 
2259 S. Western avė., išėjo į 
pensiją iš Automatic Electric 
bendrovės, kur gamina telefo
nus ir elektroninius reikmenis. 
Kopliauskas buvo braižytojas, 
įmonėj pradėjęs dirbti 1956 m., 
kurioj gražiai pasižymėjo. Kop
liauskas, kaip tos bendrovės 
biuletenis skelbia, yra gavęs ir 
Lietuvoje atžymėjimus už savo 
topografinius darbus. Kopliau
skas ir jo žmona Stefa turi sū
nų Andrių ir dukrą Jolanta.

X Janina Radvilaitė, Dalia 
Kolbaitė ir Lilė Tusomaitė ren
gia literatūrinį vakarą Daina
voje SAS vasaros stovyklos me 
tu, kuris įvyks rugsėjo 5 d. Pro 
gramoje: naujosios lietuvių po
etų kartos, jau po “Žemės” an
tologijos pasirodymo, kūriniai 
ir analizė.

X Kompozitorius Vytautas 
Bacevičius lankosi Prancūzijoj; 
iš Paryžiaus mūsų redakcijai 
atsiuntė sveikinimus.

IŠARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Tėv. dr. T. Žiūraitis, OP, 

rugsėjo 7 iki 15 d. sakys pa- 
i mokslus Šiluvos atlaidų proga 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijoje, Elizabeth, N. J.,

— Edvardas ir Antanina Ma- 
čifllaičiai, iš Vaneouver, Cana
da, lankėsi Los Angeles.

— Kun. Izidorius Gedvilą, iš
Terry, Mont., atostogavo Los 
Angeles, Calif., ir svečiavosi 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nijoje. Kun. Gedvilą yra Terry 
miestelio, Mont., parapijos kle
bonu. Savo nuoširdžiu lietuviš
kumu ir sumaniu energingumu 
jis laimėjo savo parapiečių prie 
lankūmą. Jo parapija yra labai 
plati, — turi net tris bažnyčias. 
Kun. Gedvilai teko išmokti lėk
tuvu skraidyti, nes tik tokiu 
būdu galima nugalėti Montana 
valstybės prerijų tolumas.

— Lietuvos Atsiminimų Ra
dijo piknikas šiemet bus rekor
dinis ne tik programos gražu
mu, bet taip pat svečių gausu
mu. Piknikas įvyks rugsėjo 9 
d.„ Royal Gardens Parke, 990 
E. Hazehvood av., Rahway, N. 
J. Svečiai turės retą progą iš
girsti 65 berniukų ir mergaičių 
orkestrą — Lithuanian War 
Veterans Drum and Bugle 
Corps, kuris atvyksta specia
liais autobusais iš Worcester, 
Mass. šis garsus orkestras yra 
laimėjęs daugelį premijų įvai
riose varžybose, ir jau eilę me-

Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos festivaly kalba dr. Al
girdas Cheleden. Greta jo para
pijos klebonas kun. J. Kučingis.

Nuotr. L. Briedžio

tų yra valstybės bei rytinių vai 
stybių rajono laimėtojas. Šia
me radijo piknike bus renkama 
gražiausioji lietuvė moteris, bus 
šokimo varžybų, laimėjimų ir t. 
t. Piknikan pažadėjo atvykti J- 
AV kongreso atstovas Peter W. 
Rodino, Jr., įš New Jersey, ku
ris neseniai įnešė į Kongreso 
rūmus rezoliuciją nr. 507 Pa
baltijo tautų išlaisvinimo reika
lu. Pradžia 1 v. p. p. Šokiai 4 
v. Programa—5 v. Yra ruošia
mos ekskursijos autobusais į 
pikniką iš Brooklyno, Maspe- 
tho, Woodhaveno, Bayonne, N. 
J., Paterson, N. J., bei kitų ko
lonijų. Laukiama svečių taip 
pat iš Pennsylvanijos, Connec- j 
ticut ir Massachusetts valsty- j

X Jonas Karvelis, Chicagos 
prekybininkas, grįžo iš atosto
gų, kurias praleido Hot Springs, 
Ark., ir Los Angeles, Calif. Da
lyvavo ir akt. G. Veličkos lai
dotuvėse.

X Dr. Vanda Sruogienė, Al
gimantas Mackus, Vincas Trum
pa, Romas Vaškelis, dr. Henri
kas Nagys ir dr. Julius Kaupas
dalyvaus Santaros visuotiniame 
suvažiavime, įvykstančiame rug
sėjo 7-9 d., Tabor ūkyje Sodus, 
Mich. Dėl transporto vykstan
tieji tegul skambina: 434-6325.

(Pr.) I

Po vedybų — Mr. ir Mrs. John A. McCone išeina iš Šv. Onos kop
lyčios Seattle, Wash„ po savo vedybų. Ji yra buvusi Mrs. Paul 
Pigott, našlė Seattle pramonininko. Jis yra Centro žvalgybos 
įstaigos direktorius. Jie išvyko į Europą povestuvinei kelionei.

“EGLUTE - VISŲ LIETUVIŲ VAIKŲ 

LAIKRAŠTIS
Dvi savaitės Putname. Il

siuos, lepinuos ir stebiu. Nusi
leidžiu spaustuvėn. Ruošiami iš
siuntinėti “Laiškai Lietuviams”. 
Kemšam su sesele Konsulata, 
sesele Cordija ir EI. Masaitiene 
į maišus. Po to “Eglutės” eilė. 
Gaila. Eglutės skaitytojų žy
miai mažiau. Administratorė 
seselė Oliveta skundžiasi, kad 
bus priversta dar sumažinti iš
siunčiamą “Eglutės” skaičių,

1 nes neapmokamos prenumera
tos, neatsakoma į laiškus. Phi- 
ladepphijoj, Pittsburge vos keli 
skaitytojai, ant pirštų suskaito
mi. Pervertęs Chicagos, Cleve
lando, Detroito ir kitų miestų 
kartotekas nerandi daug pažįs
tamų vardų. Žinai, kad tai nėra 
vaikų kaltė. Nusikalsta tėvai ir 
lietuviškosios mokyklos. “Eglu
tė” turi būti privaloma kiekvie
no lietuviuko skaitymo knyga. 
Jei joje pasigendama tos ar ki
tos skaitybai medžiagos, kaltas 
ne leidėjas, bet žmonės, kurie 
valdo plunksną, bet yra nepri
prašomi parašyti “Eglutei”. Tė
vai ir mokytojai (buvę ar da
bar dėstą) turi rūpintis Eglu
tės gyvastingumu.

“Eglutė” yra ir turi būti visų 
lietuvių vaikų laikraštis. Visų 
pareiga ją ir remti prenumera
tomis, tapti mecenatais atskirų 
numerių išleidimui, siųsti laik
raštėliui tinkamos medžiagos. 
Ypatingai trūksta informuoja
mų, supažindinančių vaiką su jį 
supančiu pasauliu, aplinka ži
nių, pasakojimų gyvos akcijos 
ir įdomios intrigos. Pasigenda-

bių. Visus maloniai kviečia Lie
tuvos Atsiminimų Radijo direk 
torius Jokūbas Stukas.

— Šv. Kazimiero seselės iš 
Chicagos atvyko į Los Angeles, 
Calif., kurios šįmet dirbs Šv. 
Kazimiero mokykloje: tai virši
ninkė — sės. M. Alfreda, sės. 
M. Lourda, sės. M. Frances, 
sės. M. Delphina ir sės. M. Chry 
sostom. Sės. M. Christella buvo 
iškelta kitur. Be seselių moky
tojų mokykloje dirbs Wyman, 
Mokyt. Ona Razutienė ir muz. 
B. Budriūnas. Veiks šeši sky
riai ir vaikų darežlis. Užregis
truota 250 mokinių.

IŠVYKO Į AMŽINĄJĮ 
MIESTĄ

Loyolos universiteto 100 stu
dentų šiomis dienomis iš Chi
cagos išvyko į Romą, kur stu
dijas eis to universiteto ten 
esančiose patalpose.

RUGSĖJO AŠTUNTOJI

Rugsėjo 8 d. supuola dvi reik 
šmingos šventės, Švč. P. Mari
jos gimimo šventė ir Vytauto 
Didžiojo vainikavimo šventė.

Lietuvių tautos šventė yra 
labai nesena. Ji atsirado tik 
1930 metais, kai minėjome Vy
tauto Didžiojo galybės 500 me
tų sukaktį, kada Vytauto Di
džiojo paveikslas iškilmingai bu 
vo nešiojamas iš miesto į mie
tą, iš sodžiaus į sodžių, po visą 
Lietuvą su didžiausiomis iškil
mėmis.

Šiam istoriniam įvykiui įam
žinti Lietuvos vyriausybė 1930 
metų gegužės mėn. 31 d. pas
kelbė rugsėjo aštuntąją lietu
vių tautos švente. Nuo to laiko 
kasmet buvo rengiami minėji
mai visame krašte.

kad ir liūdnos dabarties pri
slėgti ir tos didelės tragedijos 
pritrenkti, neprivalom nusiminti, 
kaip Vytautas Didysis nenusi
minė iki mirties siekdamas ka
rališko vainiko. Siekime laisvės, 
švęskime ir minėkime garbingą 
Lietuvių Tautos šventę ir draug 
su Maironiu prašykime: Ap
saugok Aukščiausias, tą myli
mą šalį, kur mūsų sodybos, kur 
bočių kapai! Pov. Dirkis

NAUJAS TARYBOS PREZI
DENTAS

Aldermanas Paul Corcoran 
buvo išrinktas laikinu Chicagos 
tarybos prezidentu. Jis užims 
vietą mirusio aldermano Dor- 
sey Crowe.

Kinijos povandeniniai laivai 
Viduržemio jūroje

Gautomis žiniomis iš Vak. 
Vokietijos, pirmieji Kinijos po
vandeniniai laivai šešių savai
čių bėgyje turi atsirasti Vi
duržemio jūroje. Tai bus 2 toli
mos distancijos submarinai; jie 
sustos Valonos uoste, kur anks
čiau stovėdavo Sovietų povan
deniniai laivai. Kinų karinin
kai jau atvykę ir laukia savo 
submarinų atvykstant, o Alba
nijos vyriausybė varo smarkią 
propagandą albanų tarpe, ra
gindama savo pavaldinius su 
džiaugsmu sutikti “didįjį brolį” 
ir suartėti su juo.

Parduodamas
TELEPHONE ANSWERING 

SERVICE
Veikiantis biznis. Pietvakarh} ra
jone. Susitarimui skambinkite:

HEmlock 6-5353

<

ma žinučių, korespondencijų ir 
foto nuotraukų. Vaikai patys 
to nepadarys. Tėvai turi atlikti 
savo pareigą. Skirkit bent pus
valandį kasdien lietuviškai 
skaitybai su vaikais. Kitaip su
žlugdysite puikiai redaguojamą 
ir leidžiamą Putname lietuvių 
vaikų laikraštį “Eglutę” ir vai
kus nuskriausite jų lietuviško 
rašto neišmokę.

Danutė Augienė

ClflCAGOŠ ŽINIOS
GELŽKELIO STREIKO 

PASEKMES
Chicago & Northwestern gelž 

keliui užsidarius dėl streiko, 
jaučiamos ekonomiškos pasek
mės: kai kurioms įmonėms pri
trūko žaliavų; 11 popieriaus ga 
minimo fabrikų Wisconsin žada 
greitu laiku užsidaryti; ūkinin
kai rūpestingai ieško kitų būdų 
javus pristatyti į sandėlius. De
rybos užbaigti streiką yra ve
rdamos Chicagoje.

DINGO AUTOMOBILIŲ 
PADANGOS

Nuo septynių naujų automo
bilių pastatytų prie 7540 So. 
Westem, vagiliai nakties metu 
numovė 11 padangų, kainavu
sių apie $600.

TRAFIKO NELAIME 
UPĖJE

Vilkiko stumiamos dvi bar
žos užgavo keturias jachtas Chi 
cagos upės vingyje prie Divi
sion gt. Už tai vilkiko pilotas 
Howard Moli turės pasiaiškinti 
uosto direktoriui. Nuostolių 
jachtoms padaryta apie $1,800.

TRYS ŽUVO LĖKTUVO 
NELAIMĖJĘ

Trys chicagiečiai žuvo ir vie
nas buvo sužeistas, kai jų pri
vatus lėktuvas sudužo ir sude
gė arti Portage, Ind. Jie visi 
buvo MacLean-Fogg Nut kom
panijos pareigūnai, 5535 N. Wol 
cott av.

MERGAITĖ ŽUVO PASKEN
DUS VALČIAI

Devyniolikos metų Joanne 
Dombrowski, 151 E. 120 gt., 
dingo ir laikoma žuvusi, kai 14- 
kos pėdų motorinė valtis, ku
rioje ji plaukė su trim kitais 
draugais, apvirto ežere prie Ad- 
ler planetariumo. Jos draugai 

j buvo išgelbėti.

Šią Vytauto Didžiojo nesėk
mingo vainikavimo šventę pla
čiosios gyventojų masės palai
kė, gausiai rinkdavosi į vyriau
sybės rengiamas iškilmes bei 
visokius paradus tik todėl, kad 
tos valstybinės šventės fone tą i 
dieną buvo bažnytinė šventė.

Dabar raudonųjų išniekintoj 
Lietuvoj ne tik kad ’ nebeplėvė- 
suoja trispalvės, lietuvis nebe
mato vyties, nebegirdi gražiųjų 
mūsų tautos himno žodžių ir 
patriotinių dainų, nebeskamba 
Laisvės varpas Karo muziejaus 
bokšte ir negirdėti bažnytinių 
varpų, skelbiančių tikintiesiems 
Marijos gimimo dieną.

Mes, pasaulinių įvykių ban
gos išblaškyti po platųjį pasaulį,

Arthur Goldberg sūnus Rober
tas, 21 m„ išgirdęs, kad tėvas 
paskirtas aukščiausio teismo tei
sėju, džiaugiasi žinia su savo mo
tina Dorothy.

i

GERAS BIZNIS PAS 
BAIZEKA

DU LAIMINGIAUSI VYRAI CHICAGOJE
Stanley Balzekas, Sr. ir Stanley Balzekas, Jr.

Mes esam kupini džiaugsmo, dėl nepaprastos reakcijos ir 
palankumo, parodyto mūsų naujiems automobiliams. Tokiu bū
du, dar kartą mes siūlom puikų automobilių pasirinkimą kaino
mis, kurios yra jums prieinamos. Ateikit greitai ir jsitikinkit, 
kaip mes išlaikėm puikią 45-ių metų biznio reputaciją Chicagoj. 
Nėra reikalo keliauti mylias ieškant geriausio pasirinkimo ir pa
tarnavimo — BALZEKAS yra didžiausias Chrysler, Imperial, 

Plymouth, Valiant, Studebaker ir Lark pardavėjas Chicagoje.

1962 New 1962
VALIANT $1695 CHRYSLER $2964

1962 1962
PLYMOUTH $1795 IMPERIAL $4195

BALZEKAS MOTORS 
4030 Archer Avenue. Telef. VI 7-1515

NAMAMS
ŽEMIAUSIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji* 
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

Turtas $82,000,000.00

PASKOLOS
NUOŠIMČIU

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Ghicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti 

aikštės jūsų

patogumui

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos
mėnesio dienos

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki 
4 vai, popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. d.

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
President

STAM) ABI)
FE DE R AL SAVIN G S

AND LOAN ASSOCIATION 
4192 Archer Avenue / Chicago 32,. Illinois 

Vlrainia 7-1 141
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