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Prezidentas Kennedy numato naują Berlyno krize
NAUJOKŲ ŠAUKIMAS, IR KAS TOLIAU!

Jungtinėms Amerikos Valstybėms daugiau rūpesčio yra dėl Berlyno, o ne Kubos
WASHINGTON, D.C. — Pre- prabilti į tautą, nušviečiant jo | 

zidentas Kennedy įsitikinęs, jog
nauja Berlyno krizė galinti kil
ti spalio ar lapkričio mėn., ir 
daug aštresnė nėi buvo praėju
siais metais.

Dėl to jis ir prašo Kongresą 
galios pašaukti 150,000 atsargi
nių — jei matys reikalą — ir 
pratęsti vyrų karinę tarnybą, 
kurie jau yra pareigose.

Šį pasiūlymą JAV preziden
tas pateikė praėjusį penktadie
nį ir beveik užtikrintas Kong
reso patvirtinimas, bet atsargi
nių šaukimas neturįs ryšių su 
padėtimi Kuboje. Washingtonas 
rimtai susirūpinęs, ką Sovietų 
Sąjungos diktatorius iškratys 
iš savo rankovės šį rudenį.

pažiūrą link Kubos, Berlyno ir ,
reikalo mobilizuoti atsarginius. 6 & aric^’ a sa anc1^ į So

vietų Sąjungos pranešimą, jog 
ji duodanti karinę pagalbą dik
tatoriaus Fidel Castro režimui 
Kuboje.

plente iš Guantanamo į Bara- 
coa šiaurės Atlanto pajūryje. 

Robert S. ~McNamara informa-' Jis prieina prie kelių ir kelelių

Valstybės sekretorius Dean 
Rusk ir gynybos sekretorius

vo Kongresą apie Sovietų kari
nį stiprinimą Kuboje ir jų dip
lomatinį susipainiojimą. Bet jie 
pabrėžė, jog tikroji grėsmė e- 
santi kur kitur — Berlyne, nes 
Chruščiovas jau panoro ten at
gaivinti krizes.

Prezidentas Kennedy norįs

Berlyno gyvas turtas
BERLYNAS. — Vakarų Ber

lyno naujausia statistika atsklei 
dė, jog miesto ribose yra 175, 
900 vištų, 1,500 arklių, 3,000 
raguočių, 11,000 kiaulių, 1,200 
avių ir 7,500 avilių.

Indonezija pasiūlė du 
laivus

JAKARTA, Indonezija — In
donezija pavedė Jungtinėms 
Tautoms du savo laivus Abu- 
lombo ir Gunung Djati, kad bū
tų repatrijuoti olandų kareiviai 
iš Vakarų Naujosios Gvinėjos.

Kaip žinoma, Olandija ir In
donezija pasirašė sutartį, pave
dančias pradžioje N. Gvinėją 
Jungtinėms Tautoms, o vėliau 
— Indonezijai.

— Albert Kalonji, Balubos 
genties pietinėje Kasai provin

Rusai stato sviediniu
ugniavietes netoli

JAV stoties
MIAMI. — Pasak kubiečių 

tremtinių šaltinio, rusai stato 
sviedinių ugniavietę, 35 mylios 
nuo Guantanamo įlankoje lai
vyno bazės. Informacija gauta 
iš rezistencinio pogrindžio žval
gybos, veikiančios Kuboje. Bazė 
yra statoma prie Imias, 35 my
lios oru rytuose nuo Guantana
mo įlankos.

Imias yra mažas pajūrio žve
jų miestelis Oriente provincijo
je. Šis miestelis yra svarbiame w JAV poetas Frost, bevie-

Areštuoti aštuoni
ALŽIRAS — Alžirijos polici

ja penktadienį pranešė, jog aš
tuoni slaptosios armijos orga- į 
nizacijos (OAS) nariai buvę 
areštuoti, kai jie tiesė naują 
teroristinį tinklą.

Aštuoni europiečiai teroristai 
esą atsakingi dėl daugelio nusi
kaltimų, pranešė policija.

šėdamas Sovietų Sąjungoje, po 
susitikimo su Chruščiovu, pava
dino jį niekšu (ruffian).

"TAIKLUS SAULVS"

Vakariečiai neįsileis komunistų 
šarvuočių į Vakarų Berlyną
Vežant sargybinius prie karo paminklo

BERLYNAS — Prancūzų pa-1 prie karo paminklo Tiergarten. 
reigūnas šeštadienio vakare pa-I Rusai pradėjo naudoti šar- 
tvirtino, jog vakariečiai sąjun- vuočius, užsirūstinusiems vaka- 
gininkai nori sulaikyti rusų I rų berlyniečiams apmėčius ak- 
ginkluotų automobilių „pasiva-. menimis jų autobusus, vykstant 
žinėjimus” į Vakarų Berlyną Į demonstracijoms dėl nušovimo 
„tinkamu metu”, jei jie neno- P. Fechterio prie Berlyno sie- 
rės naudotis autobusais. nos rugpiūčio 17 d.

Užvakar rusai atvyko per Rusai vėl turėtų vežti savo 
naują perėjimo stotį palei! biniug autobusaig prie ka„ 
Sandrug tiltą britų sektorių- . . ».
je dviejuose džypuose ir trijuo- ro paminklo .r is ten grąžinti, 
se šarvuočiuose. Jų kelionės I kaip tai darydavo seniau, pasa- 
tikslas: pakeisti sargybinius kė prancūzų pareigūnas.

Sierra Cristel’e, kur maj. Raud, 
Castro laikė Jungtinių Ameri
kos Valstybių jūrų kareivius 
(marinus) kaip įkaitus.

Planas pulti raudonųjų 
laivus Kubos 

apylinkėse
CARACAS, Venecuela — Va

das kubiečių, kurie praėjusį 
mėnesį apšaudė Havaną, pareiš
kė užvakar, jog jo grupė yra 
pasirengusi užpulti komunistų 
laivus Kubos vandenyse.

Juan Manuel Salvat spaudos 
konferencijoje pareiškė:

— Kiekvienas laivas su ko
munistine vėliava, nepaisant 
tautybės, pastebėtas Kubos te
ritoriniuose vandenyse, bus lai
komas kaip kariniu taikiniu ir 
bus užpultas bė jokio perspėji
mo. —

Salvat ir studentų revoliu
cionierių direktoriato kariai at
vyko į Caracasą iš Miami, pa
skelbti taip vadinamą Caracaso

U-2 turės bazes
Australijoje

CANBERRA, Australija — 
David Fairbairn, aviacijos mi
nisteris, pareiškė užvakar, jog

cijoje vadas ir save laikąs, Jungtinių Amerikos Valstybių 
„deimanto valstybės karalium”, | gkrendą nepaprastoje aukštu- 
pabėgo iš Centro Kongo vy- j moje lėktuvai — įskaitant du 
riausybės kalėjimo kartu su Į u_2 — turės pastoviai bazes 
bendradarbiu, kuris įteikė su- Australijoje.
klastotą įsakymą paleisti kalė 
jimo pareigūnams,

Žuvo dr. Marija 
Kazlauskaite

U-2 ir keturi B-57 atskris 
šios savaitės pradžioje ir veiks 
iš aerodromų Victorijoje, pa
sakė aviacijos ministeris.

Daug patogiau lėktuvams pa
stoviai turėti bazes Australijo-

LIMA, Ohio — Dr. Marija j je, negu juos retkarčiais atsiųs- 
Kazlauskaitė iš Lima, Ohio, žu- ti iš Jungtinių Amerikos Vals- 
vo automobilio nelaimėjo rug- į tybių.
sėjo 4 d. prie Highland, III. Lai
dojama antradienį, rugsėjo 11 
d. Į laidotuves iš Romos at
vyksta jos brolis kun. dr. Vyt. 
Kazlauskas.

Laidojama Lima kapinėse.

kalendorius

Rugsėjo 10 d.: šv. Mikalojus 
Tolent., Vargūnas.

Rugsėjo 11 d.: šv. Teodora, 
šv. Protas ir Jacintas.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoj 

ir jos apylinkėse — apsiniaukę, 
apie 60 laipsn., rytoj — giedra, 
vėsiau.

Saulė teka 6:24, elidžiasi 7:11

Vos nesusipieše
Mikojanas su Kozlovu

MASKVA — Rusijoje yra di
delė įtampa dėl maisto trūku
mų, kurie labai padidino prekių 
kainas. Vicepremjeras A. Miko-

KORSAKAS PUOLA MASKVOS KRITIKUS, 
LIETUVIUS MOKSLININKUS

Pavergtos Lietuvos mokslininkai ir internacionaline 
propaganda

Maskvoje leidžiamas žurnalas kai platų mūsų literatūros san- 
“Družba Narodov” 8 numeryje tykį su rusų, baltarusių, lenkų, 
paskelbė K. Korsako straipsnį latvių, ukrainiečių, vokiečių ir 
apie internacionalinės propagan Į kitų tautų literatūromis” (čia
dos uždavinius, trūkumus, rei
kalą lietuvių kritikai “laužyti 
nacionalinio uždarumo rėmus”. 
Šio straipsnio mintis, kaip svar
bias ir Lietuvos gyventojams, 
persispausdino savaitraštis “Li
teratūra ir Menas” (32 nr.).

būdinga, kad Korsakas pirme
nybę skiria ryšiams su rusais, 
baltarusiais, dar mini vokiečius, 
o kiti vakarai jau nuvertinami 
į “kitų tautų” sąvoką — E.).

Kritikuoja Maskvos spaudą
Mokydamas literatūros isto- 

1 rikus, Korsakas priekaištauja ir 
į literatūros kritikams, kurių dva 
i siniu tėvu juk ir jis pats galė
tų būti laikomas (girdi, šie be
veik niekada nevertina kūrinio 
internacionaliniu jo reikšmingu-
nio aspektu...), pagaliau kriti- tinemis tendencijomis. Ryšium , . . v. ,, ,. . J .„ kuoja ir pačią Maskvos spau-

Korsakas susirūpinęs 
socialistiniu patriotizmu

Pagal Korsaką, nacionalinis 
klausimas respublikose esąs y-l 
patingai aštrus, nes vis susidu
riama su “buržuazinės ideologi
jos” liekanomis, net ir šovinis-

su tuo, teigia Korsakas, čia iš 
kyla svarbūs uždaviniai litera
tūros mokslininkams, kriti

dą. Toji kritika įdomiausia, nes 
iš jos matyti, kad maskviniai

Sėkminga JAV Mariner II kelionė
Penktadienį jau buvo atlikęs 2 milijonų mylių kelionę

temperatūrą ir atmosferinę su
dėtį (turinį). Tų įtaisų paskir
tis: sužinoti, ar yra gyvybė Ve
neroje.

Naujausios

PASADENA, Calif — Mari
ner II, JAV raketa, penktadie
nį jau buvo nuskrięjusi 2 mili
jonus mylių savo keturių mė
nesių — 180,000,000 mylių — 
kelionėje į Veneros apylinkę,

Mokslininkai stumiamosios 
jėgos laboratorijoje, kuri su
projektavo 447 svarų „erdvės 
vežimą” ir kuri seka jo kelionę 
erdvėse, pareiškė, kad xūsi 
moksliniai įtaisai raketoje Ma
riner II gerai veikia.

„Erdvės laivas” buvo paleis
tas iš Cape Canaveral, Fla., 
rugpiūčio 25 dieną. Signalai

saką, vertindama G. Jakūbonio 
skulptūrą “Pirčiupio motina”,
S. Červonnaja žurnale “Iskust- 
vo” (1961, nr. 2) šį, anot Kor- 
sako, reikšmingą skulptūros ku , , .<. .. ..| v--, .-.-v-, 4--i i n r, Ir i in tivr-i tYiorvnnti
rinį sugretinusi su liaudies me
no dirbiniais ■
Korsakas pyksta, nes, girdi, 
Maskvos kritikė nesuprantanti 
religinės lietuviško rūpintojėlio 
esmės ir neskirianti progresy
vių elementų nuo reakcingų 
(taigi, lietuvių liaudies meno 

(Nukelta į 5 pusi.)

j mentus, skirtus tirti magneti
nius laukus, spinduliavimą ir

žinios
— Sovietų šnipas dr. Soblen 

vakar ligoninėje netoli Londo
no, dar buvo be sąmonės, bet jį 
purtė konvulsijos.

— Prancūzų prezidentas de 
Gaulle baigė vizitą Vakarų Vo
kietijoje, pažadėdamos artimes
nį bendradarbiavimą su Vokie
tija. Kancleris Adenaueris ir 
prezidentas de Gaulle nori su-rūnintniėliai=! ---------- -• pnasiueiuas ue uauuc nmiupuiLoje dib. kosmines dulkes, susiduriančias daryti prancūzijos - Vokietijos 

nes eirdi. _  ii .su „erdvės laivu sąjungą.

- “Erdvės laivui” Mariner IIĮ — Bundy vizituos Europą. 
pasiekus arčiausiai Venerą — | George Bundy, specialus prezi- 
numatyta jis būsiąs 9,000 my- dento Kennedžio patarėjas sau

gumo reikalams, vizituos Pary
žių, Bonną, Berlyną, Londoną ir 
Kopenhagą šio mėnesio gale.

lių nuo planetos — gruodžio 14 
dieną, mokslininkai pakreips 
kitus instrumentus matuoti

Grumtynės dėl valdžios Alžirijoje
Kuria kryptimi slenka alžiriečių politika

ALŽIRAS, Alžirija Alžiri- du vicepremjerai: Krim ir Bou
diaf. Jie tęsė kovą prieš Ben 
Bellą ir armijos vadovybę, 

i ra politinio ar idėjinio charak- Rugpiūčio mėn. 2 dieną abi šios 
Į terio. Tai yra grumtynės dėl grupės susitaikė ir buvo įsteig- 

TRUMPAI IŠ VISUR1 valdžios tarp atskirų žmonių ar tas kompromisinis Politinis 
grupių. Šioje neramumų sceno- biuras. Šiam įsisteigus, tuojau 
je yra šie asmenys ir grupės: i kilo nesutarimai su atskirų Al- 

1. Laikinosios vyriausybės žirijos provincijų vadais. Reikš- 
premjeras B. Ben Khedda ir mingiausia yra 4-oji karinė 
ministerių dauguma. Šiai gru- apylinkė, kuriai priklauso sosti- 
pei priklauso vicepremjerai B. nė Alžiras. Politinis biuras

kams, filologams. Jų visų dar- kritlka* nesupranta lietuviškojo jos neramumai, kurie dar tebe- 
bas turįs padėti įtvirtinti ypa- en° U’ aig1’ pagal Kor_! š™30 virsti Pietiniu karu, nė. 

tingai socialistinį patriotizmą.
Korsakui ypatingai rūpi vadi

namo nacionalinio uždarumo 
klausimas ir jis džiaugiasi, kad 
lietuvių režiminiai rašytojai; li
teratūros istorikai daug nuvei
kę šalinant tą nacionalinį užda
rumą. Vis dėlto jis nepaten
kintas, kad pastaraisiais metais 
Lietuvoje nepasirodę išsames
nių darbų apie lietuvių literatū
ros ir kultūros ryšius su didžiai
siais rusų, lenkų tautų rašyto
jais. Jo nuomone, lietuvių auto
riai vengią tokių temų, nes anks 
čiau paskelbtieji darbai turėję 
vulgariškumo žymių, buvo dirb
tinai ieškoma tų visų 
kių” ir “įtakų”.-

Toliau Korsakas, akademikas,

Prez. čenkaišekas

— Kinai komunistai numušę 
U-2 virš Kinijos. Vakar Peipin-

povei- j go radijas pranešė, kad kinai 
komunistai numušę JAV U-2 
virš rytinės Kūnijos.

janas ir komunistų partijos nelyginant iš tribūnos, reiškia įj_2 lėktuvą vairavęs ne ame- 
sekretorius F. Kozlovas ko tik gręžtus pageidavimus, skirtus riiketis pilotas, bet kinas iš
nesusipese, kaip geriausiai iš
aiškinti užsirūstinusiems žmo
nėms dėl kainų pakėlimo. Kal
bos tonas ėmė kilti, kai Kozlo
vas, pavadino Mikojaną „armiš- 
ka”, rusų keiksmažodis armė
nams ir kovingas žodis iš Miko
jano gimtinės.

’_______ _

literatūros mokslo žmonėms: jie 
neturį tenkintis tyrinėjimais, su 
rištais tik su jubiliejinėmis da
tomis, negalį tenkintis tik at-

Formozos. Peipingas nieko ne
sako, ar pilotas išliko gyvas.

— Sovietų Sąjunga pateikė 
savo planą baigti Katangos pro-

skiro rašytojo ryšiais su kai- vincijos atsiskyrimą nuo Kongo
myninės tautos rašytojais, bet 
imtis stambių darbų, apiman
čių, Korsako žodžiais “istoriš-

vieno mėnesio laikotarpyje, bet 
įtaigoja Jungtines Tautas iš
eiti iš Kongo.

Krim ir M. Boudiaf.
2. Opozicijos ministeriams

vadovauja A. Ben Bella ir vi
daus reikalų ministeris M. Khi
der. Šie sudarė vadinamą Poli-

kreipėsi į armijos vadovybę, 
kad ši pasiųstų karinius dali
nius į Alžirą, kurie priverstų

visai naujų žmonių, kurie bu
vo nuteisti kalėjiman už parti
zaninę ar politinę veiklą, kurių 
rankos švarios peštynėse dėl 
valdžios. Tam pasipriešino Ben 
Khedda, Krim ir dar kai kurie. 
Čia ir buvo priežastimi didelio 
ir nepabaigiamo konflikto, ku
ris Alžiriją suskaldė į daugelį 
grupių. Vyriausybės sudaryme 
didelių ambicijų turi ir partiza
nai, kurie kruvinai ir ilgai ko
vojo dėl Alžirijos nepriklauso
mybės. Kai šių reikalavimai ir 
ambicijos pasiekia kitų piliečių

jėga paklusti Politinio biuro ausis, tada jie jaučiasi užgauti,
vadovybei. Tada tikrai grėsė pi-

tinį biurą, kuris rugpiūčio mė- j lietinio karo galimybė, 
nesį tapo politine Alžirijos vy- Politiniai stebėtojai dabar pra- 
riausybe (šis biuras kurį laiką i mato galimybę konflikto tarp 
neveikė, dabar vėl atgaivintas).’ Politinio biuro ir armijos vado- 

3. Alžirijos kariuomenės ge- vybės. Abi šios grupės sutaria,
neraliniam štabui vadovauja H. kad Alžirijai reikia bendros ir kutiniu metu ypač paaštrėjo,

užmiršti ir primena, kad dėl 
nepriklausomybės ir jie kovojo, 
gal būt, tik kitokiu būdu.

Grumtynės dėl valdžios pąs-

Boumedienne,
Mendjili.

Si Slimane

4. Be šių politinių grupių dar 
yra partizanai, kurie kovojo dėl 
Alžirijos nepriklausomybės ir 
dabar nori tarti savo žodį.

ir stiprios centrinės valdžios, abi 
grupės remia socialistinę san

Pirmiausiai susikirto Ben

kai Politinis biuras pergreitai 
ir pergriežtąi pradėjo kontro
liuoti kitas tautines organizaci
jas.

Alžirijos biuras siekia savo 
valdžią ir autoritetą išplėsti su
stiprinti, įteisinti dar prieš rin
kimus. Ši vyriausybė galėtų iš-

tvarką, bet atmeta komunisti
nę, abi grupės stengiasi Alžiri
ją sukurti kaip galingą ir įta
kingą valstybę Afrikoje, tačiau 
nesutaria, kuri grupė yra pa
jėgi Alžirijai vadovauti. Šis
nesutarimas buvo piežastimi silaikyti ir kraštą gerokai ap- 

Khedda su Ben Bellos grupe, laikinosios vyriausybės žlugi- jungti, jei neiškils naujas ne- 
Armijos vadovybė buvo Ben mo. Atsižvelgiant į daugumos sutarimas su kariuomenės va- 
Bellos pusėje. Kiek vėliau Ben valią ir pageidavimą, būtų rei- j dovybe, kuri nepritaria Politi- 
Khedda iškrito, bet paliko kiti Į kėję vyriausybę organizuoti iš i nio biuro pastangoms.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IM DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLICNAS

Norvegijos sveikatos planu 
* visi patenkinti

Chicagos dienraščio “Daily 
News” užsienio korespondentas 
W. H. Stoneman pradėjo seriją 
įdomių straipsnių apie Norvegi
jos gyventojų sveikatos aprū
pinimą. Įdomesnes mintis čia 
spausdiname.

Norvegų sveikatos apdraudos 
sistema apima įvairias žmonių 
kategorijas. Ji yra tokia sėk
minga ir tokia integrali socia
linio ir ekonominio gyvenimo 
viso krašto dalis, kad norvegai 
negali suprasti, kaip bet kuris 
modernus kraštas gali egzistuo
ti be panašios rūšies plano.

Norvegijoj apdrausti visi 
krašto gyventojai — 3,800,000. 
Šios apdraudos pradžia siekia 
1911 m., kai mažiau uždirbą as
menys gavo nemokamą gydy
mą, gi 1956 m. po didelės patir
ties ir pagerinimo — apdrausti 
visi gyventojai. Pagal privalo
mą sveikatos planą kiekvienas 
norvegas moka nuo 32 c. iki 
$1.13 per sav., už ką jam yra 
garantuotas nemokamas gydy
mas ligoninėje, apmokamos pa
prastos gydytojo sąskaitos ir 
padengiamos už mažas operaci
jas išlaidos, padarytos ne ligo
ninėj, bei apmokami gydytojo 
prirašyti vaistai.

Už pirmą vizitą daktaro ofi
se mokama $1.68; 98 c. Už ant
rą vizitą $1.22; 84 c. Už pirmą 
vizitą pas specialistą — $2.80; 
$1.95. Už gydytojo vizitą ligo
nio namuose — $2.38; $1.40. 
Už antrą vizitą — $2.20; $1.40. 
Už kraujo transfuziją — $5.60; 
$4.90. Valstybės apdraudos fon- 
das uz lovą ligoninėms moka 
$6.72, t. y. 75% realios kainos. 
Ligoninėms skirtumą apmoka 
savivaldybės. Norvegų gydyto
jai mielai priima valstybinį svei 
katos planą, nes ligoniai lais
vai pasirinkdami lanko gydy
tojų kabinetus, kur gauna rei
kiamą medicinos pagalbą nemo
kamai.

Norvegų medicinos ir ligoni
nių aprūpinimo sistemos išlai
das padengia dalinai apdraus
tieji, darbdaviai, dalinai valsty
bė iš bendrųjų mokesčių.

Centriniam sveikatos fondui 
mokama tokia proporcija — ap 
draustasis moka 1 dol., tai darb 
davys moka 75 c., o valstybė 
mokama ši proporcija; kai ap- 
25 c.

Iš viso šis fondas per metus 
surenka $128,000,000, gi val
džia primoka $13,500,000.

Normalus pensijon išėjimo

laikas yra 70 m. amž. Daugelis 
žmonių eina dirbti iki 60 arba 
65 m. amžiaus. Norvegijoj yra 
tendencija išlaikyti žmonės dir
bančiais ilgesnį laiką, kad tuo 
sumažėtų nedirbančiųjų propor 
ciją, padidintų aktyvių žmonių 

i skaičių.
Baltkaltierių pensijon išėjimo 

amžius 65 arba 70 m. Jiems lei
džiama pasilaikyti pajamas, ne
prarandant papildomos pensi
jos. Pr. šul.

MATERIALIAI NUO NACIŲ 
NUKENTĖJUSIAIS RŪPINTIS

IŠRINKTA KOMISIJA

Rugpiūčio 31 d. Dudysos res
torane Chicagoje išrinkta komi- 

i sija rūpintis nuo nacių nuken
tėjusių lietuvių reikalais. Tos 
komisijos pirm. — dr. B. Vitai- 

j tis.
Tenka pastebėti, kad lenkų 

organizacijos rūpinasi per JAV 
kongresą pravesti įstatymą, kad 
lenkai, kariavę I ir II pasaul. 
karuose aliantų pusėje, gau
tų veteranų teises, tai yra; pen 
sijas, nemokamą gydymą ir t. 
p. Dabar jie ragina registruotis 

i paliestus asmenis. Jų žiniomis, 
dabartiniu metu JAV yra 18,- 
000 lenkų karių, dalyvavusių II 
pasaul. kare. Jų tarpe yra ir 
mūsų tautiečių iš Vilniaus kraš- 

! to, kurie bolševikų buvo ištrem
ti Sibiran ir įstoję į Sovietų Są
jungoj pagal sutartį su lenkų 
egziline valdžia Londone suda
rytą gen. Anderso armiją. Jie 
vė’iau kovėsi įvairiuose frontuo 
se Europoje ir Afrikoje alijan- 
tų pusėje.

Jeigu sudarytoji komisija to
kiais lietuviais kariais nesirū
pintų, tai suinteresuotieji galė
tų registruotis Lenkų Kongreso 
raštinėje Chicagoje, 1838 West 

' Division St. A. Č.

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Dėl bedarbio pašalpos gavimo
Kl. Š. m. kovo 1 d. išėjau pen 

■ sijon ir kaip bedarbis gaunu 
kas savaitę bedarbio pašalpą. 
Įstaiga pranešė, kad pašalpą mo 

! kės, kol pradėsiu dirbti, per 26 
i sav. Aš abejoju ar darbą galė
siu surasti ir po 26 savaičių, 

i Neturint santaupų vien iš pen 
1 sijos pragyventi yra sunku. No
rėčiau ir po 26 sav. bedarbių 
pašalpą gauti. Girdėjau, kad 

i federaliniu įstatymu pašalpos 
gavimas bedarbiams esą buvo 
prailgintas. 1. Ar tikrai laikas 
yra prailgintas? 2. Ar tas pa
keitimas liestų ir mane? 3. Ką

Gražuolių rinkime Atlantic City, N. J., talentų parinkimo vaka
re laimėjo Mississippi gražuolė Charlotte Carroll ir Illinois Pa
mela Gilbert.

aš turėčiau daryti ir kur kreip
eis pasibaigus 26 sav. laikui? 
i V. M.

Ats. V. M. Jūsų klausimas 
liečia nedarbo pašalpą, todėl 
siūlyčiau tuo klausimu pasitei
rauti artimiausioje nedabrbo įs
taigoj (Unemployment Office), 
(kuri jums suteiks paaiškinimų 
nedarbo pašalpos prailginimo 
klausimu. J. Šoliūnas

P. S. Spaudos žiniomis, fede
ralinio įstatymo veikimas be
darbių šelpimui pasibaigė šį pa
vasarį ir iki šiol naujo neišlei
sta. Fed. Darbo dep-tas pasiū
lęs naują fed. įstatymo projek
tą, kuris manoma bus svarsto
mas kitoje kongreso sesijoje, 
t. y. pavasarį. Projekto smulk
menos dar nepaskelbtos. Pr. Š.

Kl. Prašau man paaiškinti 
apie mano žmonos pensiją. Ji 

i atvyko 1952 m. vas. 27 d. Dir- 
I bo įmonėj iki 1955 m. Geg. mėn.
I susirgo. Ji ir dabar serga. Už 
ligoninę sumokėjau. $5,300. Jai 
nemoka pensijos, nors visus pa
liudijimus turi. Sako, kad ji tu
rėjo išdirbti 5 metus, o ji išdir
bo 3% m. Kur man kreiptis, 
kad ji gautų nedarbingumo pen 
siją? V. N.

Ats. V. N. Labai gaila, ta
čiau jūsų žmona nedarbingumo 
pensijos gauti negali, nes netu
ri užtektinai išdirbusi metinių 
darbo ketvirčių.

Nors darbininkas ir būtų vi
siškai nedarbingas, jis nedarbin 
gumo pensijai kvalifikuotis ne
gali, jei yra mažiau išdirbęs nei 
penkis metus iš .paskutiniųjų 
dešimties metų prieš tampant ne 
darbingu.

Kadangi jūsų žmona teišdir-

bo tik apie trejetą metų, todėl 
dėl metinių darbo ketvirčių trū 
kūmo ji nedarbingumo pensijos 
gauti negali. J. šoliūnas

TRUMPAI
— Amerikoje 65 m. ir vy

resnio amžiaus gyventojų yra 
17,011,000. Tai sudaro 9.3% vi
so JAV gyventojų.

— Illinois Globos komisija 
kreipėsi į federalinę valdžią 
prašydama, kad pastaroji pra
tęstų 1,930,000 šeimoms maisto 
kortelių išdavimą, pagal ku
rias bedarbių - neturtėlių šei
mos iš valdžios sandėlių gautų 
nemokamai maisto produktų.

— City Club veikiąs Chica
goj kritikuoją esančius mokes
čius, kurie esą neatitinką rea
lybei ir siūlo įvesti steito tei
singus pajamų mokesčius, ku
rie esą kitur didesni negu Illi
nois valstybėje.

— Jaunuoliams 16-17 m. amž. 
uždrausta dirbti prie mėsos ir 
kaulų piaustymo mašinų. Daž
nai pasitaikydavo, kad jaunuo
liai nusipiaudavo sau pirštus, 
kai dirbdavo didelėse mėsos 
krautuvėse ir restoranuose. 
Nuo rūgs. 15 d. uždraudimas 
įsigalioja. Apie tai skelbia Fe
deral Register.

— Darbo departamento Mo
terų biuro direktorių yra pa
skirta Beatriče McConnell, kuri 
iki šiol dirbo Darbo Standards 
biure kaip direktoriaus asisten
tė. Nuo 1936 iki 1947 m. ji 
vadovavo Vaikų biuro Industri
jos skyriui. B. McConnell yra 
baigusi Wisconsino universiteto 
darbo ekonomikos ir sočiai, ty
rinėjimo skyrių.

idjDflinn ELLCTROUIGS
ermocssnsr'nm

Į TV-RADĖJAI - OUOST. REKORDERIAI
STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖS---------- ■1PŲT
EL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI

Viskam temlauslos kainos Ir garantija

13321 S. Halsted St.- ČLiffside4-56651

V A L Y M A S
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. ČLiffside 4-1050

MOVIMO
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
$415 S. Lituaniea Avė 
Tel FRontier 6-1882

P. ŠILEIKIS, 0. Pk
Orthopedas. Protezistas. 

Aparatai-Protezai. Med. ban-
\ dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t.t.
I Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

DR. ANNA 8ALIUMAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAHtO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: l’R 8-3229.
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rez. HE 6-1670.

DR, K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ EIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building). tel. LTJ 5-6446
Valandos pagal susitarimą.. Jei ne
atsiliepia. skambinti MT 3-0001.
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Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų - rez. PRospect 8-9081

DR, JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2650 West 03 Street 
Pirmad. ir kotv. nuo 8 iki 

antr. lr penkt. nuo 4 iki 8:
Vai.;
4:30
Aešt. nuo l kt t vai

KVIEČIAME APLANKYTI MCSŲ NAUJAS PATALPA?

HL CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

>2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
: t . PLENTY OF FREE PARKING

4 '/2%
2,411 S 55,^

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.
u m ABinne. PIRM. ir KETV............................... # v. r. iki 8 p. p.
IfMlUiTSyyd! ANTRAD. ir PENKT................... > ▼. r. liti 5 p. p.

ŠEŠTAD........... 9 ▼. r. iki 1J v. d. Trečiad. uždaryta.

PRIEŠ PERKANT 

PASIMATYKITE SU SAVO 

ŠEIMOS ADVOKATU

Jei Jūsų šeima yra kaip ir daugelis kitų. di
džiausias ir svarbiausias pirkinys, kurį Jūs bet 
kada pirksite, bus Jūsų narnas.

Joks pirkimas, taip svarbus kaip šitas, neturi 
būti įvykdomas be Jūsų šeimos advokato pagal
bos. Jis vienintelis turi pakankamai patyrimo ir 
žinių, kaip apsaugoti Jūsų interesus kiekvienoje 
pirkimo fazėje.

Jums paaiškės kaip Jūsų advokato patarimai 
gali padėti išvengti nuostolingų klaidų, gali padėti 
Jums suprasti teises bei įsipareigojimus, liečian
čius sutartį-“contract”. Ir būtinai pasekite savo 
advoltato patarimą įsigyti “title Insurance policy” 
iš Chieago Title and Trust Company. Tai geriau
sias užtikrinimas, kad esate savininkas nuosavy
bės, už kurią sumokate pinigus.

U/zziav/o Title zzzzz/Trust Company
111 West Washington Street, Chicago 2, Illinois

Offices in: Whcaton • Geneva • Peoria • Joliet 
VVaukegan • Edwardsvilie • Belleville • Sycamore 

Regionai O/fices, Agents and Representatives serving 
every Illinois county.

Ofisas: 3148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezirl.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VV. 63rd Street 
Kampas 63-Čios ir California 

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

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

Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. G. K„ BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

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

Rentė 25, Elgin, Illinois
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 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 VVest 51st Street
I (Bendra praktika ir Alergija) 
Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9. 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 247-1002, Namų PR 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS 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.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 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. T. 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 ir rez. WA 5-2017

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 1-1 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir
kitu laiku susitarus telefonu.
_______Telef. REpublic 7-2296.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina."aklę ir pritaiko akinius, 

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

1

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 IVest 63 rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
Iki 8 vai Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas: GRovehilI 6-1595

BR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 VVest Marųuette Road 

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

Ofiso ir buto tel, OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49tb Court, Cieero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. lr šeš
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

BR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. I5th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR, EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieniais tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJĄ IR CHIRURGE 

KŪDIKIU tR VAIKU 
LIi

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. t— 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

^R. MARIJA LIRAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 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. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe —- vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiad ieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

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

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Telef. ofiso: PUlIman 5-6766 
Namų: BEverjy 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-9 v. v., gešt. 
1-4 v. p. p., trečiadienj — uždaryta.

I’el. ofisų RE 7-8818

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

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

Trečir dieniais uždaryta.

IGU

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

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

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė. tel 
GR 6-0091:. 392 E. 159th St., Harvey 
IU., tel. EDison 3-4388; 30 N ML 
chigan Av., Suite 808, tel. CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONjTlimr
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

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

neatsiliepia, skambinti TE 9-1071.

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

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. tei. GRovehilI 6-0617

Valandos: i-3 p. m. tr 6_8 p m
Penkt. tik 1—3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Ofiso telef. ČLiffside 4-2890 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-309"

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai

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

ISTrn. tauras
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA "PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospčct 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai,: ‘ Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo - 6 iki 8

Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-0193

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

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

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ

LIGOS
ATOSTOGOSE

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

1-4 p. p..
trečiad. ir ketvirtad. 7-9 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, Tez, HE 4-3150

DR. F. 0. WINSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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



Komunistų propagandoje

LAIMINGI PRO AŠARAS
BURBULAI IR KRITIKAI

Susipratimo stoka griauna kultūrines pastangas

Komunizmas yra ir istori
jos filosofija, ir socialinė pa
saulėžiūra. Prieš šimtą metų 
Karolis Marksas, komunizmo 
išradėjas, skelbė materializmą, 
išpažino ateizmą ir kėlė aikš
tėn būtas ir nebūtas privačios 
nuosavybės blogybes. Visą 
žmonijos istorijos raidą aiški
no klasių kova.

* * *
Markso aiškinimu, spaudžia

mieji darbininkai istorijos rai
doje yra vis labiau išnaudoja
mi, jų skaičius vis auga taip, 
kad pagaliau iš jų susidariu
si milžiniška jėga sukils 
prieš išnaudotojus kapitalistus. 
Marksas buvo įsitikinęs, kad 
proletarų susikirtimas su ka
pitalistais turi pirmiausia 
įvykti Europoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kur 
aukščiausiai yra iškilusi in
dustrija. Jis sakė, kad vidu
rinė darbininkijos klasė dary
sis skurdesnė, kol visai susi
lies su proletariatu.

Marksas čia klydo. Viduri
nė klasė visai neišnyko, o pa
augo, praturtėjo ir įgavo so
cialiniame gyvenime labai di
delę reikšmę. Darbininkijos 
klasė šiandien visai ne tokia, 
kokios laukė Markso teorija. 
O komunizmas įsigalėjo ne in
dustrijų kraštuose, bet suskur
dusioje Rusijoje ir Kinijoje, 
kur nuosavybės sąvoka niekad 
nebuvo aiški. Be to, komunis
tų revoliucija įvyko ne auto
matiškai, bet prievarta, ap
gaule ir subversyvinės veik
los pagalba.

Komunizmas yra taip pat 
politinė strategija ir socialinė 
sistema. Marksizmą Leninas 
pavertė grynai politiniu gink
lu visuomenės perkeitimui. Jis 
jau tada pramatė, kad komu
nistų partija bus nepamaino
ma socialinės ir politinės re
voliucijos kėlime.

Revoliucija, sakė Leninas, 
turi būti suplanuota taip, kaip 
ir karas, gerai suorganizuota 
ir paskui įvykdyta. Po revo
liucijos partijai priklauso pa
šalinti kiekvieną opoziciją ir 
suorganizuoti tautoje politinį, 
socialinį ir ekonominį gyveni
mą.

Proletariato diktatūra, Le
nino pranašavimu, turi nuties
ti kelius tikrajam komunizmui, 
kuris yra priešingas valsty
bingumo dvasiai, nes komuniz
me turi būti visi lygūs. Bet 
ir čia Leninas klydo. Tautose, 
kur yra komunistinė santvar
ka, valstybingumo dvasia vi
sai nesumažėjo. Tenai skirtu
mas tarp valdančiųjų ir val
domųjų yra kaip tik paaugęs. 
Komunistinė valstybės siste
ma tapo tik vienos partijos po
litika, — tai totalitarinė sis
tema su vienu ar tik su keliais 
žmonėmis valdžios viršūnėje.

Komunizmas yra taip pat 
ekonominė gyvenimo sistema. 
Tai yra pavergtųjų kolekty

Spaudoje ir gyvenime

PASAKOJA BUVĘS KOMUNISTŲ 
“LAISVES” REDAKTORIUS

“Darbininkas” eilėje numerių 
spausdina autobiografiją buvusio 
komunistų laikraščio “Laisvės” 
redaktoriaus Kazimiero Vidiko, 
mirusio Brooklyne liepos 21 d. 
Vidikas vyriausiu “Laisvės” re
daktoriumi buvo nuo 1924 iki 
1934 m. Kadangi tada JAV dar 
nebuvo pripažinusios Sovietų Są
jungos, tai Vidikas nesijautė, kad 
būtų saugu jam pasirašinėti tikra 
pavarde ir naudojo slapyvardį 
William Rhodes.

Stebėjimas iš arčiau komunistų 
darbų jį paveikė ir jis palaipsniui 
ėmė keisti savo pažiūras. Savo 
autobiografijoje (žiūr. “Darbinin
ko” Nr. 57) jis pasakojasi:

“Bažnyčią pradėjau lankyti bent 
nuo 1924 metų ir stengiausi, gal 
būt, reguliariai sekmadienių Mi
šių išklausyti iki 1939 m. Paskui 
per kelioliką metų skendau girta
vime, pagiriomis dirbdamas laik
raščiui ir dažnai nebeišsipagirio- 
damas atėjimui į bažnyčią. Apie 
1949 m. dalinai dėl žarnyno opų, 
pradėjau susitvarkyti ir, kiek at
simenu, vėl daugmaž reguliariai

vizmas. Komunizmo santvar
koje valstybė yra visų turtų 
savininkė ir todėl ji tvarko 
visos tautos ekonominį gyve
nimą. Taigi negali būti priva
čios iniciatyvos. Valstybė tu
ri tvarkyti darbininkams al
gas ir prekių kainas.

Valstybės tikslams įvykdy
ti valdantieji visada norės pa
valdinius išnaudoti. Taip ir 
yra komunistinėje santvarko
je: industrijos, statybų ir kitų 
sričių darbininkai gauna la
bai mažą atlyginimą, o varto
jamųjų prekių kainos yra la
bai aukštos. Todėl darbinin
kas komunistų santvarkoje la
biausiai yra išnaudojamas. Jis 
yra tikras vergas. Tenai žmo
gaus gyvenimo visos aplinky
bės yra sukontroliuotos. Gele
žinė uždanga kaip tik ir sa
ko, kad už jos žmogus yra ka
lėjime. Individas yra nieko 
daugiau, kaip maža spyruok
lė didelėje mašinoje, kuri tu
ri suktis pagal partijos ratą.

* * *
Komunizmas taip pat yra 

didysis internacionalinis sąjū
dis prieš laisvai renkamą val
džią ir prieš asmeninę laisvę. 
Jo tikslas yra sunaikinti ka
pitalizmą, sugriauti laisvąją 
visuomenę, užvaldyti visą pa
saulį ir įvesti jame religiją be 
Dievo, kur garbinami partijos 
vadai.

Šiems tikslams siekti So
vietai naudoja visus valstybi
nius išteklius. Su jų propagan
da ir veržlumu laisvasis pa
saulis negali nė iš tolo susily
ginti. Tos propagandos ir, ži
noma, komunistinės infiltraci
jos visose gyvenimo srityse 
pasekmės yra tokios, kad ir 
laisvasis žmogus pradeda gal
voti ir kalbėti, kaip anie iš So- 
vietijos atsiųsti ar papirkti 
propagandistai.

Dabar Amerikos liberalų 
nuotaikos eina ta linkme, kad 
komunizmas imtų visur viršų. 
Politikams yra nusibodęs ko
munistų atkaklumas, ir jie no
ri susitaikyti su mintimi, kad 
vis tiek reikės Raudonąją Ki
niją pripažinti Jungtinių Tau
tų tikruoju nariu. Kiti reika
lauja Rytų Vokietijos diplo
matinio pripažinimo. Dabar 
jau keliama abejonė, ar Ber
lyne galima bus išsilaikyti. 
Komunistų geradariai sako, 
kad reikia demilitarizuoti visą 
Vakarų Vokietiją, panaikinti 
Europoje raketų bazes, vidu
je atsisakyti civilinio saugumo 
programos.

Šitai rodo, kad laisvasis pa
saulis ruošiamas pavergimui. 
Todėl visi, kas tik laisvę 'bran
gina, turi skelbti, kas yra ko
munizmas ir kokie yra jo tiks
lai. Komunizmo pavergtieji to 
negali pasakyti, nes pro aša
ras ir badu mirdami turi šauk
ti, jog jie yra laimingi ir iš
laisvinti. V. Rim.

Į bažnyčią lankyti. Taip ir iki šiol, 
jau tik labai retai kada praleidus 
mišias dėl neapdairumo, dėl ko
kios ‘progresyvių’ pramogos ar 
kitos nerimtos priežasties. ..

“Išpažintis atlikta: 1955 m. 
rugpiūtyje; 1958 liepos mėn. — 
visuotinę išpažintį; 1959 m. gegu
žyje ; 1959 m. spalyje atlikau iš
pažintį ir gavau paskutinį pate
pimą, bet be Komunijos, kurios 
ligoninės neduoda prieš pat sun
kią operaciją...

“1962 m. birželio 23 ir 24 at
likta išpažintis kun. Pikturnai ir 
priimta Komunija. Kazys Vidikas- 
V. Tauras (Slapyvardis).”

Tie atsiminimai velionio rašyti 
mašinėle, vietomis ranka taisyti. 
Paties Vidiko jie pavadinti ‘‘My 
autobiographical memoranda”. Ra
šyta 1962 m. birž. 4 d.

“Darbininkas” prideda prierašą 
iš kun. Vyt. Pikturnos paaiškini
mų. Velionį kun. Pikturna paži
no nuo 1955 m., kada jis atėjo į 
kleboniją- pasiprašyti išpažinties. 
Ir po to dažnai lankėsi, bet ne
buvo viešai skelbiama apie atsi-

Kanados lietuvių diena

Tik ką grįžau iš Kanados Lie 
tuvių Bendruomenės devinto
sios dienos, įvykusios 1962 rug
sėjo 1-3 dienomis Windsore.

Norisi viešai pasidalinti kai 
kuriais įspūdžiais ir mintimis.

Taigi šios Kanados lietuvių 
dienos būdingos ypačiai dviem 
atžvilgiais. Visų pirma jos pa
darytos reguliarios, rengiamos 
kas metai. Dėl to jau iš tradi
cijos į jas suplaukia masės lie
tuvių, jas savo atsilankymu taip 
pat pagerbia ir oficialieji kana
diečiai — valstybės, savivaldy
bės, bažnyčios atstovai.

Antra, šios dienos yra ryš
kiai kultūrinės. Pvz. Windsore 
buvo surengta lietuvių dailės 
paroda, Chicagos Dainavos an
samblis atvežė Siniaus kantatą 
“Troškimas laisvės”, Šimkaus 
“Pagirėnų” operos ištraukas, 
Jakubėno, Šimkaus, Bertulio, 
Gudavičiaus ir kitų mūsų kom
pozitorių dainas, Hamiltono Gy 
vataras ir minėtasis Dainavos 
ansamblis — tautinius mūsų šo
kius.

Šiose šventėse taip pat būna 
pamaldos bažnyčiose, oficialioji 
dalis su kalbomis bei sveikini
mais ir pašižmonėjimais. Ypač 
mėgstamas pasižmonėjimas, be
ne daugiausia ir lankomas. Prie
kaištų paprastai susilaukia ofi
cialioji dalis su kalbomis ir 
sveikinimais. Pasisakydami už 
šios dalies trumpinimą, vis dėl
to negalime nematyti jos pras
mingumo. Jau vien tai, kad pvz. 
Windsore kalbėję miesto meras, 
Kanados parlamento atstovas 
ir vietos vyskupas pasirodė pui
kiai susipažinę su lietuvių tau
tos troškimais, rodo, kad mums 
mūsų švenčių viešoji tribūna ir 
reikalinga, ir naudinga.

Nors šių dienų rengimas pa
reikalauja labai daug darbo, 
pasiaukojimo ir net nemiegotų 
naktų (negausiems Windsoro 
lietuviams tai buvo labai neleng 
va našta), bet rengėjai viso to 
nesibaido, nes savo pastangose 
mato didelę tautinę ir kultūrinę 
lietuvių dienų reikšmę.
Kultūros kongresas Chicagoj
Grįžęs prisiminiau turįs visą 

krūvą mūsų laikraščių, lydinčių

vertimą, kad nesusidarytų sun
kumų iš “progresyviųjų”. Kun. 
Vyt. Pikturna liudija apie velionį: 
“Paskutiniais metais savo religi
nėje praktikoje buvo uolus ir 
jautrus, gailėjosi praeities pakly
dimų, sielojosi tuo, kad savo veik
la ir raštais galėjęs ne vieną iš
vesti iš tiesos kelio ir atitolinti 
nuo Dievo.” — J. Žvilb.

TIESA, KURIOS IEŠKOME
DR. J. MIKELIONIS

Ir čia dar tik pradžia. Mes žinom, kad yra mili
jonai saulių su savo planetomis ir, be abejo, yra dau
giau panašių žemių į mūsų su visokeriopa gyvybe, 
kokią tik mūsų vaizduotė gali sukurti. Tie milijonai 
saulių nėra padraikai susidėję erdvėj, bet santykiauja 
tarp savęs jau išaiškintais ir žinomais dėsniais, o dar 
daugiau, tur būt, nežinomais, kuriuos tik ateitis gal 
išaiškins. Net ir tolimiausiuose nuotoliuose tokie švie
suliai arba sukasi vienas apie kitą, bėga didžiuliu 
greičiu nežinoma kryptim, arba turi kitus prasmin
gus judėjimus.

Jeigu pažvelgsime dabar į atomo struktūrą — 
keista: koks apstulbinantis panašumas į saulės siste
mą. Atomo centras — protonai su neutronais — yra 
apsuptas elektronų ir kitų subatominių dalelyčių, ne
lyginant planetų ir jų satelitų — mėnulių. Beveik nė
ra abejonės, kad ir didieji erdvių šviesuliai — saulės 
su savo planetomis derina savo judėjimus, tarpusavio 
reakcijas ir elektrinius apkrovimus, tur būt, visai pa
našiai, kaip ir mažieji atomo protonai - neutronai su 
garsiais savo elektroniniais žiedais arba mažomis pla
netomis. Tiktai nuotoliai čia yra skirtingi.

Tačiau, kas yra tie nuotoliai? Jie yra tokie, ko
kiomis akimis mes žiūrime; vadinasi, jie yra reliaty
vus dalykas. Per tobuliausius mikroskopus žiūrint, 
net ir mažiausi nuotoliai atrodys be galo dideli. O 
teoretiški nuotoliai, netiktai tarp pačių atomų, bet 
netgi tarp tų mažyčių jų satelitų, yra dar didesni — 
begaliniai — lyginant juos su tų pačių satelitų dy
džiu.

Kas galėtų prileisti, kad taip viena nuo kitos

ST. BARZDUKAS
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UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

Tautų naikinimas tebetęsiamas 

J. DAINAUSKAS
pasirengimą JAV ir Kanados 
lietuvių antrajam kultūros kon
gresui Chicagoje.

Norisi šia proga taip pat pa
sidalinti ir kongreso įspūdžiais 
bei mintimis.

Kultūros kongresų mintis 
taip pat išėjo iš Lietuvių Ben
druomenės. JAV LB centro 
valdybai anuomet, planuojant ir 
rengiant pirmąjį kongresą, rū
pėjo surinkti ir krūvon sutelkti 
mūsų kultūrininkus bei kultū
ros darbuotojus. Rūpėjo jiems 
sudaryti sąlygas pasidalinti sa
vo rūpesčiais ir pasidžiaugti sa
vo laimėjimais. Rūpėjo duoti 
kultūrinį įvykį, dėl to būtinąja 
ir net esmine kongreso dalimi 
turėjo būti koncertas, vaidini
mas, paroda ir kt.

Pirmasis kultūros kongresas 
tokią dalį turėjo. Tokia dalis 
taip pat turės būti ir antrajame 
kongrese. Jos tikslas — kreipti 
lietuvių išeivijos dėmesį-į kūry
binį mūsų darbą, šiam darbui 
skatinti patį kūrėją, kūrėjo lai
mėjimu spinduliuoti į mūsų ir 
gyvenamojo krašto aplinkumą. 

I Niekas ligi šiol neįtikino, kad 
! tai būtų negera mintis. Dėl to 
! Bendruomenei rūpi kongresus 
'Padaryti kultūrinio mūsų gyve
nimo reikšminga ir būtina dali
mi.

, litiniu demagogu, fanatiku ir 
i pn. Trečiame laikrašty vėl suo- 
i piama apie “partiškumus” bei 
1 kongreso idėjos “tepimus”, lyg 
patys rašantieji ir į laikraštį jų 

į rašymus dedantieji tebūtų ko- 
' kie nepartiniai angelai.

j Būdinga, kad taip pat norima 
1 sudaryti įspūdį, jog tokie rašy- 
' mai — tai kongreso parengimo 
, kritika, labai reikalinga ir bū
tina.

I
| Nesame prieš kritiką. Kritika 
kongreso reikalui iš tikrųjų tu
rėtų ir galėtų daug padėti, jei 
kritikuojantiems rūpėtų kongre 
so labas ir pasisekimas. Deja, 
“kritika” mes negalim laikyti 
ultimatumų, cinizmo, ignoranci- 
jos, nepraustaburniško plūdi
mosi, asmeninių sąskaitų suve
dinėjimo. Tokia “kritika” jau ne 
padeda, bet smukdo, skaldo, 
menkina. Prieš tokią už nieką 
neatsakingą “kritiką” keliame 
balsą, nes ji varganą išeivijos 
kultūrinį gyvenimą daro dar 
varganesnį. Ir dirbančiųjų ner
vai juk taip pat turi savo ribas!

Sugretinome Kanadą ir JAV. 
Kanada vis dėlto laimingesnė. 
Jos lietuvių spaudoj “ameriko- 
ninio” stiliaus lietuviškos “kri
tikos” kaip ir nepastebime. Dėl
to ten ir kultūrinės šventės, to
bulesnės ar mažiau tobulos, yra 
daugiau mažiau visų lietuvių 
šventės. Ten kritika šių šven
čių “burbulais” ar “nuliais” ne-J 
verčia. Ten dirbančiųjų pastan
gos suprantamos ir pagerbia
mos.

Stenėjimas ir zirzimas

I Reikėtų tikėtis ir laukti gerai 
minčiai pritarimo. Reikėtų ją 
prigydyti. Jei kas nepavyko ar 
buvo negerai padaryta — taisy
ti, patobulinti.

O ar taip darome?
Kur tau! Kai vieni dirba, tai 

kiti, šali£ stovėdami, tik stena 
ir visaip zirzia!

Imu iš krūvos tuos anksčiau 
mano minėtus laikraščius. Štai 
viename vieno autoriaus visi 
pirmojo kultūros kongreso ne 
tik pranešimai bei nutarimai, 
bet ir parengimai ciniškai suve
dami į nulį. Antro autoriaus čia 
išdidžiai kalbama apie ultima
tumą “visai” laisvai bei sava
rankiškai reikštis, o kai toks 
ultimatumas buvo atmestas 
(visiškai pagrįstai, nes ultima
tumus reikia atmesti iš princi
po), tai ir visas kongresas jau 
verčiamas tik “kongreso burbu
lu”. Kitame laikrašty, visiškai 
nesusigaudant apie žmones ir 
jų darbus, pakviestasis pranešė
jas ignorantiškai plūstamas po-

formuoja tie didieji atomai, būtent milijonai saulių? 
To visko mes, tur būt, niekad nesužinosime.

Jeigu mes dabar iš mikroskopinio pasaulio persi
keltume į jam priešingą — didžianuotolinį matymą, 
tokį, kuriam patys moderniškiausi teleskopai nubluk
tų taip, kad visi tarpsauliniai nuotoliai atrodytų to
kie maži, jog jie išdiltų iš mūsų regėjimo lauko 
visatoj tarp dangaus kūnų lygiai taip, kaip ir tie 
atominiai nuotoliai su savo dalelytėmis, sudarydami 
solidų kūną, — kas žino, kokius kūnus ir kokias for
mas mes pamatytume tada. O vis dėlto vienokios ar 
kitokios, mums beveik neįsivaizduojamos, jos yra.

Erdvė, kurią mes laikome tuštumą esant, nėra 
tuščia. Ir šitai yra tikra. Ji yra pilna materijos ir 
energijos, kurios amžių bėgyje keičiasi viena į kitą. 
Materija niekad nepasilieka tokia, kokia ji yra vienu 
arba kitu metu. Jį, formuojasi, kuriasi, gimsta, sensta 
ir miršta, keičiasi į nergiją, kaip elektrinę, šviesos, 
šilumos, garso ar kitokią žinomą ir nežinomą. Ener
gija prie tam tikrų sąlygų virsta vėl atgal į materi
ją. Ir tai yra tikra. Išvada yra ta, kad visatoj vyksta 
amžinas pasikeitimas, kaip gimimas ir mirtis, kūryba 
ir skilimas, kaip gyvame, taip ir negyvame pasaulyje. 
Antroji išvada yra ta, kad energija ir materija yra 
iš esmės vienas ir tas pats dalykas. Trečioji išvada, 
nesakykite man, kad tas yra labai aštraus galvojimo 
ar su didele logika žmogus, kuris dar vis yra įsitiki
nęs, jog šitie visi įvykiai ir darnūs dėsniai yra tik 
atsitiktiniai ir patys tarp savęs susitvarkė be jokios 
Inteligencijos.

Paryžiuje gruzinų, artimai 
bendradarbiaujant ukrainiečiam 
ir baltgudžiam, leidžiamas laik
raštis “La Nation Georgienne” 
kiekviename numeryje pateikia 
apie Maskvos pavergtųjų tautų 
gyvenimą vis naujų žinių, at
skleidžia Maskvos veiklos už
mačias.

Rusinimas eina toliau
Paskutiniame numeryje kaip 

tik randame daug medžiagos a- 
pie sistemingą rusinimo didėji
mą Sovietuose. Rusai vis dau
giau pastangų daro “broliškose 
respublikose”, vieton vietinės 
kalbos, net vietinio pobūdžio 
veikloje įvesti vien rusų kalbą. 
Esą, “darbo suprastinimui” ir 
“spausdinimo išlaidų sumažini
mui” net ir rajoninės (Sovietų 
administraciniai vienetai, 2-4 
kartus mažesni už nepriklauso
mos Lietuvos apskričius) pas
kirų “respublikų” įstaigos orga
nizacinius ir savo darbo potvar
kius gaunančios vien rusų kal
ba. Tiesa, rašo, tas metodas 
paskirose “respublikose” ne vie
nodai vykdomas, bet tai priklau 
so nuo rusų veiklos taktikos, o 
esmė visur ta pati: sustiprin
tas rusinimas, pradedant mokyk 
lomis ir baigiant pvz. vidaus 
vandenų tarnyba ar kuria nors 
vietine garlaivių inspekcija.

Jau kokie metai, kai visi ru

Ne tik eilinės moterys, bet ir turtingo Amerikos prez. Kennedy 
žmona mėgsta pasižiūrėti j krautuvių langus. Čia ji matyti besi
dairanti Bellovue avė., Newport, R. I.

begaliniai toli esančios dalelytės sudaro atomų, pas-| Juo mokslai daugiau tobulės, juo jie daugiau ta
kui molekulių spiečius ir suformuoja kietus daiktus, rėš įtakos religijai plėstis negu jai priešintis, nes 
vienalytę medžiagą, kaip, sakysim, plieną ar pana- į kaskart paaiškės vis didesnis, mums tiesog nsupran- 
šiai — koks paradoksas! O kas žino kokius kūnus tarnas subtilumas visatos kūrybos tikslingume. Moks-

las neš religijos evangeliją ir mokslininkai bus jos 
apaštalai. Šitam jau yra pradžia.

Tiesa, būtų logiška laukti klausimo, o kas gi yra 
ta Aukščiausioji Inteligencija ir iš kur ji atsirado? 
Lyg tai būtų vienu nežinomuoju aišknti kitą nežino
mąjį. šita yra priešreliginė filosofija visų tų, kurie 
nenori atverti savo akių tiesai dėl daugelio priežas
čių. Būdami tik maža gamtos dalim, o visatoj — tik 
dulke, nelaukime, kad mes į tuos klausimus lygiai 
matematiškai atsakytume, lyg jie būtų tas pats, kaip 
2x2=4.

Mes dar daug paprastesnių dalykų nežinome, 
kaip galime laukti, kad tiksliai atsakytume anuosius. 
Aukščiausios Inteligencijos buvimą diktuoja logiškas 
filosofinis galvojimas ir praktiškas Evangelijos moks
las, kuris nėra koks neištirtas priešistorinis spėlioji
mas, bet Kristaus ištobulintas ir mums paskelbtas 
tiktai prieš 2000 metų, o svarbiausia — aiškiai įro
dytas Jo paties darbais.

Pažiūrėkime, ką Jis pats sako:
„Aš kelias, tiesa ir gyvenimas...”
„Yra mano Tėvas, kurs mane garbina, apie kurį 

jūs sakote, kad jis esąs jūsų Dievas... jei sakyčiau, 
kad aš jo nepažįstąs, būčiau lygus jums melagis...”

„Anksčiau, nekaip buvo Abraomas, aš esu...”
„Aš ir Tėvas esame vienas...”
„Jei aš nedarau savo Tėvo darbų, netikėkite ma

nim. Bet jei aš darau ir jei nenorite manim tikėti, 
tai tikėkite darbams, kad pažintumėte ir įsitikintu
mėte, kad Tėvas yra manyje ir aš Tėvuje...”

(Bus daugiau)

sų kalba mokykliniai vadovėliai 
leidžiami vien R.S.F.S.R., t. y. 
“didžiojo brolio” Švietimo minis 
terijos, o ne Centrinės Moky
mo Vadovėlių leidyklos, kuri 
anksčiau leido visai Sovietų Są
jungai vadovėlius ir kuri for
maliai yra “visasąjunginė”, t. 
y. visos SSSR įmonė.
Naujojoj konstitucijoj nieko 

naujo
Naujosios Sovietų konstituci

jos projektas nieko bendro ne
turi su tuo, kas yra Maskvos 
Vakarams įtaigojama, t. y. tuo 
nauju projektu nesiekiama "per 
eiti iš socializmo prie komuniz
mo”, bet norima dar labiau cent 
ralizuoti visą valdžią Maskvos 
rankose ir panaikinti net pas
kutinius pėdsakus autonomijos, 
kuri bent formaliai priklauso 
paskiroms respublikoms. Mask
va Vakarams pasakoja, kad 
naujoji konstitucija būsianti 
naujos destalinizacijos etapas, 
bet iš tikrųjų būsią kitaip. 
Daug duomenų rodo, kad nau
jąja konstitucija siekiama pa
naikinti 14 respublikų, dar Sta
lino laikais suteiktą sąjunginės 
respublikos statusą ir, degra
davus į autonomines respubli
kas, jas įjungti į Sov. Sąjungą, 
tai yra į Rusiją, kuri tada ir 
formaliai būtų ne federalinė, o 
vienalytė valstybė. Gi dar toli
mesnis tos destalinizacijos ko
medijos etapas — tai dabartinių 
Maskvos satelitų, kaip Lenki
jos, Čekijos ir kt., pavertimas 
į sąjungines respublikas. Rumu 
nija, sako, jau kuris laikas yra 
rimtai įsitikinusi, kad greit a- 
teisianti josios eilė “prašyti” 
būti “priimta” į “broliškųjų res 
publikų šeimą”. Mat, Rumuni
joje vis labiau ir labiau plečia
ma cheminė pramonė ta kryp
timi, kad jos visi gamybos pla
nai neatskiriamai rišasi su So
vietų chemine pramone.

Susidūrimai su rusais

Gali būti, kad tokie rusų pla
nai sukėlė Tautų Sovieto sesi
joje aštrius susidūrimus R.S. 
F.S.R. atstovų su kitų sąjungi
nių respublikų atstovais. Ten, 
esą, pirmą kartą viešai išryš
kėjo du priešingi blokai: rusai 
viename, gi kitame — atstovai 
visų kitų tautybių, įeinančių į 
raudonosios Maskvos imperiją.

(Nukelta į 4 psl.)



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 10 lu, sesuto, xhosa, pedi ir tswa- 
na kalbomis, kas įrodo, jog ka
talikų • Bažnyčia siekia sakra
mentų teikimą padaryti supran
tamą visiems tikintiesiems.

Už geležines uždangos
(Atkelta iš 3 pusi.)

Vieši susikirtimai visų pirma i
mingos sesijos, keli Azerbaidža
no “respublikos” atstovai pabė
go į Iraną, gi iš Turkmėnijos PARAMA “DRAUGUI”

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
B £ A Lr ESTATE

Mūrinis 2x5 garažas, aukšta Mūrinis, naujas, 1% a., šalia mfl- 
pastoge, rūsys, gražus kaip lėle, 69 ' sų įstaigos. Garažas. $30,900.

Mūrinis 6 kamb. 3 mieg. arti Ma-
Mūrinis 2x5J^, platus lotas, alyva ria High, naujas gazo šid., garažas,

MARQUETTE PARKO CENTRE
2-jų. butų mūro namas, 2 po 4 Mūro rezidencija. 6 kamb. spalvo- 

ltatnb., arti parko. Naujas alyva šild. {ta virtuve, išbaigtas rūsys, 2% vo-
ir Talman. $28,500.

pasireiškė nagrinėjant toj se- T „respublikų” keli

tame posėdyje baltų (konkrečiai 
kokios tautybės nerašomos) at
stovai, paremti kaip tik ukrai
niečių, gruzinų ir baltgudžių,

'šaukė: “atiduokite žemę ūkiniu 
kams, ir jūs išspręsite žemės 
ūkio problemą”. Vienas baltų 
atstovų rusams garsiaix šaukė:
“atiduokite kaimiečiams' jų že
mes, jų turtus ir laisves, bent 
tokias, kokias jie turėjo carų 
laikais, tada išnyks badas ir 
skurdas iš mūsų kaimų”.

į Afganistaną.

Naikinamos tautos
Maskva 1944 m. iš Kaukazo 

į konclagerius deportavo 1,200, 
000 čečėnų. 1957-58 jiems neva 
buvo leista grįžti į savo tėvy
nę, bet jų grįžo baisiausiai nu
alintų ne daugiau 200,000. Jie 
neatgavo nei savo žemių, nei na 
mų, nes visa tai buvo užimta 
rusų kolonistų arba su žeme 
sulyginta. Tada grįžusieiji per-

Buvo reikalauta kreditų ir sikėlė į kalnų uolas. Rusai, ne- 
statybinių medžiagų. Tų ginčų { galėdami su tais čečėnų likučiais 
metu buvo prieita net prie ap- i susidoroti, 1961 m. vasarą iš-

{Garažas. $19,700.
ti kamb. mūras. Arti mūsų ofiso.

“nroimn” ar mina reikalam*. 'AukSta Pastogė. Yra valgomas. Gele- Braugo sr .1(108 reikalams žin6 tV(Ora $22,000.
atsiuntė šie asmenys:

$5.00 
. 5.00

3.00
2.00

Kaupai Ona ir Augustas
šlapelis Anicetas ...........
Kizis M................................ 5.00
Selenis Vladas ........ !.... 4.00
Zikaras P.......................
Girdauskas Feliksas .
Baužys Juozas ................... 2.00
Cenas T................................... 2.00
Žilėnas Vladas ................... 2.00
Gružas Vyt........................... 2.00
Prackys Pranas ................... 1.00
Geležūnas Vincas ........... 100
Bernotas Juozas .............. 1.00
Daniliūnas E........................ 70c
Ačiū spaudos r ėmėjams.

“Draugo” Administracija

sprogdino vieną kalną, kurio ; 
urvuose daugiausiai buvo susi-

sistumdymų. Neužmirština, kad 
tai buvo Maskvos patikėtiniai, 
partiečiai. Rusai daugiausiai at- spietę čečėnų. Manoma, kad ten 
sikirtinėjo musulmonams, ap- žuvo ne mažiau 20,000. Likusius 
šaukdami juos Nasserio agen- į rusai šiemet vėl deportavo į Si
tais ir panašiai. Po tos triukš- 1 birą.

AUKOS KLIŠIŲ MAŠINAI
Ivinskis Jonas ................   $5.00
Bakanas Liud.......................... 3.00
Plečkaitis Vladas ................ 2.00
Vasiliauskas A.....................   2.00

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” Administracija

KĄ G. ASTRAUSKAS PASAKĖ SAVO 

“SUSITIKIMU KRYŽKELĖSE”?

nios, gazu šildymas, karpetai, “fire- 
plac.e", 40 p. lotas. $24,000.

6 m. 0 kamb. mūrin., alum. lang., 
saus. įrengt. rūsys.' garaž. $22,750.

1% aukšt., 10 nj. mūr. 5 ir _3 
kamb., gazu šild.. garaž.. sausas rū
sys, prie parko, $27,800.

4 butų mūras. Apie $5.000 nuo
mos. Garažas. Rinktini? vieta.
$37,800.

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

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

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

Pajamų bungaloy — mūras, 6 lo \ būt.’, ^T‘a£šafd.“ $38,500?
3 kamb. Gazu šildymas. Arti mūsų. ’
$19,000. 1 Brighton Pke. 3 būt. mūr. atskir.

Aukštas palocius. Prie parko mū- ; Sild., geros nuomos. $22,900. 
l-aa — 2 butai po 8 kamb. ir dar 4 Kitur: geras 3 aukšt., 3 būt. mūr. 
kamb. butas. 75 p. lotas, 3-jų auto tvirt. statyba, alyva šildym,, garaž, 
mūr. garažas. ĮmokSti. $12,000. 1 $355 nuom., kaina $27,000.

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

nai po 3 ir 4 mieg. Nuo $17,000 1 14 a. mūras. 2 įėjimai, naujas
iki $22,500. šildymas, 2 a. garažas. Netoli musų.

3 butai ir biznis. Plytelių vonios, ; $22,700. 
iškelti vamzdžiai. Alum. langai, nau- j 8 metų mūras, 2 po 4%, iškelti 
ja šiluma gazu. Gražus namas, ge- vamzdžiai, kilimai abiejuose butuose, 
ros pajamos. Gage p. įmokėti $8,500. platus sklypas, M. Parke. $36,000.

šild., 61 ir Talman. $26,8 00.
Mūrin. 10 k. rezidencija ant tri

gubo loto, 5 mieg., 3 aulo. garažas, 
naujas šild., 3% vonios, prie M. p., 
įmokėti $10,000.

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

Medinis 4 kamb. $10,800 su rūsiu,
Taverna. Nauja, modern. didelS. ; arba $10,000 be rūsio, abu M. p._ 

Vieta, kur judSjlm. ir biznis, 4 nu “amai ^įcno loto artl mu" 
kamb. būt. Prašo $84,900. I sų įstaigos, $21,500.

1 % ankšt. mūr. 6 ir 8 kamb. alyv. 
šild., mūr. garaž. S24.500.

Prieš parką maisto prcltyb. duoda 
$50,000 met. pajamų, 2 aukš. liuks.

30 p. lotas, $17,700.
Medinis 8 kamb. Brigthon p., 30 

p. lotas, namas gerai užlaikytas ir 
švarus, $10,300.

Mūrinis I ’/į a. 5 ir 4 viršuj, gara
žas, geras šild., M. parke, $22,900.

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

Mūrinis 2x4 ir 2 rūsys, 30 p. lotas, 
naujos vonios, garažas, 65 — Camp
bell, tik $20,000.

KAIRYS REALTY, 2501 W, 69«i SI., HE 6-5151
2-jų aukštu mur. 5 ir 6 kamb 

modern. virtuvės, atskiros gazu šil
dymo sistemos. Garažas, Arti 57-os 
ir Campbell $27,500.

2-jų aukštų mūr. 6 ir 6 kamb. 
Alyva šild. Arti 62-os ir Washtenaxv. 
$26,800.

2-jų aukštų med. su moder. “fa.ee 
stone” priekiu, 4 ir 4 kamb.. gazu 
šildymas. Garažas. Arti 53-eios ir 
Washtenaxv. $17,900.

2-jų butų. 6 metų mūr. 2% vo
nios. Alyva šildymas, garažas, Mar
ąuette parke. Skambinti poniai Olgai. 
$41,750.

4 butų mūriniai Marąuette Parko 
apyl. Pasirinkimas iš S namų. Kai
nos nulo $49,500.

I ’/i aukšto mur. 6 ir 4 karui). Pla
tus sklypas. Gazu šildymas. Spalvoti 
vonios įrenginiai. Arti 71-os ir Wash- 
tenaw. $23,900.

2856 S. Homan Avė. $22,500. 2
mai: 1-as 2-jų aukštų mūrinis. 4 ir 
5 kamb.: 2-ras 5 kamb. mūrinis. 
Gazu šildymai. Garažas. Aukštos pa
jamos. Reikia pamatyti, įvertinti.

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

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

Griežė Stasys ................... $2.00
Terminas Stasys ........ 2.00
Praninskas Eduardas 2.00

2.00
2.00

Adomaitis Alfonsas 
Plečkaitis Vladas •
Linkis Zenopas ........ 1.00
Vasiliauskas K, ............... 1.00
Paskonis Kazys ............... 1.00

Vilniškis “švyturys” (š. m. ge-1 rankutės namo parvesti”, bet jis 
gūžes m. num.) paskelbė jauno nėra jai dėdė, tad nori bent sa- 
poeto G. Astrausko eilėraštį “Su- vo poetiniu žodžiu ją sugėdinti, 
sitikimas kryžkelėse”, dedikuotą i Žinoma' kad Gruzijoje milicija 
abiturientei B. R. Poetas gan toleruoja gatvės merginas ir “pi- 
elegiškai apdainuoja vieną savo žonus’\ kad ištvirkusių merginų 
pažįstamą lietuvaitę, kauniškę nesiunčia į pataisos namus. Iš kai
abiturientę, sutiktą Tbilisy Pie- barno eilėraščio prašosi išvada, iEivaz Aleksandra ............ 1.00
chanovo gatvėje, kur šeštadieniais kad, jei ne visoj Sovietų Sąjungoj, Sakavičius Alfonsas .... 1.00
gyvai veikia kavinės, džiazas, pi- i tai bent Gruzijoj prostitucija to- 
Snnai frmloistiiviai 1. .Tei tik viena leruojama. O kas tie ‘pižonai ?

Reikia manyti, kad tai ne paprasti 
darbininkai ir tarnautojai, o Mi- 

be’prasmiškas ’ir tetiktų kam į lovano Djilos’o žodžiais tariant, {
«« —v_____ ~ 1 — ‘ * vi n-i i i lrlnoS” l.-zymnoi’H iAo

žonai (paleistuviai). Jei tik vieną 
lietuvaitė būtų atsidūrusi gatvės 
mergų būklėje, šis eilėraštis būtų

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

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

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

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

2 butų mūras. Naujas šildymas 
gazu. Modernios virtuvės, kilimai

Draudimo Agentūra Patarnauja Visais Draudimo Reikalais 
J. BACEVIČIUS

BELL-VARPAS 
REAL ESTATE - INSURANCE - NOTARY PUBLIC

abiejuose butuose, 2 a. garažas. M. ke. $23,750.

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

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

Mūras, 5 kamb. Gage pke. ant pla
uku jas ^gas.Tp^g^TJo VAL': kasdien 9 v- iki 9 v‘ v- ^štad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p.
vynio rūsys, garažas. Švarutėlis kaip
seklyčia. Tik $17,500.

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

3 nrieg., tik kelių metų mūras, ki
limai, šildymas gazu, alum. langai, 
garažas, virš 40 p. sklypas, M. Par-

6455 So. Kedzie Avenue. Tel, PRospeet 8-2233

CICERO—BERWYNMur. 4 kamb., 30 p. sklypas, Gage 
Parke. $11,000.

Mūr. 2 po 6, geras, Brighton Par- ! 2-jų butų namas — 4 ir 4 švle- 
ke. aus kamb., 45 p. sklypas. Pilna kai-

Mūr. 2 po 4, Brighton Pke. $17.000. na $9.500.
-t .„..i,, 9 ™ Parkholme mūrinis 2 butų: 2

Marąuette Parke. ' ' p0- 6'šls k-mb" mūrinis garažas.
Mūr. 5 ir C kamb. Brighton Parke.

$22,500.
Tvirtas mūrinis Gerai prižiūrėtas. 

8 butai po 5 kamb. (S miegamieji). 
Pilnas skiepas. 2 aut. garai.

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

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

13 METU Mūr. REZIDENCIJA 
Marąuette Pk. Naujai išdažyta. 42 

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

IDO11LI — PIGU!
Prie 72-os ir Western 54 pėdų 

sklypas. 5% kamb. alumįnum apkal
tas namelis su 2 auto garažu. Tiktų 
ir naujai statybai.

GERAS INVESTAVIMAS

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

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

ŠIMKUS
REAL K8TATE. NOTARY PUBLIC

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

6 kamb. namas, garažas, sodas, 2 aitrai ąžuolyno, 
naujas mūr. namas Lernont, mainys į apartmentą Chicagoje.

Bizniui patalpa ir butas $3,000.00.
6 kamb. mūrinė resid., šildymas gazu, $1,500, įmokėti, už $16,500. 

Puikus užmiesčio gyvenimas, tai kiekvienos šeimos svajonė
,r P' ABROMAITIS RE.UTY, 1005 Porter St. Lernont, IU., CL 74)875Vytautas Vladas ............... 1.00

Bubniene J...................  1.00
Lenickas K........................... 1.00
Šliažas Anelė ................... 1.00
Melnikas Stasys ............... 1.00
Lelevičius Antanas ........... 1.00
Melnikas Albert ............... 1.00

naujoji klasė”, kompartijos pa-. 
reigūnai, įmonių direktoriai, inži-; 
nieriai, specialistai. Astrauskui i 
skauda širdį, kad lietuvaitės va- ! 
žiuoja į pasvietį ne mokytis ir ne j 

unisonu teigia, ir teigia, kad pro- darbo dirbti, o, šypsotis dažytom ■ 
stitucijai nesą vietos socialistinėj! lūpom ir viešai rodytis audrų Kutka Petras .
visuomenėj, kad prostitucija — i sutaršytais plaukais”... Mcneel Veronika
tai buržuazinės visuomenės san- Tur būt, lupų dažymas Sovietų 
tvarkos reiškinys bei požymis. Po Sąjungoje nėra visuotinis, kaip t 

1 Amerikoje, o tik palaidos mergi- 
nos jas tedažo, nes. “dažų nuprau- 
simas” eina įvadu į dorą gyveni
mą.

Šis eilėraštis, paskelbtas komu-

albumėlį, o ne į valdišką žurnalą 
tad reikia manyti, kad G. Astraus
kas atvaizduoja ne kokį unikumą, 
o socialinį reiškinį, socialinę ydą 

prostituciją. Visi merksistai

Tamošiūnas Juozas 
Trainauskas Peter

1.00
1.00

LEMONTAS KVIEČIA JUS

i vvje. Nauja šildymo sistema. Alum.
$360

1941 m. birželinių deportacijų 
agitpropas išsiuntė savo agentus 
išgąsdintai visuomenei raminti, ir 
tie agentai suvarytuose mitinguo
se sakė, kad “išvežė pikčiausius
išnaudotojus, chuliganus ir pro- nistų redaguojamame ir leidžia- 
stitutes”, kitaip sakant nė vieno j mame žurnale, yra komunistų pri- 
doro žmogaus neišvežė, išvežė iš sipąžinimas, kad seksualinės mora- 
Lietuvos “šiukšles”. Tų “šiukšlių” 1 lės atžvilgiu socialistinė_ visuome-
dąr daugiau išvežė po karo, kai 
ne tik pramonė, prekyba ir žemė 
buvo nacionalizuotos, bet ir žemės 
ūkis sukolektyvintas, ir visdėlto 
prostitucija neišnyko.

“šeštadienis. Tbilisy. Bleehano- 
vo gatve nepralįsi. Kavinės, džia
zas, pižonai... Laivu tarp rifų 
slenki. Ir staiga lyg kumščiu į 
šoną: “Sveiki! Gal iš Kauno? Kas 
gero? Ką ten kauniečiai bedaro?” 
Šypsena lūpom dažytom reiškias. 
Pėdas plaukų, sutaršytas audrų, 
vargšelis. Tik akys tokios mokyk- 
liškai aiškios — ne akys, o sąsiu-

nė anaiptol nėra geresnė už kapi
talistinę.

J. (lobis

Ritualas anglų kalba

Pietų Afrikoje buvo paskelb
tas ir rugp. 15 d. įsigaliojo nau 
jas ritualas anglų kalba. Nau
jasis ritualas leidžia vartoti an-

, , Nauji įvairaus dydžio mūriniai
Kranch F............  1.00 namai prie bažnyčių, vaikų darželio
T .supins Anna 1 00 lr gimnazijos. Visi miesto patogumai,Dducius auna ....................... i.uu BU§ aenosnių namų mieste ir prle.

l.UU miesčiuose, ąžuolais apaugusiais. 
1.00 Pasirinkimas komerciniij! apartmon- 

q tinių ir rezidencinių sklypų. Sau-
.jVirsKas J................................... J-.UŲ gam investavimui farmos, žemės
Paliulis Jonas ................... 1.00 sklypai su medžiais! Patogus susi-
Geležūnas Vincas .............. 1.00 siekimas.
Ivinskis Jonas ................... 1.00 Dr> j BRIEDIS—REAL ESTATE
Bakanas Liud........................ 1.00 no _ 127 st., Lernont, III.
Sniečkus Joseph ............... 50c
Judis Dominik ................... 50c

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

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
mūsų geradariams.

“Draugo” Administracija

Parduodamas sklypas 25 x 125 p. 
Biznių “zone” 2439 W. 71st St.

Tel. 586-7000

langai. 3 auto mūr. garažas 
mėn. pajamų. $27,500.

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

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

PRIE NABISCO 
11 metų 5 kamb. (3 mieg.) mūr. 2742 VV 43rd Sir bungalovv ant 37% pėdos sklypo. Ga ' ™ra OCr-

zo šiluma. $18,500.

Marą. Park Mūr. 2x4, garaž. $20,900.
Mūrin. 2 po 5 ir 4 k., garaž., 826,900. 
Medin. 2 pu 6 k., garažas, $13,900.

Gagu Parke, arti Jaunimo Centro, 
parko, mokyklų ir bažnyčių už ge
riausią pasiūlymą turi būt parduotas 

Turime gerų bargenų, patikrinkite. Llypas^ Weah nS^bė^šetoa^su

BUDRECKAS Norkus Real Estate
LA 3-3384 2405 W. 51st St. VVA 5-5030

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel. VVAlbrook 5-6015

CONTRACTORS

liilIHIlIlIlKllllllllllllllllllilIlIIIIIIIIIIIIIh
VARGAS SU ELEKTRA?

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

LAKE TOWN ELECTRIC CO. 
5656 S. Kenneth Avė. RE 5-2040
'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimuiiiiiiiiiiiiiiHii

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien niuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

Cicero — Parkholme, mūrinis, 4 
ir 2 kamb. ir 1 k. skiepe, gazo ši-

HELP VVANTED — VYRAI

AD ART LITHO 
In Cleveland, Ohio

HAS EXCEDUENT IMMEDIATE 
OPENTNGS I’OR

LITHOGRAPHIC
STRIPPIRS

r\&rCLLIb bnub. a. aball roofing 
CONSTRUCTION CO.

- traukiai Pataisomi, Išsmalinami ar-
STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS ba dedame naujus. Stogai atnaujlna-MIDICINOšidPPPVv n aa (re-eoated) su fiber-asphaltu, 5MbUICINUSiRPREKYBOS m. garantija. Dedame naujas ' 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOSŲ PAGEIDAVIMĄ 

REpublic 7-8949 
2301 VV. 69th St.. Chicago

__ cop-
per-alloy” rinas—“gutters”: niekad 
nereikia dažyti. Kaiąa ta pati kaip 
ir "galvanized". Dažymas iŠ lauko, 
“Tuckpointing”. Pilnai apsidraudę. 
bemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie.
niais.

LA 1-6047, RO 2-8778

lurna. Parduoda dėl ligos tik UŽ Mušt be expcrienced in full oolor
,$16,500. Dėl apžiūrėjimo skambin work’ ExcellMlt opportunity. Houriy 
kit OL 6-2233 arba OL 2-8907.

PAJAMŲ MŪRINIS 8 PO 4 K.
Visi patogumai. Pajarnbs $420 par 

iTion. išlaidos apie $430 metams. Kai
na $23,500. Mažas įmokėjimas.

2214 VVEST 18th PLACE 
Telefonas HA 1-1954

rate based on experience. 40 hour 
vveek & overtime. Write, wire or call

MR. SPEAKS
OR PHONE CBEVERAND, pl-IiO

EX 1-1460
FOR AN APPOINTMENT

Platinkite “Draugi".
gių kalbą beveik visose maldo
se, kurias kunigas kalba teik-

krikSt°: m°te- 
čia susitikti... Kas tave iš namų rystės, paskutinio patepimo ir 
pagrobė ? Tavo pirštais vikriais ' vijatiko sakramentus. Lotynų 
kaip tik austi margus rietimus palikta tiktai esminėse
“Drobėj”. Nors nešte nešioja po x
Šančių turgų savo “unarą” motina sakramento formulėse. Pietų
— svieto krašte jos duktė, sako, Afrikoje jau nuo seniau buvo
didelius mokslus eina. Motin, mo- , vartojama ritualai Afrikos zu , ....... .
tin, kad tu žinotai, ko ji mokos... ]
Kaip šliurę tampo ją girti bege
motai iš “Darjalo” ir “Mingečiau- 
ro”. Į knygas, į darbą rankute nu
moti, ieškoti jaunikių iš karto ke
lių ar ne tu ją išmokei, motin, ir 
pati pastūmei tuo keliu ? Buvo 
paskui baliai, baliukai, būdavo šo
kiai trankūs. “Gintaras”. Butelių 
pilni staliukai. Kibios ir gražios 
rankos. Ech, mergyt, mergyt! Ką 
su tavim daryt? Aš norėčiau tau 
būt dėdė tikriausias. Su kietu dir
žu atvažiuoti tavęs. O po to, aša
rėles, dažus nuprausęs, už ran
kutės namo parvesti. Deja, nega
liu su diržu — ne dėdė. Žodi, bent 
tu padėk sugėdinti”.

Įdomu, kad Kauno lietuvaitė at
siduria didelio ir tolimo Užkauka- 
zio mieste, Gruzijos sostinės gat
vėje. Akademinių institucijų Tbi
lisy daug, bet kodėl ta mergina 
iš Kaunoi važiavo į Tbilisį, o ne į 
Maskvą, Leningradą ar Kijevą?
Tur būt, ne mokytis, o- geresnės 
rinkos savo kūnui ieškoti. Poe
tas kaltina jos motiną, kuri 
leido ją “į balius, baliukus, į šo
kius trankius” “Gintaro” restora
ne, betgi tarybinė santvarka “šo
kius trankius” laiko jaunimui 
svarbia, esmine pramoga. Poetas 
norėtų būti tos paslydusios, mer
gaitės dėdė ir kietu diržu grąžmti 
ją namo prie darbo ar prie knygų
— “ašarėles, dažug nuprausęs, už

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 S<>. Mapletvood Avė., 

cideago 29, m.

PASINAUDOKITE
‘DRAUGO’ SPAUSTUVES

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnėa spaustuvės 
visoje Amerikoje.

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

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL — TEL. Lū 5-9500

Kas tik turi gėrę skonį, 
Visk? perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURĖ CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 629 1 S. Western, PRospeet 8-5875

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

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

%

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospeet 8-201S

2741 WEST 69th St. 
Chicago 36, Illinois

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

Vienintėliai iš lietuviu turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose.
CICERO HEATING AND 

SHEET METAL
2481 So. Kedzie Avenae 

Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

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

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakcjytė-Inkenienė, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl....................... $1.25

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by Josephino J. 
Daužvardis. Antras pataisytas leidimas, išleido Lithuanian 
Catholic Press Society, Chicago, 1958 m. 128 psl.......... $2.00

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl................................... $3.00

ŠVENTOJI VALANDA, Nakties adoracijai namuose. Parašė 
Kun. Mateo Cravvley-Boevey, vertė M. Pulauskas, MIC. Tėvų 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina............... 25 centai

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instaliuoja vi

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

7304 So. Rocfcwell Street
Tel. GRovehili 6-7875

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

“NIDA” BUILDERS, INC.
STATOME NAUJUS NAMUS, 

VASARVIETES, GARAŽUS IR 
ATLIEKAME VISUS NAMŲ 
PATAISYMUS PAGAL! JŪSŲ

PAGEIDAVIMĄ.
ST 8-0708 OL 7-2094 Ofcicago, III.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
444,4 S. Western, Chicago 9, Hl.

MASTER DECORATING
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR IŠ LAUKO). 
KLIJUOJAME SIENINĮ 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Bikiniui 

GA 5-5867

Apsimoka skelbtis “DRAUGE' 
nes jis plačiausiai skaitomas Patu- 
vių dienraštis. GI skelbimu kainos 
visiems prieinamos.

Remkite “Draugą”

Pirkite JAV Apsaugos 
Bonus!



Šiluva Naujojoj Meksikoj

Pasikalbėjimas su kun. Justinu Klumbiu, Visų Tautų 
Dievo Motinos šventovės įkūrėju 

KUN. PK. JOKŪBAITIS, EI Paso, Texas

i du Vatikano radijas dar kar
tą aiškiai pakartojo katalikų 
Bažnyčios mokslą, kuris skel
bia, kad negimusios gyvybes 
panaikinimas, vadinamieji abor 
tai, yra sunkiausias nusikalti
mas ir tikra žmogžudyste.

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 10 0

Aplankiau kun. Justiną Klum 
bį rugpiūčio 29 d. neseniai per- 
sikėlusį gyventi prie Visų Tau
tų Dievo Motinos Šventovės, 
Rincon, New Mexico. Kun. J. 
Klumbis parodė man Šiluvos 
Dievo Motinos stovylos projek
tą ir pastebėjo, kad jau treti 
metai kaip švenčiama Šiluvos 
Dievo Motinos šventė šitoj šven 
tovėj. Kun. J. Klumbis užsimi
nė, kad jis norėtų Amerikoj ir 
Kanadoj gyvenančių lietuvių pa 
rarnos Šiluvos Marijos apsireiš
kimui įamžinti šitoj šventovė
je. Tuo reikalu nutarta pasida
linti mintimis su “Draugo” 
skaitytojais.

— Daugeliui lietuvių būtų į- 
ddnu išgirsti, kaip atėjo mintis 
įkurti Visų Tautų Dievo Moti
nos šventovę?

Prieš septynius metus atvy
kau į šią parapiją ir pamatęs 
čia jaukią bažnytėlę, gražią 
apylinkę, ir išgirdęs, kad netoli 
nuo čia 1945 m. liepos 16 d. 
buvo išsprogdinta pirmoji ato
minė bomba, kilo mintis steigti 
čia Visų Tautų Dievo Motinos 
šventovę, kur nuolat būtų mel
džiamasi už pasaulio taiką.

Bažnyčia 1953 m. buvo su
degusi ir tais pačiais metais ki
to lietuvio kun. Stasio Aleksie
jaus buvo atstatyta. Prieš gais
rą bažnyčia Vadinosi Šv. Tomo 
Akviniečio vardu. Po atstaty
mo buvo pavadinta: Fatimos 
Dievo Motinos bažnyčia. Tiesa, 
dar viena įdomi smulkmena: 
mano brolis kun. Raymundas, 
atlaikė paskutines šv. mišias se
nojoj bažnyčioj gaisro dieną.

Antrais metais po mano at
vykimo pradėjau pirkinėti apy- 
linkines kalvas, žemė nebran
giai kainavo, bet reikėjo sam
dyti matininkus, sudaryti nuo
savybės dokumentus. Nupirkęs 
apie 15 hektarų žemės ir netoli 
esančią valstybinę mokyklą, 
kreipiaus į vietos vysk. E. Sid- 
ney Metzger, išdėstydamas jam 
savo projektą. 1959 m. vasario 
11 d. vyskupas davė man leidi
mą įsteigti Visų Tautų Dievo 
Motinos šventovę. Pradžia bu
vo sunki, nes ir kukliausi pla
nai reikalauja pinigo, o mano 
parapiečiai neturtingi, pusė jų 
gyvena dar primityviose sąly
gose. Reikėjo susirasti gerašir
džių draugų kitur. Todėl 1960 
m. spalio 24 d. įsteigiau Visų 
Tautų Dievo Motinos šventovės 
rėmėjų draugiją.

— Kodėl norit pastatyti .Šilu
vos Dievo Motinos paminklą?

— Mano idėja yra turėti Kai 
ivose aplink šventovę netik Kry 
ižiaus Kelius ir šv. Rožančiaus 
taką, bet taip pat turėti pa- 

! minkius, vaizduojančius Dievo 
Motinos apsireiškimus įvairiose 
tautose. O juk Šiluvos apsireiš
kimo istorija yra įdomi ne tik 
mums lietuviams, bet ir protes
tantams, nes Šv. Marija Šiluvo- 

' je antrą kartą apsireiškė žmo- 
įnių grupei, kurioj dauguma bu- 
| vo protestantai — net kalvinis
tų seminarijos rektorius.

— Kiek kainuos Šiluvos Die
vo Motinos paminklas?

Apie 10,090 dol. Tai kukli su-

Visų Tautų Dievo Motinos šventovėj Rincon, N. M.

— Ar tiesa, kad yra veda- Klumbis primygtinai manęs pra 
mas netoli šventovės naujas šė, kad nepamirščiau pakviesti 
kelias? lietuvių, keliaujančių per New

Taip, šitas naujas kelias spa- Msxico, užsukti į Rincon, N. M. 
lio mėnesį jau pasieks švento- ir pabūti jo svečiais, 
vės nuosavybės ribas, šiuo me- Aukas Šiluvos paminklui siųs 

ma, palyginus su lietuvių skai- tu šio kelio tiesimo darbai eina ti šiuo adresu: Rev. Justin, 
čiumi JAV ir Kanadoje. apie 3 mylios į pietus nuo šven- Klumbis, Our Lady of; All

— Girdėjau, kad aukotojų 
vardai bus įrašyti bronzinėj len 
toj. Ar turit nustatytą aukos 

i dydį tiems, kurie norėtų savo 
vardus įamžinti paminklinėje 
lentoje?

tovės.
Baigus šį pasikalbėjimą kun.

Nations shrine, P. O. Box 240, 
Rincon, New Mexico.

katai, neišlaiko jokios kritikos, 
i Kūdikis, koks jis bebūtų, nėra 

Vatikano radijas rugpiučio , pįjitas užpuolėjas ir ne savo no- 
Taip, 15 dolerių paskirtam as- , 19 ^ie^os laidoje italų kalba ■ fu yra pra(j^as jokie įsta-

meniui, o vyrui ir žmonai —. griežtai pasmerkė Stoekholme, tymai negap leisti sunaikinti ne 
25 dol. Taigi, apie 700 geros Švedijoje, Karolinos ligoninėje | gįmusįos gyvybės”. —Tuo į,Q_ 
širdies lietuvių galėtų pastatyti šiomis dienomis įvykdytą žmog-
šį, kuklų, bet gražų paminklą:™*^ negimusios gyvybės pa 
Šiluvos Dievo Motinai. Šitas pa-i naikinimu. “Moraliai ir objekty 
minklas garsintų ir Lietuvos v*ai yra t°aisus nusikalti- 
vardą mas— kalba Vatikano radijas

— kuris yra tuo sunkesnis, ka- 
— Ar jau turit aukų šiam jangį įvykdytas legaliai. Čia 

projektui ? j pritaikinti motyvai niekad ne-
Apie 400 dol. Po Jūsų pernai 3° pateisinti. Tvirtinti,

parašyto straipsnio “Drauge” kad kūdikis, kurį nešiojo ponia 
keliolika lietuvių prisiuntė savo Finkbine, turėjęs gimti nenor- 
aukas. Kiti pažadėjo. Surinktas malus ir tuomi sudaryti pavojų 
sumas skelbiu spaudoj. motinos fizinei ir dvasinei svei-

Vatikanas pasmerks

KAZYS PRIŠMOTAS
Gyveno 4532 S. Honore Str.
Mirė rugsėjo 7 , d., 1962 m.,

11 vai. ryto, sulaukęs 54 me
tų amžiaus.

Gimė. Lietuvoje Kilo iš Šiau
lių. apskr., Papilės parap., Bi- 
liūniėkių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 12 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Joana (.Tokubauskai- 
tė), duktė Danguolė, o Lietu
voje liko brolis Juozas, brolie
nė Boleslovą. 2 švogerkos Da
nutė Jakubauskaitė ir Stefa
nija. Kalasauskiene, ir kiti gi
minės. draugai ir pažįstami.

Priklausė S.D.A. 322-rai kuo
pai.

Kūnas pašarvotas John P. 
Kudcikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave. Laidotuvės į- 
vyks antradieni, rugsėjo 11 d. 
Iš koplyčios 10 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kutioge įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: žmona ir duk
tė.

Laid. direkt. John F. Eudei
kis, Telef. YArds 7-1741.

Mielą dainavietę

ir šeimą, liūdinčia dėl jos vyro
JĮ -Į- JĮ

KAZIO PRIŠMANTO mirties, > 
nuoširdžiai užjaučia

DAINAVOS ANSAMBLIS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. K E U 0 »

SAVININKO

SA8NT CASIB1O 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Paairinkimas Visame MHest©

Telef. —> CEdarcresf 3-8335
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUS&ų BEVERLY HILU fiELIMYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 W,EST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Gyveno Chicagoj (Bridgeport 
apylinkėje. Telefonas LAfayette

ANTHONY DEDONES

3-3257.
Mirė rugsėjo S d., 1962, 6 v. 

ryto, sulaukęs 66 metų am
žiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

posūnis Clom Peters, marti An- 
toinetto bei draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Lackatvicz 
koplyčioje — 2424 YVest 69th 
Street.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
rugsėjo 12 d., iš koplyčios 10 
vai. ryto bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Posūnis ir marti..
Laidotuvių direktorius Stepo

nas Lackatvicz, Telefonas RE
public 7-1213.

BgMfcHHH&SHHEBSSSHBHIMab

Perskaitę "Draugą", duoki' 
te jį. kitiems pasiskaityti.

Korsakas puola. . .
(Atkelta iš 1 psl.) 

elementai jam jau reakcingi... 
>— E.). Pasirodo, kad tokios 
mintys buvusios keliamos ir vie 
tinių, t. y. lietuvių kritikų ir 
tai vėl pykina Korsaką.

Kodėl pasirinko rytinius 
vokiečius

Lietuviški kritikai, pagal Kor 
saką, vis užsidarę tame nacio
naliniame kiaute, nes lietuviai 
skaitytojai, esą, permažai in
formuojami apie kitų tautų mok 
slininkų darbus, skirtus lietuvių 
istorijai, kalbai. Taigi, buvusi 
beveik nutylėta V. Pašuto mo
nografija “Lietuvos valstybės 
susikūrimas”, Otrembskio “Lie

tuvių kalbos gramatika” ir kt.
Pagaliau, Korsakas ragina 

atsikirsti ir, jo žodžiais, netei
singam baltų - slavų kalbų pro
blemos sprendimui Vakarų kal
bininkų A. Senn’o, A. Matthevvs 
ir kt. darbuose. Girdi, Rytų Vo
kietijos mokslininkas G. Gras- 
chof 1959 m. nuo minėto A.
Senn’o puolimų, dėl marksisti
nio charakterio, apgynęs Lietu 
voje išleistus “Dabartinės lie
tuvių kalbos žodyną” ir “Lietu
vių tautosakos rinktinę”. Taigi, 
matyti, lietuviai mokslininkai 
nelabai linkę ginti marksistinio 
atspalvio mokslo knygas, jei... 
to nedėkingo uždavinio imasi, 
atrodo labiau marksistiniai nu
siteikę rytiniai vokiečiai. (E.)

JĮ -Į- JĮ
STANLEY KANAPACK, Jr.

Gyveno 7231 S. Whipple St.
Mirė rūgs. 6, 1962, 6:30 vai. vak., sulaukęs 57 m. aimž. 

Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anne (Stankutė), 2 

dukterys: Seselė M. Raphael, O.S.F., ir Frances, žentas Ro- 
mayn Kerr, anūkė Annie, brolis Bruno, brolienė Marion ir 
jų šeima, 2 seserys: Rose .Campo, švogeris Italo ir Stephanie 
Denney, švogeris Raymond ir jų šeimos, švogerka. Julia Pū
kelis, jos vyras George ir šeima, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Velionis buvo amžinas narys Šv. Pranciškaus Seselių 
Vienuolyno Rėmėjų Dr-jos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
VVestern Ave. Laidotuvės įvyks rugsėjo 11 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parapijos 'bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Prašome gelių nesiųsti .
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentas ir anūke

Laidotuvių .direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4805-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7 1741-2

jaSrttįgįgg 4339-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

A. f A. STANLEY LADRICK
Gyveno 143,rd St., ir Dixon Lane, Loclcport, III.

Mirė rugsėjo 7 d., 1962, 10:30 vai. ryto, sulaukęs 51 m. amž.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona. Fra.nccs (Čekaitytė), 2 sū

nūs Raymond, marti Barbara ir Michael, duktė I’hyllis, žentas I-Iar- 
ry i’ijanowski, 2 anūkai Tianiel Ladrick ir VVayne Pijanowski. tė
vai John ir Bertha Ladrick, broliai George, brolienė Ann ir John, 
broliene Betty, kiti giminės, draugai ii- pažįstami.

Kūnas randasi pašarvotas LackatVlęz koplyčioje, 2314 West 23rd 
place.

Laidotuvės įvyks antrad., rūgs. 11 d., iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčios ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Steponas Lackatvicz. Tel. VI 7-6 672.

Už mūsų mylimą ir brangų vyrą-tivelį

A. “f- A.

DR. JONĄ SUKAREVIČIŲ,
vianerių metų_ mirties paminėjimui, bus laiko
mos šv. MišiosCIeveSande, šv? IšTrį®’ parapijos 
bažnyčioje, rugsėjo men. 15 dieną, 1962 m., 
9:30 valandą ryto ir Čikagoje, šv. Kryžiaus pa- 
rapijos bažnyčioje, West 46th Street Jr_South 
Wood Street, sekmadienį, rugsėjo men. 16 die
ną, 10 valandą ryto.

Tomis dienomis mes prašome visus velio
nies korporacijos "Fraternitas Lithuanica" bro
lius, kolegas gydytojus, draugus ir pažįstamus, 
kuriems bus galimybe, dalyvauti šv. Mišių au
koje už Mirusįjį ir prisiminti jį savo maldose.

Liūdinti ŠEIMA

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME '

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf Ilsi Sf. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. SOth Ave., Cicero. T0wnhal! 3-2108-04

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

maSinomj vieta
REpublic 7-8801REpublic 7-8600

J
VALANDOS:

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

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

Current Dividend up to 41^%

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1218 
Tel. Virinis 7-6672

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

PETRAS BIELIONAS
LAfayette 8-85724848 S. CALIFORNIA AVE.

Tel. YArds 7-84018307 LITUANICA AVE,

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVE.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVE., CTCERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriausi



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. rugsėjo mėn. 10

X šv. Kryžiaus ligonine vi
siems galima bus apžiūrėti rug
sėjo 16 d., sekmadienį, po 3 vai. 
įvykstančio atidarymo. Lanky
tojus į visus departamentus pa 
lydės Marijos Aukšt. mok. mo
kinės, vadovaujamos sesers Al- 
maritos, administratorės. Atida 
rymo programa bus prie ligoni
nės. Kaspiną perkirps miesto 
meras Daley, invokaciją sukal
bės vysk. V. Brizgys.

X Elzbieta Česnaitė, 3946 S. 
Artesian avė., pakviesta dėsty
ti Lojolos universitete ispanų 
kalbą. Bakalauro laipsnį yra ga 
vusi 1961 m. Lojolos universi
tete, o master laipsnį 1962 m. 
Wisconsin universitete.

X švenč. P. Marijos Gimimo 
mok. Motinų klubas išrinko nau 
ją valdybą: Ann Elliott—pirm., 
Frances Ličkus, vicepirm., Ber- 
nice Signorelli, vicepirm, The- 
resa (Vaitkus — sekret., Sophie 
Bistras — ižd., Lorraine Bučki, 
sekr., Elvira Degutis ir Loretta 
Raman — maršalkos, MaYy Sa
kai — registratorė, Josephine 
Brązen — spaudos reik., Jose
phine Juzėnas, ir Natalie Petra- 
vick priėmimo reikalams.

X Don Varnas veteranų po
sto valdybos įvedimas bus rug
sėjo 15 d. 8 v. v. posto būsti
nėje. Iškilmėm vadovaus teis. 
Al. Wells. Įvedimui vadovaus 
J. Paukštis, buvęs Cook apskr. 
komanderis. Jam asistuos T 
Mosteika, buvęs Don Varno po
sto komanderis.

X Augustinas Biliauskas, bai 
gęs Quigley seminariją, dabar

X Lietuvių Lygos Apdraus
tų Taupymo Bendrovių narių 
susirinkimas įvyks antradienį, 
rugsėjo 11 d., 6:30 v. v. Bohe- 
mia kavinėj, 138 S. Clinton, 
III. Bus pranešimai iš praėjusių 
metų veiklos, adv. E. P. Petkie- 
wicz pakalbės apie teisinę pa
dėtį. Taip pat bus išrinkti ats
tovai į Illinois Savings and Lo- 
and League konferenciją, kuri 
įvyks rugsėjo 16—19 d. Drake 
viešbuty Chicagoje. Universal 
Savings and Loan Ann. vado
vybė kviečia narius direktorius 
ir pareigūnus su žmonomis, nes 
bus suruošti pietūs.

X A. a. Kazys Prišmantas, 
4532 S. Honore avė., staiga mi
rė rugsėjo 7 d., sulaukęs 54 
m. amžiaus. Amerikoje buvo 
žinomas kaip tautinių juostų ir 
rūbų audėjas. Paliko žmoną ir 
dukrą Danguolę. Pašarvotas 
Eudeikio koplyčioj. Laidojamas 
antradienį.

IŠARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE

— Silvija Kazlauskaitė iš 
Omahos, Nebr., rugsėjo 4 d. 
pasirodė “Talent Scouts” tele
vizijos programoje, 2 kanale. Ji 
labai sėkmingai prisistatė, pas
kambindama pianinu, ir publi
kos buvo priimta griausmingais 
plojimais.

— Amerikiečiams gera dova
na yra knyga angliškai. Tai 
galėtų būti lietuvių poezijos ir 
prozos anologijos anglų kal
ba, Guerilla Warfare on the 
Amher Coast, Leave Your 
Tears in Moscow, Lithuanian 
Quartet. Apie šią pastarąją Sa- 
turday Review rašo: “Lithua
nian Quartet yra sveikintinas 
reiškinys Amerikos literatūri
nėje scenoje. Malonu patirti, 
kad ir mažos tautos kūrybinės 
vaizduotės balsas gali būti gir-

Tėvų marijonų seminarijos sode Montessori dr-jos surengtoje iš
kyloje gimtadienio proga M. Varnienė apdovanojama gėlėmis. Iš 
k. į d.: M. Varnienė, prof. V. Tumėnienė, D. Petrutytė ir poetė 
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė. (Foto: V. Juknevičius).

Foto: V. Juknevičius

Chicagos žinios
GELŽKELIO STREIKAS IR 

NUOSTOLIAI
Jeigu Chicago & Northwes- 

tern gelžkelio streikas užsitęs 
mėnesį, 15,500 darbininkų 9-io- 
se valstybėse praras $10,000,- 
000 algoms, gi pats gelžkelis 
turės $18,000,000 nuostolių. Pra 
monininkai gelžkeliu paprastai 
naudojasi mašinerijos, geležies 
rūdžių siuntoms, gi ūkininkai 
grūdų pervežimui; jie irgi kęs 
milijoninius nuostolius.

BIJO VAŽIUOTI Į FLORIDĄ
Nekurie chicagiečiai, kurie 

rengėsi vykti atostogų į St. Pe- 
tersburg, Fla, jau nenori ten 
važiuoti. Ten pas 186 asmenis 
pasireiškė “miego” liga. Mano
ma, kad epidemija gali išsiplė
sti.

PRASČIAUSIA RADIJO 
STOTIS

Chicagoj, anksčiau besivadi
nusi WGES radijo stotis, dabar 
vadinasi WYNR. Ji nutraukė vi 
sas svetimomis kalbomis trans
liacijas ir visas programas tai
ko negrams. Programų kritikai

MOKSLO METŲ PRADŽIA IR PARTIJOS ilyvauti ne tik partijos ir kom-
jaunimo sekretoriai, mokytojai,

RŪPESČIAI

Mokslo metų eigoje mažėjąs moksleivių skaičius 
Lietuvos mokyklose

Rugsėjo 1 d. prasidėjus nau- sumažėjęs: Kodėl? Grigonio at- 
jiesiems mokslo metams Lietu- j sakymas trumpas — dėl įvairių 
voje, komunistų partija, prak- (priežasčių. Tad partijos parei-

vykd. komitetų pirmininkai, bet 
ir namų valdytojai. (E.)

išvyko į Mundelein. Jis yra Stel dimas, tautos, tiek daug kentė
tos ir Augustino Biliauskų sū- į justos istorijos kely”. Knygos 
nūs. Jų dukrelė Silvija yra siau 1 gaunamos Drauge.
gė ir darbuojasi Little Co. of
Mary ligoninėje, o jauniausias 
sūnus Alan lanko pradinę mo
kyklą.

X A. a. Leonardo Venckaus 
1 m. mirties sukaktį minint,

— Lietuvių Rašytojų dr-jos 
naujoji valdyba, pasiskirstė pa
reigomis. Rugpiūčio 19 d. Los 
Angeles mieste, Calif., įvyko pir 
masis naujai išrinktos valdybos 
posėdis, kuriame pasiskirstyta

rugsėjo 1 d. įvyko pamaldos Šv. i pareigomis šitaip: Bernardas 
Povilo parapijos bažnyčioje. Po l Brazdžionis — pirm., Bronys
pamaldų bažnyčioje visi nuvy
ko į Šv. Povilo kapines, kur pa
šventintas paminklas. Po pa
šventinimo buvo gedulo pietūs 
108 Indiana Avė., Valparaise,
Ind. Viskas praėjo rimtoje nuo
taikoje.

X Petras Kilkus, 4352 So.
Washtenaw av., gavo stipendi
ją į St. Mary kolegiją Winnona,
Minn., kur studijuos chemiją.
Jis baigė šį pavasarį De La Sal 
le institutą, kur buvo vienas ge
riausių mokinių. Yra laimėjęs
savo mokyklos novelės konkur- į sagos vasarvietę, kuriame džiau 
se pirmą premiją. Buvo chemi-1 giasi, kad apie vasarvietę spie-

Raila — vicepirm., prof. Myko
las Biržiška — valdybos garbės 
narys, Juozas Tininis — ižd., 
Alė Rūta — sekr. Oficialus L- 
RD valdybos adresas yra: 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles 29, 
Calif.

Pasiskirsčius pareigoms mi
rė prof. M. Biržiška, LRD val
dybos garbės narys.

KANADOJ
— Valenis Sibulis atsiuntė 

Draugui ilgesnį rašinį apie Wa

Adolfas Kriaučeliūnas, jaunystę 
ir gyvenimą praleidęs Vilkaviškio 
apylinkėse, išauginęs ir išmoksli
nęs dukterį dr. Niną ir sūnų vet. 
gyd. dr. Leoną, dabar su žmona 
turįs Marąuette Parke rezidenciją, 
kuri savo rožių darželiu traukia 
visų akis, atsilankė į Draugą ir 
įsigijo vertingų knygų.

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii

jos klubo narys.

X Madų Parodoje rugsėjo 
30 d. 4 v. v. Jaunimo Centre K. 
Sodeikaitė, A. Vaitaitytė mode
liuos jaunoms mergaitėms tin
kamus rūbus. (Pr.)

X B. Skibarkai, 7210 S. Tal
man, tik už 17 d. praleistus li
goninėje, Leonardas Jankaus
kas įteikė $696.33 čekį. L. Jan
kausko tel. LU 5-2094. (Sk.)

X Nuo mažiausio kišeninio 
juost, rekorderio iki studijinio 
didžiausias pasirinkimas dabar 
vyksta DAINA CO., 3321 So. 
Halsted, CL 4-5665. (Sk.)

X Baleto mokinių žiniai. —
Simas Veltoasis praneša, kad 
baleto pamokos prasidės šio 
mėn., rugsėjo 17 d., 6 v. v. 
Jaunimo Centre, 5620 S. Clare
mont. Taip pat priimami nauji 
mokiniai, berniukai ir mergai
tės. Teirautis pas S. Velbasįtel. 
GR 6-1621, nuo 2 vai. popiet.

(Sk.)

čiasi daug lietuvių ir joj vyksta 
jaunimo stovyklos, apie ką mū
sų spaudoje jau buvo rašyta. 
Sibulis Wasagoje praleido visą 
vasarą ir labai džiaugiasi.

tiškai vadovaujanti jaunimo 
auklėjimo darbui visoje Sovie- 
tijoje, nubrėžė ir Lietuvos mo
kykloms statomus uždavinius. 
Lietuvos kpck kultūroSį mokslo 
ir mokyklų skyriui vadovaująs 
J. Grigonis “Tiesoje” (195 nr.) 
paskelbtame straipsnyje nuro
dė, kad partija mokyklai ski-

KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO 
BROLIJOS KONGRESAS

Krikščionybės tiesoms JAV 
skleisti daug prisidedanti Krikš 
čioniškojo Mokslo brolija rūgs. 
13—16 d. šaukia savo kongre
są Hartforde, Conn. Dalyvių 
numatoma apie 10,000. Pamok
slą pasakys kard. Cushing.

gūnai raginami sukrusti ir ligi 
rugsėjo pirmosios šį klausimą 
apsvarstyti.

Įvairios kliūtys

Kitas klausimas, kuriam par
tija skiria didelę reikšmę, tai 
vad. gamybinis mokymas ben-

rianti ypatingą dėmesį, nes tai dro lavinimo mokyklose. Per
mokytai priklausąs didelis už- nai gamybinėse klasėse mokėsi 
davinys — formuoti naująjį apie 20,000 moksleivių, o šiais 
žmogų (tai naujasis būsimos metais tą skaičių tikimasi pa-

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

komunistinės visuomenės žmo
gus — E.).

Lietuvos mokyklos pertvar
komos pagal chruščiovinį įsta
tymą “Dėl mokyklos ryšio su 
gyvenimu stiprinimo ir dėl to
lesnio liaudies švietimo siste
mos vystymo Lietuvos TSR”. 
Perėjimas į aštuonmetes mo
kyklas neina tokia sparta, kaip 
nustatyta. J. Grigonis pripaži-

labai peikia transliuojamas pro- nOj kad praėjusiais mokslo me
tais 459 septynmetės mokyklos 
buvusios reorganizuotos į aš
tuonmetes, o šiais metais jau 
tikimasi galutinai pereiti prie

gramas.

KALBĖS BUVĘS KOMUNIS
TAS

Douglas Hyde, buvęs komu
nistu, atsivertęs į katalikybę, 
kalbės apie belaisvio likimą piet 
ryčių Azijos kalėjimuose Tarp
tautinėms katalikų rėmėjoms 
rūgs. 13 d., McCormick vieto
vėje.

PAGROBĖ PARNOGRAFINIŲ 
FILMŲ

Chicagos policija kartu su F- 
BI agentais areštavo keturius

kelti ligi 37,000. Gamybinėmis 
bus visos klasės nuo devinto
sios. Dabar siekiama, kad kiek
vienoje gamybinėje klasėje visi 
mokiniai gerai įvaldytų mokslo 
pagrindus ir per trejus metus 
įsigytų specialybę.

Lietuvos partiniai ir valdžios 
žmonės jau ne pirmą kartą nu
siskundžia įvairiomis kliūtimis 
moksleivius siunčiant padirbėti 
į įvairias gamyklas. O priartė
jus naujiesiems mokslo me
tams, rugpiūčio mėn. pabaigo
je buvo sukviesti miestų bei ra
jonų aktyvo pasitarimai visuo-

visuotinio privalomo aštuon- j tinio mokymo ir dirbančio jau- 
mečio mokymo. Esą, rugsėjo 1 ■ nimo mokymo klausimu. Parti- 
d. dar 474 septynmetėse mo- jos sekretoriai tuose pasitari- 
kyklose atidaromos aštuntos muose vėl ėjo varovų pareigas, 
klasės, tad, jau esąs baigiamas Įęrįtika.V0 įvairias organizacijas, 
septynmečių mokyklų pertvar-

10%, 20%, 30% pigia n mokėsite į 
už apdraudę nuo ugnies ir auto-j 
nobilio pas
F BANK ZAPOLIS

3208% West 05th Street
Chicago 42. Illinois 

Tel • GA. 4-80.54 lr GR. 6-4339.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas lr 
apdraustas perkraustymas

WA. 5-9209 Chicago, DI

kymas.

Tempai eina vėjais

kurios nesirūpinančios vaikų, 
dirbančio jaunimo mokymusi. 
Kiek tie klausimai kelia rūpes
čio gali paliudyti ir tai, kad

J. Grigonis kaip ir švietimo tuose pasitarimuose turėjo da- 
ministras M. Gedvilas, nusi-
skundė lėtais Lietuvos mokyk - 

vyrus, pardavėjus parnografiš- J ]ų bei naujų priestatų statybos 
kų filmų. Pas juos rasta 30 fil- ' tempais. J. Grigonis kalba apie 
mų sukčių (reels). Vyrai buvo “grandiozinius, niekuomet dar 
areštuoti gatvėje prie 4100 W.' nebuvusius statybos tempus”,
Peterson. pastebėjęs, kad be naujų mo-,

1 kyklų statybos užsimojimo, sta-1
tomi dar ir priestatai maždaug t— .
1,000 naujų klasių. Tačiau i

Iš 100 asmenų dalyvavusių' “-randioziniai tem'Pai” eina vė" 
triukšmingame pasilinksminime >įs’ tai Patvirtina ir J- Gr,£° '
Kenneth Getty namuose, 7702
W. 39 gt., Proviso, šerifo poli- Kitas uždavinys, kuriuo susi-

VESTUVTU NUOTRAUKOS IR
AUKŠTOS RUfiTES FOTOGRAFIJOS 
MfiSU SPECIAI/YBfi.

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

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, eav.

triukšmingai linksmi
nosi

4
current dividend

cija areštavo 55. šiomis dieno
mis 19-ka jų užmokėjo $595 pa
baudomis už triukšmavimą.

MAŽAMEČIAI IR NUODAI

Chicagoj šiais metais jau 98- 
tas mažametis vaikas apsinuo
dija nuo dažuose esančių švi- 
vinių nuodų.

DINGO JUOSTELIŲ UŽRAŠY- 
TOJAI

Anot Chicagos policijos, tik
rai “profesionalai” vagys pa
vogė iš Webcor-Dormeyer san
dėlio, 4528 W. 51 gt, 1,600 į 
juosteles užrašytojų (tapė - re- 
corders), kurie įkainuojami 
$100,000 vertės.

— J. A. Valstybėse per die
ną gaisre žūna 31 asmuo, su
dega arba apdega 1,525 namai, 
11 bažnyčių, 11 mokyklų, ketu
rios ligoninės, 105 įmonės, 149 
krautuvės, 22 raštinių pastatai, 
203 farmų pastatai. Apie tai 
praneša National Fire Protec- 
tion Assn.

— New Yorke, kaip apskai
čiuojama, yra 30,000 narkotikų 
vergų, kurių vienam per dieną 
narkotikam reikia apie 75 dol.

1 ».

Grupė mažųjų iškylautojų tėvų marijonų seminarijos Montessori dr-jos surengtoje iškyloje.

>«’;''in'3tmmiiiiiimmiiiiii(iimiii
TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje f 8.00, 
už dirbtuvės darbą.—$10.00 lr da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

J. MIGLINAS
254B W. 69th St. n a. PR 6-1063

■įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiilllliiiiiiniri

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

Tel. 434-4660

GITAIUNSKAS
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St., FR 6-1998 
TV, RADT.TA1, HI-FI, VRSTNTUVAI 
Pardavimul--tnisyinai Sekm. uždaryta

5%

rūpinusi partija, tai nuolatinė 
nesėkmė pilnutinai įgyvendinti 
visuotinio privalomojo mokslo 
įstatymą, kitais žodžiais, ką da
ryti, kai ne visi vaikai mokosi 
ir jų dalis palieka mokyklas. 
Grigonis kritikavo už tai, kad 
pradinėse klasėse antriems me
tams lieka labai daug vaikų 
(pavyzdžiui, trečioje klasėje 
kursui pakartoti buvo palikta 
10,4 procento moksleivių). Jo 
žodžiais, pernai darbo ir kaimo 
jaunimo mokyklose moksleivių 
skaičius buvo pasiekęs daugiau 
kaip 40,000, tačiau mokslo me
tų eigoje šis skaičius gerokai

on Investment bonus 
41/Ž% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metų Investmento bonus mokume 4J£% dividendų kas pusmeti Ir 

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

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: lhrmad., antrad.. Penktad. ir šeštad. 8 v. r. — 4:30 p. p. 

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

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

Dėl infermaeijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

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

TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

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

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

ASSETS OVER $22,000,000 
i..

3430 SOUTH HALSTED STREET ♦ CHICAGO 8 • PHONE 254-01C
(ii ■ ' ::: :




