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AMERIKA PRITARIANTI EUROPOS
ATOMINEI JĖGAI, BET TIK SIAURĖS 
ATLANTO SĄJUNGOS RĖMUOSE

JAV ragina ko greičiau įsijungti į Europos Ekonominę Bendruomenę
PARYŽIUS — Don Cook, 

specialus Chicago Sun - Times j 
(lapkričio 17 d.) koresponden
tes, pranešė, jog Kennedžio ad
ministracija pasiruošusi bendra
darbiauti daugiašalėje europie
čių vidutinio atstumo sviedinių 
(raketų) organizacijoje, bet tie 
ginklai turi būti šiaurės Atlan
to sąjungos (Nato) rėmuose.

Ilgą laiką Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybė delsė, 
svarstė, nenorėjo Šiaurės Atlan
to Gynybos Sutarties organiza
cijos (Nato) kariuomenės ap
ginkluoti atominiais ginklais. 
Dabar šis nenoras vis švelnėja, 
matant gyvą reikalą. Rusija tų 
atominių ginklų pasigamina vis 
daugiau ir geresnių. Vakarų są
jungininkai Europoje nerimauja 
ir reikalauja išlyginti karinį ba
lansą.

Penkioiikos Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacijos (Nato) 
valstybių parlamentarai pasku
tinėje konferencijoje (penkta
dienį) išgirdo iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių vicesekreto- 
riaus G. Bali, kad Nato kariuo
menei būsią duoti atominiai

i

ginklai — vidutinio atstumo ra
ketų. G. Bali tarp kitko pareiš
kė.

— Jei Šiaurės Atlanto Gyny
bos Sutarties organizacijai pir- 
klausiančios valstybės nori ato
minių ginklų, Jungtinės Ameri
kos Valstybės jaučiasi atsako- 
mingos turimais ginklais, paty
rimu dalintis su savo sąjungi
ninkais. Šis planas jau vykdo
mas. Nepaisant šių ginklų svar
bos, Europos valstybės turi su
stiprinti paprastas karines jė
gas. Kubos įvykiai gali pasikar
toti ir Europoje. Krašto vyriau
sybė supranta ir įvertina Euro
pos sąjungininkų pastangas 
stiprėti ekonominiai ir kariniai. 
Europos vieningumas ir galin
gumas sparčiai auga ir ji, gal 
būt, norės suvaidinti didesnę 
rolę atominėje gynyboje. —

Toliau G. Bali skatino Euro
pos sąjungininkus prie dar

Adenaueris grįžo 
namo

sklandesnio vieningumo ir Bri
taniją ko grečiau įsijungti į 
Europos Ekonominę Bendruo
menę (Bendrąją Rinką).

BONNA — Vakarų Vokieti
jos kancleris Adenaueris, grįžęs 
penktadienio vakare iš pasikal
bėjimų Washingtone su prezi
dentu Kennedy, pareiškė, jog 
vakariečių pasaulis dar tebėra 
krizėje su Sovietų Sąjunga.

JAV prezidentas 
vizituos svarbius

centrus

I
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Laisvieji demokratai reikalauja
• 1 • KT 1pašalinti Straussą

JAV jūrų kareivių (marinų) vadas gen. David M. Shoup apka
suose prie Guantanamo kalbasi su Cpl. Frank Clement iš Thibo- 
daux, La., apžiūrėdamas didžiulę laivyno bazę Kuboje.

Šiandien paaiškės koalicines vyriausybės likimas
BONNA — Vakarų Vokieti

jos kancleriui Adenaueriui šeš
tadienį nepavyko pašalinti vy
riausybės krizės. Koalicinė vy
riausybė gali šiandien kristi. 
Adenaueris pasiliktų su mažu
mos vyriausybe.

Laisvieji demokratei, koalici
niai bendradarbiai vyriausybėje, 
formaliai pranešė Adenaueriui, 
jog jie nutarę pasitraukti, jei 
ministerių kabinetas nebus per
organizuotas. Jie reikalauja pa

JAV ŪKINIAI GAMINIAI IR EUROPOS
EKONOMINE BENDRUOMENE

Popiežius Jonas XXIII 

visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo klausimais

Pakistaniečiai demons- 

truoja prieš JAV-Brita- 

nijos karinę pagalbu 

Indijai
KARACHI, Pakistanas — Di

delė minia demonstrantų lapkri
čio 16 dieną žygiavo didesnėmis 
Karachi miesto gatvėmis, pro
testuodami prieš Britanijos ir 
Amerikos karinių reikmenų 
pristatymą Indijai. Visos krau- 

i tuvės ir įmonės prisijungė prie 
protestuojančių, užsidarydamos 

i tą rytą trumpam laikotarpiui. 
1 Mokyklos ir kolegijos taipgi už-

WASHINGTON, D.C. 
zidentas Kennedy vizituos rak
tinę aviacijos bazę, erdvės ir 
atominius centrus tolimuose 
vakaruose sekantį mėnesį.

Prezidento inspekcinė kelionė 
bus atlikta gruodžio 7 dieną, 
minint Pear Harbor užpuolimo 
metines, kuris Jungtines Ame
rikos Valstybes įstūmė į n Pa
saulini kara.

Pre-

Amerikos žemes ūkio ministeris
BRIUSELIS — Jungtinės 

Amerikos Valstybės penktadie
nį pareikalavo Europos Ekono
minę Bendruomenę (Bendrąją 
Rinką), kad ji paliktų atviras 
duris trims Amerikos pagrindi
niams eksportams ir grasė atsi
keršyti, jei reikavimas nebūsiąs 
įvykdytas. '

Žemės ūkio sekretorius Orvil- 
le Fremann gynė JAV bylą kon
ferencijoje su Bendrosios Rin
kos pareigūnais ir vėliau pa
reiškė korespondentams:

1 — Mes atvykome čia. negra
sinti, bet apginti savo eksporto 
rinkų.

Freeman atvyko į Briuselį ap
ginti JAV kviečių ir miltų, 
maistinių grūdų ir paukštienos 
eksportą į Europos Ekonominės 
Bendruomenės valstybes. Ši 
JAV prekių eksportui esanti ne
palanki neseniai priimta Bend
rosios Rinkos įvairių daiktų im
porto sistema, kuri, pasak JAV 
žemės ūkio sekretoriaus, esanti 
„vienašališka ir savanaudiška”.

Briuselyje

Iš visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo posėdžių

VATIKANAS. — Šiom die
nom popiežius Jonas XXIII pri
ėmė audiencijoje daug tikinčių
jų iš viso pasaulio kraštų, kaip 
įprastai pasakydamas jiems kai 
bą, kurioje palietė Vatikano II 
susirinkimo darbus.

Šventasis Tėvas pareiškė:
— Visuotinis Bažnyčios susirin1 sidarė.

kimas žengia pirmyn ramiu ir Apie 300 studentų bandė de- 
tvirtu žingsniu. Tiesos, kurios monstruoti priešais Jungtinių 
yra nagrinėjamos, svarstomos Amerikos Valstybių Informaci- 
ir peržiūrimos, ir reiškiamos į- jos įstaigos biblioteką, bet po- 
vairinmis formomis, sudaro Baž licija juos išsklaidė, 
nyčios gyvenimo ir sielų turtą. 
Vyskupai yra jų saugotojai, nes 
jie yra taip vadinami “moky
tojai Izraelyje”, t. y. Bažnyčio
je. Jų tai pareiga yra tą turtą 
saugoti, peržiūrėti ir pritaikinti 
dabartinio krikščionių gyvenmo 
sąlygoms. Jie atvyko į Romą, į
susirinkimą ne tam, kad tik nės valdžios pareigūnai užvakar 
pasirodytų, apsilankytų čia lyg išdraskė pro-Castro kubiečių te- 
atvykę į kokį muziejų, pažvelg- roristinį lizdą. Diktatoriaus 
ti į praeitį. Ne, jie atvyko čia Castro agentei planavę dviejose 
dabarčiai, lyg kad praeities vi
sai nebūtų, naujai su savo pa
tyrimu ir mokymu norėdami 
eiti pirmyn Kristaus nurodytu 
keliu visų žmonių gerovei.

Garsus ganytojas
BRISBANE, Australija — 

Brisbanės arkivyskupas Duhig 
šiemet švenčia savo 90 metų 
amžiaus sukaktį ir nuo 1917 
metų valdo Brisbanės vysku
piją. Per tą laiką pastatė savo 
vyskupijoje 175 bažnyčias, 85 
vienuolynų mokyklas, 75 vie
nuolynus, 60 klebonijų, 9 aukšt. 1 
mokyklas, 5 kunigų seminari-1 
jas ir nemaža kitų institucijų. [

Menas kalta iš sielos į sielą; 
medžiaga tėra tik kelias, kuriuo 
šis bendravimas vyksta.H. Grimm

TRUMPAI IŠ VISUR
— Raudonosios Kinijos kari

niai daliniai vakar sudavė didelį 
smūgį Indijos daliniams. Prem
jeras Nehru pareiškė, kad da
bar vykstanti kova nėra pasie
nio karas, bet tikroji kiniečių 
agresija prieš Indiją.

— Kinijos raudonųjų kariniai 
daliniai užėmę Indijoje aerodro
mą.

— Kardinolas SpeUman, New 
Yorko arkivyskupas, kvietė po
piežių Joną XXIII vizituoti 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Šv. Tėvas tarė: „Ačiū, bet jau

nebesu jaunuolis. Atsimink, jog 
turiu daugiau kaip 80 metų am
žiaus”.

— Sovietų komunistų partijos 
centro komitetas šiandien pra
dėjo posėdžius, apsvarstyti Ku
bos krizę ir paieškoti naujų bū
dų mulkinti laisvąjį pasaulį.

— Diktatoriaus Fidel Castro 
režimas įsakė visiems komerci
niams lėktuvams neskristi virš 
Kubos.

ISDRASKE KUBIEČIU SABOTAŽO UŽDĄ

šalinti gynybos ministerį F. J. 
Straussą.

Adenaueris, grįžęs penktadie
nio vidurnaktį iš Washingtono, 
atsakė, jog jis dabar negali 
Strausso pašalinti.

Laisvieji demokratai šiandien 
pranešią apie savo pasitrauki
mą iš koalicijos.

Kancleris nenori paaukoti gy
nybos ministerio, nes dar te
bėra pavojinga tarptautinė pa
dėtis.

Strausso gimtojoj Bavarijos 
provincijoj bus rinkimai sekantį 
sekmadienį. Visi ženklai rodą, 
jog gyynbos ministerio krikš
čionių socialistų unija, turinti 
artimiausius ryšius su Adenau
erio krikščionims demokratais, 
gali gerokai pralaimėti dėl žur
nalo “Der Spiegei” bylos, į ku
rią yra Strausas įveltas.

„Der Spiegei” kaltinamas at
skleidęs karines paslaptis, ir 
jau kuris laikas vanoja Straus-

VATIKANAS. — Kaip pra- są.
neša Vatikano II susirinkimo 
informacijos, dėl įvairių prie
žasčių ir būtinų patvarkymų 
savo vyskupijose, nemažas vys
kupų skaičius turėjo grįžti at
gal į savo kraštus. Taip Vatika
no H-jo susirinkimo dalyvių 
skaičius kiek sumažėjo.

Kaip žinoma visuotiniame 
Bažnyčios susirinkimo atidary
me š. m. spalio 11 dieną Vati
kane dalyvavo 2,540 vyskupų, 
gi spalio mėn. 23 d. bendrame 
posėdyje dalyvavo 2,365 vys
kupai. Dar savaitei praslinkus 
spalio 31 dieną sumažėjo iki 
2,230, o jau lapkričio 9 dieną 
susirinko tik 2,216.

Taip apie trys šimtai vysku
pų, įvairių priežasčių buvo pri
versti palikti Romą. Tačiau tai____ ____ _______ ____
yra normalus reiškinys ir neturi de, Pamplonoje, Biskajos, Villa- 
jokios įtakos visuotinio Bažny- ro, Bilbao ir kitur.

Didele kelionė
į Rom^

PAMPLONA, Ispanija-Pamp- 
lonos Tėvai Sakramentiečiai 
ruošia didelę maldininkų kelio
nę į Romą gruodžio 9 d., kai 
bus paskelbtas šventuoju jų 
kongregacijos įkūrėjas pal. Ju
lijonas Eymard.

Palaimintasis Eymard, gimęs 
1811 m. ir miręs 1868 m., yra 
buvęs vienas žymiausių eucha
ristinio sąjūdžio pasaulyje ska
tintojų. Jo įsteigta Tėvų Sakra- 
mentiečių vienuolija turi savo 
vienuolynų Argentinoje, Urug
vajuje ir neseniai įsteigtų Ko
lumbijoje. Ispanijoje sakramen
tiečiai turi vienuolynus Madri,

Rusų televizija OKUPUOTOJE LIETUVOJE
lai. Jis pareiškė viltį, kad iki 

į “Didžiojo Spalio” metinių, taigi, 
ligi lapkričio 7 d., pavyksią su
arti dirvas (tai nepavyko... — 
E.). Pagal ministrą, daugelyje 
gamybinių valdybų padėtis e- 
santi visiškai nepatenkinama. 
Nenukąstos bulvės, tik kai kur 
pradėti rauti runkeliai. Esą, to
nomis skaičiuojamos jų šaknys, 
pristatytos į cukraus fabrikus. 
Jiems trūksta žaliavos ir jie ne
gali normaliai veikti.

Lietuvoje ypač atsilikta su 
dirvų arimu. Nors spalio mėn. 
Lietuvoje buvo nusistovėjusi 
giedra, dirvos buvo pradžiūvu
sios, bet... nei tempų, nei dides
nio įtempimo darbuose nepas
tebėta

Pagal Songailą, darbus spar
tinti daugiausia trukdę nesklan
dumai organizuojant darbą. Kol 
chozuose traktoriai vidurdienį 
stovėdavę be darbo, o užklausti 
pirmininkai, agronomai atsaky
davo — galvojam į kurį lauką 
siųsti... (E.)

Laukuose daug 
nenukąstų bulvių, 

lėtai ariama dirva
OKUP. LIETUVA. — Ry

šium su per lėtai Lietuvos lau
kuose vykdomais rudeniniais 
darbais, “Tiesa” (248 nr.) iš
kėlė keletą klausimų Lietuvos 
žemės ūkio produktų gamybos 
ir paruošų ministrui R. Songai-

Rusai „išlaisvinę” 
Paryžių

MASKVA 
lapkričio 16 dieną parodė II
Pasauliniam kare Paryžiaus iš
laisvinimą, bet nepaminėjo 
svarbiausių išlaisvinimo karinių 
dalinių — Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Britanijos.

Jungtinės Amerikos Valstybės pareikalavo, kad du kubiečiai 
Tautose va žiuotų. namo 

teisman pagal Jungtinių Ameri
kos Valstybių įstatymus.

Sąmokslininkai planavo pa
dėti bombas ir sprogstamosios 
medžiagos New Yorko depar
tamento krautuvėse, naftos ir

NEW YORKAS — Federali-

— J. A. Lombera Cadalso. 
Kubos diplomatui, suteikta po
litinio prieglobsčio teisė Švei
carijoje. Lombera Cadalso bu
vo trečiasis Kubos ambasados 
Berne sekretorius.

KALENDORIUS

Lapkričio 19 d.: šv. Elzbieta, 
Audronė, Ledrūna.

Lapkričio 20 d.: šv. Feliksas, 
Kurtautas.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę, apie 40 laipsn.; ry
toj — daugiausiai apsiniaukę, 
šalta.

Saulė teka 6:43, leidžiasi: 
4:28.

valstybėse terorizuoti gyvento
jus. Agentams sprogstamosios gazolino rafmerijose (valyklo- 
medžiagos teikė kubiečių misija se) skersai Hudson upę New 
Jungtinėse Tautose.

Federalinio Tyrinėjimo įstai
gos (FBI) pareigūnai areštavo! 
tris teroristinės veiklos vadus, . ..... ..
įskaitant neseniai atvykusį ata- >r 8“klU-
šė, paskirtą dirbti kubiečių mi
sijoje Jungtinėse Tautose, kuris 
nešėsi pistoletą ir slapta, .prog-į fcomUtUStU susirinkime 
stamąsias formules. Atašė ban-. 
dė nuryti formules jį sučiupus.

10 sabotažo ir šnipinėjimo 
mokyklos „studentams” įsakyta 
pasirodyti teisme. Bus atskleis
ta jų planai terorizuoti vyrus, 
moteris ir vaikus.

Du kiti kubiečių misi jos Jung
tinėse Tautose nariai irgi daly
vavo konspiracijoje, bet nebuvo 
areštuoti, nes jie turi diploma
tinę neliečiamybę, pasak FBI 
pareigūnų pranešimo.

Jungtinėse Tautose Amerikos 
Valstybės pareikalavo Kubą 
tuojau atšaukti du savo diplo
matus ir jai pranešė, jog jos 
atašė sulaikytas ir traukiamas1

i
Jersey, kur jau buvo pasiruošta 
teroristiniams veiksmams.

FBI laiku užėjo teroristų liz
dą, kuriame rasta sprogstamo-

Bomba sprogo

„diplomatai" Jungtinėse

I
i VIENA — Pasak diplomati
nių šaltinių lapkričio 16 d. 
pranešimo iš Prahos, komunis
tų masiniame susirinkime Če
koslovakijos sostinėje lapkričio 
7 dieną sprogo bomba, kuri su
žeidė kelis asmenis.

Bomba sprogusi premjero 
Vilem Siroky kalbos metu, mi
nint 45 metų bolševikų revoliu
cijai Rusijoje sukaktį.

— Irane parlamento rinkimai 
bus sekančių metų birželio mėn. 
Iraniečių parlamentas buvo pa
leistas 1961 metų gegužės mė
nesį.

Jemeno karaJiua El-Badr (kairėje) gyvas, nors buvo skelbiama, 
kad jis žuvęs sukilimo metu. Sukilėlių vadas Al-Salal (viduryje) 
tariasi su Egipto maršalu Ameru strategijos klausimu. Egiptas 
pagelbsti Jemeno sukilėliams, o Saudi Arabija duoda karinę pa
galbą nuverstojo karaliaus Badr šalininkams. (UPI)

Kuba įsake 
lėktuvams neskristi

MIAMI — Kubiečių kariniai 
pareigūnai užvakar įsakė vi
soms komercinėms unijoms ne
leisti skristi lėktuvams virš Ku
bos, pasak Havanos radijo pra
nešimo.

Radijas nepasakė, kodėl šis 
įsakymas paskelbtas, bet mano
ma, jog tai turi ryšį su dikta
toriaus Fidel Castro grasinimu 
numušti Jungtinių Amerikos 
Valstybių žvalgybinius lėktu
vus, skrendančius virš Kubos. 
Grasinimas įteiktas Jungtinių 
Tautų laikinajam generaliniam 
sekretoriui U Thantui.— I PAŠAUKIMAI JAPONIJOJE

Kiekvieniems 828 Japonijos 
katalikams atitinka vienas klie
rikas, seminarijoje besiruošian
tis kunigystei. Tai aukščiausia

Pagalba studentams
ROMA — Italijos ministerių 

kabinets patvirtino užvakar pla
ną teikti pagalbą italų studen
tams, kurie to užsitarnauja ir pašaukimų proporcija pasauly- 

1 yra reikalingi. je.
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B DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. lapkričio mėn.-19

SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS

TVARKO PRANAS ŠULAS ir JONAS ŠOLIŪNAS

Amatininkai ai mėgėjai? !
Nuo viduramžių laiku Vak. 

Europoje, o vėliau didi kuni
gaikščių dėka ir Lietuvoje at
sirado amatininkų cechai ir gil 
dijos, kurios reikalavo iš savo 
narių tinkamo savo amato mo 
kėjimo, su egzaminais ir ilga
mete praktika, pradedant nuo 
gizelio - mokinio iki meistro. 
Nepriklausomoje Lietuvoje irgi 
rūĮsntasi amatais, steigta mo
kyklos ir reikalavimas iš busi
mųjų ąmatininkų buvo nema
žas. . Dabar tik Vokietijoje ir 
Luksepiburge reikalinga laiky
ti mpistro egzaminus. Dėl to 
yra dvi skirtingos nuomonės.

Italai ir čekai yra pasauli
niai garsūs kaip geriausi siu
vėjai, bet be meistro egzami
nų. Kai kurie darbininkai Eu
ropoje išlaikė meistro egzami
nus tik po 25 metų darbo...

JAV-bėse niekas nežino apie 
tokius egzaminus ir juokiasi, 
jeigu apie tai išgirsta. Reika
laujama tik darbo pavyzdys 
arba išbandymas nuo 1 ligi 6 
dienų, po to bosas žino ar kan
didatas yra tinkamas ar ne 
Pabėgėliai iš Europos atvykę 
stebėjosi, kad kiekvienas gali 
dirbti tą darbą, kurį pajėgia. 
Daug iš jų pasidarė kontrak- 
toriais, naujais amatininkais ir 
kitais specialistais, nors anks
čiau dir’70 kitose srityse ir sa
vo rankose neturėjo plaktuko, j 
Tačiau pabėgėliai pastebėjo ir 
neigiamų pusių, namai statomi 
be tinkamų pamatų, blogai izo
liuotomis sienomis, juos reikia 
dažnai taisyti. Į tai nėra krei
piama dėmesio. Reikalinga ką 
nors daryti ir apsaugoti žmo
nes nuo darkytojų ir nereika
lingų išlaidų.

Kongresui paskyrus milijoni
nes sumas nekvalifikuotų be
darbių jaunesnių darbininkų 
amatams apmokyti, reikėtų 
šiuo k’ausimu susirūpinti, stei
gti daugiau amatų mokyklų ir 
iš viso pertvarkyti šlubuojamą. 
Uogai jaunimą prirengianti švie 
tirno sistemą

Vokiečiai skundžiasi, kad dėl

1 Klausimai ir atsakymai, 
liečią gyvybės draudimą
Čia pateikiame kai kuriuos 

klausimus, kuriuos šeimos sta
to apie jų gyvybės draudimą. Į 
juos atsakymą duoda Gyvybės 
Draudimo Institutas.

Kl. Aną dieną aš prisiminiau, 
kad suėjo terminas užmokėti 
gyvybės draudimo mokestį, bet 
dar nesu gavęs apie tai primi
nimo iš gyvybės draudimo įstai 
gos. Kas atsitiktų, jeigu aš ne
būčiau pats užmokėjęs šio mo
kesčio?

Ate. Jūs būtumėt gavęs laiš
ką iš draudimo įstaigos, kad

! jūsų čekis dar neatėjo ir kad 
užmokėjimas automatiškai vėl 
atstatytų draudimo sutartį. Kai darbininkės

— 370 mk. per mėnesį. Tokios 
darbininkės
dos: nuoma — 40 dm., apdrau
da — 10 dm., baltiniai — 20 

mokėjimo terminą dm., namų išlaikymo pinigai — 
draudimo sutarčių laikytojams maistui, švarai, kirpyklai, kon- 
yra siunčiami vien dėl jų pato- ceriam, išėjimams — 200 dm 
gurno, bet premijų mokėjimas šildymui — 15 dm., 
yra sutarties laikytojo atsako- 15 ,

I
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amžių (kairėj) ir išsilavinimą (dešinėj). Įsidėmėtina, kad mer-

J
* i

Lentele rodo 1961 m. pajamas pagal
gaitės uždirba daugiau negu berniukai ir tie uždirba daugiau, kurie baigė kolegijas, negu tie, kurie 
nustojo mokęsi.

TH6 UTHUANIAN WORU5-WlOa OXMl_V

mil. dol., 2) pasisakė prieš 
padidintą nuo galvos (per ca- 
pita tax) mokestį.

— Unijų atstovai reikalauja 
jau dabar mokėti min. uždarbį 
$1.50, kas esą pakeltų šio kra
što gerbūvį.

— Uždarbių vidurkis pakilo 
nuo 2.7 iki 2.9 proc. metą lai
kotarpyje profesional. ir admi- 
nistr. tarnautojams, pagal 3- 

i čią nacional. metinių uždarbių 
planą, kurį išleido JAV Darbo 
departamento statistikos biu
ras.

— JAV Darbo sekretoriaus 
asistentė Esther Peterson, ku
ri vadovauja moterų biurui, pa 
sakė, kad išleista brošiūra apie 
vyrų ir moterų uždarbius pra
monėje, įneš daugiau šviesos 
dėl vienodo atlyginimo. Brošiū
ra pavadinta “Economic Indi- 

laikraščiam, kelionei— cators Relating to Eąual Pay”,

Vokiečių darbininkės paja
mos ir išlaidos

Vokiečių spauda spausdina 
to krašto darbininkės vidutinį 
uždarbį ir svarbiausias išlai
das. Pagal apklausinėjimo duo
menis 56,8% vokiečių darbi
ninkių dirba dėl geresnio pra- 
gyvenimos 27% — dėl to, kad 
jų vyrai mažai uždirba, ir tik 
12.6% dėl didesnio bato ir pra
bangos.

Laikraštis paduoda vokietės 
uždarbio vidurkį

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

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

(Arch Supports) ir tt.
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LA B.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, UI. 

Tel. PRospect 6-5084
■MOMOI■aMOMOH(

kurios įstaigos gali atsiklausti 
apie jūsų sveikatos stovį prieš 
atstatydamos sutartį.

Priminimai apie besiartinantį 
premijos

yra tokios išlai-

gurno, oet premijų moKejunas šildymui — 15 dm., sūnui —
I 1 ]oilr9*a oAinm- - — -LM VAA ~ — Viia f

mybė ir praleidimas vienos pre- ’ 15 km., baldams TV — 40 dm., taip pat numato vyrų ir mote- 
,TV mokesčiams — 7
viso 362 dm.

mijos gali nutraukti sutartį. 
Kai kurie žmones laiko ilgalai
kes sąskaitas tam tikroj vietoj, 
kad prisimintų apie jų mokėji
mą. Be to yra galimybių mokė
ti premijas automatiškai. Dau
guma bankų turi sutvarkymą ir 
depozitoriaus prašymu moka 
premijas reguliariai Kai kurie 
darbdaviai iš algų atskaito pre
mijoms skirius pinigus.

Am. C.
i 
I

TRUMPAI
— Lietuvių pensininkų orga

nizavimo registracija eina lėtai. 
Reikalas liečia visus pensinin
kus. Jie turėtų registruotis ad
resu 3548 So. Eknerald avė., 
Chicago 9, DL Greitu laiku bus 
sušauktas steigiamas susirin
kimas.

I
DR. J. ii K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5436 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.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINE8 LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus llgonlną.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. V. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublie 7-2290.

I
i

7al.: 
vak.
lienj

BR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

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

V.

Telefonas: GRovehiU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

756 VVest 35th Street 
(Kamp. 35-ta ir Halsted) 

Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p.
Treč. susitarus. 

Ofteo tel. BI 7-0400 
Dienos metu tel. CA 5-5010

DR. ANT. RUDOKAS, Opi. 
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus tr rėmu*
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad. 
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki z B- d.
Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR. 9-6790
Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis

Inkstų, pūslės ir šlapumo taku 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 9-4283; 30 N. Mi
chigan Av., Sulte 808, tel. CE 6-776A 

Valandos pagal susitarimą

!

dm., Iš rų uždarbių apžvalgą. 1960 me 
p. š. tais moterų metinis 

buvo $3,293, vyrų — $5,417.
— 10,900 bedarbių ir nepil

ną laiką dirbančių darbininkų 
dabar yra apmokomi pagal 
1962 m. Development andTrai- 
ning įstatymą,— pasakė Darbo 
sekretorius Wirtz.

— 6,500,000 asmenims pagal 
JAV federalinę steitų progra
mą išmokėta $340 mil. dolerių.

uždarbis

Rez. Hh. 8-1670.
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building), tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą.. Jei ne- 
itsitiepta. skambinti MI S-0001.

I
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-171? 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublie 7-7868

DR. S. B1EŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. h- penkt. vakarais 
nno 7 iki 8.

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-6775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest. I1L 

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

neatsiliepia skambinti l t 9-1071. ..

JŪS KLAUSIATE, 
MES ATSAKOME

KL & m. lapkr. 5 d. “Drau
go” Nr. 260 Sočiai, dr. sky
riuje str. “Paskubėkite paduo
ti prašymus pensijai gauti” mi | 
nima sodai, dr. išmokėjimai. 
Prašau paaiškinti, kas yra tie* 
išmokėjimai, būtent, ar padi- tas išleido naują studiją 
dintų pensijų skirtumai, ar ko-' - - - — - — -
ki nors specialūs priedai prie 
gaunamos pensijos? AŠ pensi
ją gaunu nuo 1962 m. sausio 1 
d., bet dirbau iki vasario 24 d., 
kol uždirbau $1,200, tai jei iš- 

gerovės.ir darbo jėgos stokos mokėjimai yra specialūs prie- 
darbinmkai darosi tingesni ir 
blogesnes prekes gamina, ne-

dai, ar aš
- _ gauti? Šią 1

galima laiku išpildyti užsaky- Baltimore’s 
ir permų, gadina ligšiolinį gerą pre

kę ir ateity pakenks vokiečių 
eksportui ir ans”nkins konku
renciją su kitais kraštais. Gi 
šiame krašte dar blogiau yra.

. Agaras

i 
‘I 

turiu teisę juos i 
vasarą esu matęs 

laikraštyje “The 
Sun” ir per radijo girdėjau 
kviečiant ateiti į sodai draud. 
vietos skyrių dėl kokių tai iš- 
mokėjimų-pašalpos. Kiek supra 
tau, tai esą skyrė po $125 virš 
65 m. amž. asmenims sveikatos

— Teisėjo Benjamin C. Daw- 
kins, Jr., Monroe, La., sprendi
mu, Periodical Publishers Ser
vice Bureau Ine., privalo mo
kėti spausdinių pardavėjams 
uždarbio minimumą $1.15 per 
vaL

— JAV Darbo departamen-
i “Me

dical Care Under Workmen’s 
Compensation”, kurioj anali
zuojama apsaugos nuostatai 
pagal Workmen’s Compensa
tion įstatymus šiame krašte. 
Studiją paruošė dr. Earl F. 
Cheit, Pramonės Santykių ins
tituto Californijos universite
to profesorius. Studijos pa
vienį egz. (Bulletin 244) gali
ma gauti prašant The Bureau 
of Labor Standards, U. S. De- 
partmento of Labor, Washing- 
ton, 25, D. C.

— Tarptautinė Spaudos dar
bininkų unijos nariai (ITU) at

Moterys bažnyčiose yra šven
tosios, svečiuose — angelai, o na
muose — velniai. ■— Anonimas

GERA PROGA!
Geroje apylinkėje parduodama 

Maręuette Batų Tateymo dirbtu
vė. Skambinti —

Hllltop 5-6914

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios tr California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vaL vak.
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartj. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. IVAlbrook 5-3048

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

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

Rentė 25, Eigin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

1

apdraudai. Būsiu dėkingas už metė du centrinės unijos pro- 
paaiškinimą. V. D. Ijektus:

Ate. V. D. Jūsų minima ži-, fondą nuo % mil. dol. 
nia gauta iš Chicagos SociaL 
draudimo pietvakarių skyriaus 
vedėjo Mr. Staniec, kuris ra
gina darbininkus virš 65 m. 
pasinaudoti įstatymo teikiama 
teise gauti išmokėjimus - pen
siją. Tos pačios įstaigos atsto
vas Mr. Robert Richter paaiš
kino, kad sočiai, draudimo įs-

Jan sprendžia nukentėjusių 
nuo naciu atlyginimo 

prašymus
Vis daugiau buv. DP, jų tar

pe ir lietuvių, padavusių pra
šymus dėl atlyginimo už nacių 
persekiojimus, sveikatos nusto- 
jimą gauna iš Aukšt. Pabėgė
lių Komisaro Genevoje ir vokie 
čių iš Koelno pranešimus. Vie-

1 Wos"jo'^'8įria«ų’'itaokėji. 
mų nedaro, ypač sveikatos ap
draudai; atrodo, kad tai priva
čių apdraudos kompanijų ra- į 
ginimai pas juos apsidrausti už 
minėtą sumą. Pr. šul.

1) padidinti streiko 
iki 5

[%, 20%, 36% pigiau mokėsite 
apdraudą nuo ugnies ir auto- 

obilio pas I

* R A N K ZAPOLIS 
3208 West 95th Street ;

Chicago 4 2, Illinois 
rei. GA 1-8654 ir GR 6-4331 ,

SIUNTINIAI | L1ETUVJĮ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 1065 Archer,
Chicago 32, IIL Tel. Y A 7-5980

I

KVIEČIAME APLANKYTI MOŠŲ NAUJAS PATALPAS

*

%

Tel. ofteo HE 4-5849, rez. 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 sutartj, 
sekm. uždaryta.

TeL ofteo HE 4-5758; Res. HI 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 Mest 51st Street 

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

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

(Lietuvis gydytojas ) 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad.. antra., ketvirtad ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th 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 KEdde 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 So. Archer AvenHe
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
▼ak., pirm., antr.. ketvlr. 6—9 vai.

Trečiadieniais tik susltarua

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ IR VAIKUI 
SPECTAIJSTC G\ .

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue 

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

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

Rez. tel. 239-2919

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

Ofiso tel. REliance 5-4416 
Rez. tel. GRovehiU 6-0617

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

DR. SELMA L SODEIKA
OPTOMETRISTE

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635 
Tikrina akis ir pritaiko akinius

Visual Training — Contact Lenses
Pirmad., ketv. 10:30 v. r. — 7 p. p. 
antrad., penkt. 10:30 v. r — 6 p.®.: 

šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p.
Treč. uždaryta.

Ofiso telef. CUffside 4-2896 
Rezid. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika tr specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniate ir eek- 
madlenials uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 3 
v. iki 5 v. ▼.

I DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 3 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
taiku — pagal susitarimą.

liacijos teise, iš kitų reikalau-1 
jama papildomų įrodymų, gi ki- j 
tų — patenkinami. A. Pab. Ko
misaro įstaiga svarsto virš 40,- 
000 prašymų. Vokiečių įstaigos 
šią vasarą turėjo jau 8,000 pra 
šymų dėl tautybės persekioji
mų bei nustojusių sveikatos. I 
Manoma, kad iki gruodžio 31 
d. jų bus 12,000. Kai kurių pra 
šymai patenkinti ir jų bylos 
perduotos vok. socialinio drau
dimo įstaigai Bremene išmokė
jimo formalumams atlikti. At
lyginimo gali prašyti ir nuken
tėjusio jau mirusio sutuokti
nis (žmona už vyrą, vyras už 
žmoną) arba jų vaikai iki 21 
m. amž. A C. J

u u

■
— Kepyklą - automatą įruo

šė Fink Baking corp., Long Ia-, 
land City, N. Y., kur per va
landą iškepsią 8,500 sv. įvai
rios rūšies duonos.

— Seneliai be pensijos. Sta
tistikos duomenys , rodo, kad 
1960 m. moterys 55 m. ir vyrai 
60 metų Lenkijoje sudarė 24% 
visų gyventojų. Manoma, kad 
1965 metais 42% gyventojų 
neturės teisės į senatvės pen
siją.

CRANI SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PLETK1EWICZ, Pre*.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PUENTY OF FREE PARKING

1 L, IMK
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

IMilihailal Maksai ssasio tr liepos mšs. 1 r.
H II VAI PIRM, ir KETV. ................... 9 v. r. iki » »• B

I VMLMNIIU5S ANTRAD. tr PENKT.....................9 ▼. r. iki »_»• >
Į II IESTAD...........t v. r. iki 19 ▼. 4. Trąčted. nedarytą

Tel. ofteo 247-1002, Namę PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALIU® — NERVŲ IR 

EMOCINES UGOS 
Valandos paaal rasitarima 
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

Res. OI 8-0879

OR. W. M. EISII-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 

6132 So. Kedzie Avė, WA 5-2670 
Valandoa pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepta skambinti MI 3-0001.
Ofteo HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8pecialyM akušerija tr moterą Ugoa 
2454 Wwt 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampaa) 
Vai.; kMdten 1—9 tr «—8 vai. vak. 

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

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus tr valką li«oa 
2737 We«t 71rt Street

VAL: kasdien nuo 6-8 vak. rak..
šeštad. nuo 16 iki 18 valandos. 
Trečiad. ir kitu laiku tik tualtarna 

TH ofteo tr v* VA 5.9917

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMU

Tel. ofteo HE 4-2123. rez. GI 8-61M
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susi tarimą. 
Dėl valandos skambinti tel.; HJ£ 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet, kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Tel. - PRospect 8-7773 
aJ . pirmad Ir Ketvirtad i -4 p 

intrad Ir penktad 5 8 v r
D

Ofteo HE 4-1818, Rez. PR 6-9M1
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 

2454 We«t 719t Street 
(?l-os ir Campbell Avė. kampan) 

Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONST AVIAI US
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofteo: PUllman 6-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

Priėm. vai.: kasdien 6-9 v. v., Sešt 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta

Ofteo tel. HE 4-7007.
Namą - rez. PRospect 8-9061

DR. JANINA JAKŠEVIAIUS
JOKŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS .

9656 Weat 63 Street
Vak: Pirmad tr ketv. nno 3 Iki
4:99; antr. ir penkt. nuo 4 Iki S:

Vet ofteų RF. 7-8819
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJ-A IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. 59th Street 

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

Treėirdieniai* nždarvta

Ofteo telefonas — CL 4-2421
DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4307 Sc. Kedzie Avenue 

(Kampas Kedzie ir Archer) 
VAL. kasdien nuo 1 Iki I vai. mk 

Treč. tr sekmad. tik susltarua

Telefoną* — GRovehilI 6-2828
DR. A. TALIS LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 
2524 Mest 69th Street 

Specialybė- AKUŠERIJA tr MOTERŲ 
UGOS

VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 9 
šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel ’ PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS) 
GYYDYTOJA TR CHIRURGE 

3248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 3-4; 6-8.

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. tr sekm. 
tik skubiais atvejais ir susltarua

Tel. ofiso PR 6-6446, re*. HE 4-315*
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
2420 Wesf Marųuette Road 

Vai. nuo 2 Ik1 4 v. v. tr 7 Iki S v. ▼.
Treč ir šeštad. pagal sutartj.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
rei. ofteo CA 6-0257. rez. PR.6-66M 

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

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

DĖKOJAME JŲ DAVĖJUI
Churchilis vienoje politinėje 

kalboje 1941 m., kai Sovietų 
Rusija buvo užpulta ir prašė 
iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių pagalbos, iškalbingai pa
sakė: yra laikas, kai visi mel
džiasi. Jis tvirtino, kad tuo 
metu ir ateistinė Rusija turė
jo melstis. Churchilis tada 
stengėsi amerikiečius įtikinti, 
kad ir komunistai į Dievą mel
džiasi, prašydami išgelbėti Ru
siją. Žinoma, politinėse kalbo
se bandoma iškelti visus žmo
gaus sielos atžvilgius, kad tik 
laimėjus sau draugų. Bet mal
dos pagrindiniai reiškiniai at
randami visuose žmonėse ir 
visuose civilizacijos laipsniuo
se.

• • ♦

Tertulijonas, antrojo šimt
mečio rašytojas ir tikėjimo 
gynėjas, įrodymą Dievo buvi
mui veda iš to, kad pavojaus 
ir krizės metu žmogus, nors 

ir būdamas religijos priešas 
ir bedievis praktikoje, vis dėl
to spontaniškai šaukiasi Die
vo pagalbos.

Po dviejų ateistinių genera
cijų šiandien komunistinėje 
Rusijoje vargo prispaustas 
žmogus, sako, šaukiasi Dievo. 
Ir pats Chruščiovas Dievo žo
dį vartoja. Šitai aiškinama te
nai kaip atgyvenusia religijos 
liekana. Bet kodėl bedieviai 
Dievo vardą mini, jeigu Jo vi
sai nėra?

Iš tikrųjų, visi žmonės, nors 
kai kurie Dievo vardo tegirdi 
tik pajuokimui, instinktyviai 
žino, kad jie yra priklausomi 
nuo kokios tai aukštesnės bū
ties. Taigi ir malda, kaip iš
siliejimas žmogiškojo nujauti
mo, jog jis priklauso tai kaž
kokiai aukštesniajai jėgai, yra 
atrandama visur. Ir šitai yra 
kaip tik įrodymas, jog Dievas 
yra.

Alfredas Tennyson, anglų 
19-jo šimtmečio žymus rašy
tojas ir poetas, vienoje iš sa
vo idilių rašo, kad malda žmo
gų išskiria iš gyvulių tarpo. 
Gyvuliai neturi ir nesprendžia 
jokių problemų. Jų vųji paju
dėjimai yra tvarkomi ir regu
liuojami prigimties dėsnių bei 
instinktų. O žmogus pajunta 
ir išgyvena nuolatinę grėsmę, 
siekdamas pastoviai išsilaikyti 
savajame buvime.

Kasdien saulės nusileidimas 
ir užtekėjimas žmogui sako, 
kad jo gyvenimas, prasidėjęs 
šiame pasaulyje, turės baigtis. 
Laiko pradžia ir pabaiga ve
da į amžinybės sąvoką. Erd
vės ribotumas, kuriame gyve
name it veikiame, sukelia sie
loje neribotų erdvių pasiilgi
mą. Trapiai žmogaus būčiai 
reikia į ką atsiremti.

Be amžinybės nėra nė laiko, 
kuriame gyvename; be bega
lybės nebus nė tos erdvės, ku
rioje esame. Kaip mes galime 
priklausyti visagaliai būčiai, 
jeigu jos nėra? Visagalė ir

veikimu 
Jis yra 
Kūrėjui, 
žmogus

amžinoji būtis yra. Ji teikia 
visą buvimą regimam ir nere
gimam pasauliui. Ji veikia 
taip, kad be jos veikimo nie
kas negali pajudėti. Mes joje 
esame, gyvename, jaučiame ir 
judame.

* • ♦

Bet Dievas veikia taip, kaip 
tarsi Jo nebūtų: prigimtis sie
kia savo tikslo pagal duotus 
palinkimus, o žmogaus lais
vės Dievas netramdo. Laisva
sis žmogus gali kitam žmogui 
laisvę atimti. Jis gali padary
ti save belaisviu. Jis gali kul
tūrą ir civilizaciją kontroliuo
ti. Laisvosios dvasios 
žmogus yra kūrėjas, 
panašus savo paties 
Bet ir toje laisvėje
yra ribotas. Jis nėra laisvas 
nuo laimės troškimo. Jo visas 
gyvenimas ir visa kūryba ei
na prie to, kad žmogaus sie
la išeitų iš laiko ir medžiagos 
ribų į beribę šviesą, kurioje 
gyvena patsai Kūrėjas, ir kad 
jį matytų. Mes gyvename ir 
kuriame, kad amžinai būtume 
laimingi.

Sieloje išgyvename grėsmę, 
pasiilgimą, nusivylimą, trūku
mų pajautimą. O būties nepa
stovume reikia atsiremti į 
pastovią būtį. Žmogiškosios 
buities trūkumus turi užpildy
ti malda į savo Kūrėją. Malda 
yra minties pakėlimas į Die
vą. Tai ne tik mąstymas apie 
Dievą, bet kalba vaiko su sa
vo Tėvu.

Malda laicistinei dvasiai yra 
svetimas reikalas. O ir tikin
tieji mano, kad malda yra rei
kalinga Dievui. Mes manome, 
kad turime Dievą pritaikyti 
prie savęs ir savųjų reikalų. 
Gi maldos pagrindinis tikslas 
prisitaikyti prie Dievo kara
lystės. Kristaus paskelbtoje 
“Tėve mūsų” maldoje pirmiau
sia prašoma, kad Dievo var
das būtų šventas, kad Jo va
lia įvyktų žemėje, kad įsivieš
patautų Jo karalystė.

• • •*

Kai žmogiškoji karalystė 
viešpataus be dieviškosios, tai 
toje karalystėje bus labai sun
ku : nebus laisvės, nebus rū
pesčio artimo trūkumus užpil
dyti, bus visi nelaimingi — 
valdantieji ir pavergtieji. 
Praktiškai tokią karalystę ku
ria bedieviškasis komunistų 
režimas.

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse kasmet švenčiama pa
dėkos diena. Tai yra savo 
prasme maldos diena. Tą die
ną viešai išpažįstame, kad vis
ką, ką mes turime ir kas mes 
esame, ateina iš tos didžiosios 
Būties, nuo kurios priklauso
me. Padėkos diena yra labai 
prasminga diena. Su Dievu tu
rime kalbėti ne tik tada, kai 
esame grėsmėje, bet ir tada, 
kai apsčiai naudojamės gyve
nimo gerove. V. Rim

KATALIKŲ PASAULY

PRIESPAUDA LENKIJOJE
Raudonųjų režimas išvysto 

vis kietesnę priespaudą Lenki
joje. Daug faktų atskleidžia 
Romoje įrengia Bažnyčios pa
roda, pavaizduojanti sąlygas į- 
vairiuose kraštuose. Čia pažy
mima, kad Lenkijos kardinolas 
primas Wyszynski buvo trejus 
metus laikomas kalėjime. Dabar 
kalinami 9 vyskupai. Trys vys
kupai mirė kalėjime. Keturi iš
tremti į Sibirą. Iš kunigų — 37 
nužudyti, 260 persekiojami mi
rė ar dingo, 350 išvežtų, 700 
laikomi kalėjimuose ir 900 iš
tremtų užsienin.

PERSEKIOJIMAI KUBOJE

Romos parodoje skelbiamais 
duomenimis, Kuboje yra 5 mi
lijonai katalikų — beveik visi 
gyventojai. Castro diktatūra iš 
trėmė Kubos kardinolą, iš 723 
kunigų Kuboje beliko 120, iš

DAUGIAU UGNIES LIETUVIŠKO JAUNIMO VEIKIAI
Pranešimas, padarytas 1962 m. lapkričio 10 d. Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo komiteto sesijoje New Yorke

JUOZAS MIKLOVAS

Tautų laisvės kovose jauni- bekalbama. Kalbama papras- 
mas buvo pati esminė ir akai- čiau apie gerą lietuvį, gerą jau- 
čiumi pati gausiausia kovotojų nuolį ir t. t., kiek pa jaučiamas
dalis. Visos žmonijos laisvės 
revoliucijos didžiąja dalimi ga
li būti vadinamos jaunimo re
voliucijomis. Ir Lietuvos par
tizanų eilėse 1944—1953 m. 
dauguma kovotojų buvo jauni
mas. Iki 30 m. amžiaus sudarė 
apie 75% visų kovotojų..

1956 m. Vengrų revoliuciją 
ne be reikalo daugelis taipgi va
dina jaunimo revoliucija. Tais 
pačiais metais revoliucinio ju
dėjimo prošvaistės Lietuvoje, 
Kaune ir Vilniuje išsiliejusios 
į gatvių demonstracijas, didžią 
ja dalimi ėjo iš aukštųjų ir vi
durinių mokyklų, šiandien ty
lioje Lietuvos rezistencijoje 
taip pat jaunimas ieško naujų 
kelių, naujų sprendimų, ir jam 
priklausys sprendžiamas bal
sas. Aš kalbu tai ne vien to
dėl, kad ką tik buvau jų tarpe, 
bet ir iš įsitikinimo. Todėl ir 
norėčiau, kad, ypač laisvinimo 
darbe, senesnioji karta tiek 
prieš audrą, tiek ir po audros 
nepaliautų sekti šio barometro.

Lietuvai jaunimas tebėra 
ištikimąją

jo pozityvus lietuvybės darbas 
ir nusiteikimas laisvei; o daž
nai ir šitai tebejaučia tik pa
tys artimieji. Žmonės pasidarė 
atsargūs visur, tas jaunimui, 
be abejo, sunkiau duodasi.

‘Uaunimas atostogose”

tis. Visai atitrūkusiam nuo tau
tos kamieno jaunimui, jo dva
siai daug mažiau bebus paska
tos sugrįžimui. Todėl emigraci
jos lietuvių jaunimo kiekvienas 
asmuo privalo būti kokios nors 
lietuvių patriotinės organizaci
jos veikliu nariu. Naujoji po
litinė lietuvių emigracija yra 
dalis laisvos Lietuvos ir turi 
būti pasiruošusi ilgai ir atka
kliai Lietuvos laisvės kovai. Jei
gu tarptautiniai įvykiai pagrei
tins Lietuvos išlaisvinimą, bus 
labai gerai, bet viltis vien lai
mingu atsitiktinumu dar nėra 
laisvinimo politika. Priaugan
čioje lietuvių kartoje, tiek Lie
tuvoje, tiek ir laisvajame pa
saulyje, turi būti išlaikytas ko
vos už Lietuvos laisvę tęstinu
mas. Bet lietuvybės palaikymo, i 
smalsumo sukėlimo Lietuvos ir 
lietuvybės problemomis, paro
dymo Lietuvos vietos šalia ki
tų tautų, senoji tremtinių kar
ta privalo ne tik padėti subur
ti jaunimą į patriotines, ideolo
gines jaunimo organizacijas, 
kaip ateitininkų, šviesos - san- 

Į tariečių, neolituanų ir taipgi 
Lietuvos Vyčių ir Skautų orga-

■ nizacijas, bet be jokio pavydo; 
i įvesti ir visais būdais stengtis 
įjungti visą lietuvišką jaunimą 
į bendrines lietuvių organizaci
jas, kaip Vlikas, Altas, Bend
ruomenė, Balfas. Reikia laikyti 
nenormalia padėtim šiandien, 
kad aukščiau minėtose bendri
nėse lietuvių organizacijose pa
kankamai ar visai neatstovau
jamas jaunimas. Nebent tik žy
miau Lietuvių Bendruomenėje. 
O iš grynai partinių organiza-, 
cijų jaunimas pats, ir ne be 
pagrindo, yra išsijungęs ir ne- 

Į sidomaujantis jomis. Matomai

laisvinimo kovos bare nepasi
keis, po vieno - dviejų penkme
čių vienas ir tas pats partijos 
“bosas” liks nepakeičiamas, ir 
partijos šulas, ir partinio or
gano redaktorius ir vienas 
svarbiausiųjų bendrinių laisvi
nimo veiksnių nepakeičiamas 
veiksnys.

Tos pačios klaidos

Naujoji tremtinių emigracija 
kartoja, atrodo, didžiumoje se
nosios emigracijos klaidas jau
nimo atžvilgiu. Skelbiamas mi
tas, kad naujoji karta neinanti 
į jos organizacijas. Į partines, 
atrodo, neina. Bet kodėl? Ir ko
dėl nepadaroma išvadų iš to? 
Jeigu patriotiškai nusiteikusiai 
vyresniajai, jau subrendusiai 
jaunuomenei užkertamas bloko 
kelias į bendrines lietuvių or
ganizacijas, tai ar begalima bus 
tikėtis, kad ateityje ateitų į jas 
dabar Amerikos bendrame po
litiniame apatiškume bręstantis 
lietuvių jaunimas? Iš viso, kur 
tai matyta, šiame momente ne
duoti jaunimui balso, o bus lei
džiama jam kovoti, net žūti, 
kaip tai buvo leista partizani
nėje Lietuvoje! Iš kitos pusės, 
be partinių ambicijų, darbštaus, 
naujoviško jaunimo atėjimas į 
bendrines lietuvių organizacijas 
ne tik priartins jaunimą prie 
Lietuvos, bet ir pakels tų or
ganizacijų veiklos efektyvumą 
ir išlaikytinumą.

Rusinimas ir sovietinimas

Šio pranešimo tema kalbėti 
apie Lietuvos jaunimo vargus, 
apie sustiprintą Lietuvos ir 
ypač jos jaunimo sovietinimą 
bei rusinimą. Tas vyksta žy
miai plačiau ir žymiai rafinuo- 

(ir visos emigracijos) iir d€ndrinJse°rganlzatį1jose eg" tesnėmis priemonėmis nei cariz 
tnmac nociroiįvionfic zistuoja didžiumoje apgyvenęs, mQ Jaunimo rusinimas

šiandien eina daugiausia per so
vietinimą, žymiai mažiau pa
vyksta per komunistinimą, ku
ris yra taipgi sovietinimo ir ru
sinimo dalimi. Komunistiškai 
išauklėti jaunąją kartą nesise
ka rusams net pačioje Rusijo
je. Ir šiandien Maskvos valdžia. 

; yra priversta remtis ne komu
nistine ideologija, bet teroro fo
ne viešpataujančiu didžiarusiš- 
kuoju šovinizmu, ypač po Sta
lino nuvainikavimo, 
j antis didžiarusiškas 
mas Sovietų Sąjungoje 
ku iššauks atviresnį ir 
tųjų tautų Sovietijoje antikolo- 
nialinį pasipriešinimą.

Savotiškai įdomu yra, kad 
Maskva, nors ir rėkia apie visų 
tautų draugystę, Sovietų ir 
laisvojo pasaulio tautoms fak- 
tinai perša tik draugystę su 
liaupsinama ir taip vadinama 

(Nukelta J 4 psl.)
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Apie prosovietinius elemen
tus galima kalbėti kaip apie 
jaunus, laikinus susižavėjėlius 
komunistine teorija, bet dides
nioji jų dalis aiškiai karjeristi- 
nės natūros. Sovietinio “socia
listinio” gyvenimo realybė ar 
nepasisekusi karjera dažnai il
gainiui ir tokius prabudina. Bet 
negalima sakyti, kad prievarti
nė santvarka neįnešė ar neįne- 
ša jokių didesnių pakitimų jau
nime.

Jeigu kalbėti apie didžiąsias 
neigiamybes, kurios tikrai įneš
tos sovietinio gyvenimo į jauni
mo tarpą, tai bus jaunimo re
ligingumo sumažėjimas. Dau
giausia tai atpratimas dėl per 
ilgo mokslo metuose jaunimo 
atitvėrimo nuo religinės prak
tikos ir dalinai dėl bendros gy
venime dvasinės apatijos. Iš 
vienos pusės krikščioniškosios 
moralės brutalus nuvertinimas 
ir puolimai jaunimo akivaizdo
je, iš kitos — sovietinio gyve
nimo anormalumas ir nebuvi
mas pakaitui kitos, tegu ir ko
munistinės moralės gyvenimo 
pavyzdžių, skaudžiai demorali
zuojančiai veikia priaugančią 
kartą. Ji, be to, dažnai ir nebe
mato tos neigiamybės visų as
pektų. Negalėdamas laisvai ir 

Į aktyviai dalyvauti savo krašto 
politiniame ir kitame gyvenime, 
jaunimas žymia dalimi darosi, 
ir žymi dalis pasidarė, apolitiš
kas. Tam padeda taipgi ir ne
buvimas pasaulyje ryškesnių 
perspektyvų laisvei greit pa
siekti. Be to, visas jaunimas 
žino daugelio drąsiųjų skaudų 
likimą. Bet šita apolitinio jau
nimo dalis nori, nes dalinai ir 
gali, gyventi auksinio jaunimo 
dienas, yra užsikrėtusi “štilei- 
viškumu”, net perdėtai gėrisi 
vakarietiškojo gyvenimo ir jo 
auksinio jaunimo mandrybėmis 
ir t. t. Tas taip pat rodo šios 
jaunimo dalies apolitiškumą ir 
sovietinio pasaulio atžvilgiu.

i

Trumpai nusakęs jaunimo 
vietą aktyviame laisvinimo dar
be, noriu, nors ir trumpai, api
būdinti šiandieninį Lietuvos 
jaunimą ir visų pirma apibū
dinti jį kaip daugumoje giliai 
tautiniai patriotinį ir besijau- 
dinantį Lietuvos reikalais. Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės siekiams tebėra ištikima di
džioji pavergtos Lietuvos jau
nimo dauguma. Taip vadinamos 
sovietinės orientacijos jaunimo 
dalis yra labai negausi, kai pri
simini užsitęsusią okupaciją ir 
tos okupacijos sąlygas. Šūkiai 
ir tostai už “tarybų Lietuvą” 
nepraeina bendruose, ne valdiš
kuose jaunimo subuvimuose. 
Kalbant apie Sovietijos reika
lus ir dalykus, nesakoma “mū
sų”; skiriamos sąvokos “mes” 
ir “anie”. Prosovietiniai yra 
skurdžioje mažumoje, ir, tik iš 
šalies žiūrint ir dėl įprasto bol
ševikinio rėkimo ir negalėjimo 
tikriesiems atsiliepti, atrodo di
dokas jų skaičius. Užtat ir apie 
lietuvį patriotą, kokį atvirą, 
veiklų ir t. t. įsivaizduodavo 
anksčiau Lietuvoje, šiandien ne-

1 I ... IIII-■■■■■» I 
742 vyrų vienuolių liko tik 50, I 
iš buvusių ten 3,200 seselių be
liko 200; jaunimas auklėjamas 

' ateizmo dvasioje.
>98 M. SENUTES PIRMOJI 

KOMUNIJA
Matilda Miller, 98 m. amžiaus 

senutė, Davenporte, la., atsiver-l 
tė į katalikybę ir Šv. Marijos, 
bažnyčioje priėmė pirmąją šv.! 
Komuniją. Kilimu — švedė.
TRINIDAD PREMJERAS PAS

POPIEŽIŲ
Popiežių Joną XXIII aplankė 

naujos valstybės — Trinidad — 
ministeris pirmininkas Eric 
Williams.
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ROMULO GALLEGOS

LAUKINE MOTERIS
Išvertė P. Gaočy*

Pirmoji dalis

— Dar po vieną daktare?
Santas pašoko iš kėdės ir į jį įbedė įžeisto 

mena žvilgsnį, bet jankis tam nedavė jokios reikšmės 
ir ramiai sau pildė stilkliukus.

Luzardas jam grąžino raštus:
— Nežinojau apie Korozalito ir Alkornokalio par

davimą. Priešingu atveju, nebūčiau atvykęs reikalau
ti, kas man nepriklauso. Būkite malonus atleisti.

— O! Tamsta nesirūpink, daktare. Aš žinojau, 
kad tamsta kalbi, nežinodamas reikalo. Bet išgerkime 
dar po vieną wiskey susitaikyti, nes aš noriu būti 
tamstos draugas, ir wiskey tam reikalui tinkamas 
daiktas.

Atgaudamas savitvardą, Luzardas atsakė:
— Prašau atleisti, kad nesutiksiu.

as-

I

I

BUTAI DARBININKAMS
Vienas naujai statomo Angli

joje, Chrolton - Upon - Medlock, 
moterų vienuolyno sparnas bus 
paskirtas darbininkų ir tarnau
tojų kambariams, kur galės ap 
sigyventi apie 70 mergaičių, tuj 
rinčių tarnybas įvairiose vieto
se.

Juozas Miklovas
Įdomiausia, kad 
kūmas ypač yra 
antros sovietinės 
kam jaunimui.

Šitokį anksčiau minėtą apo
litinį, teisingiau gal apartinį, lie 

| tuvių jauniausio jaunimo dalį 
įgalima pavadinti jaunimu atos
togose. Jis visgi dar nežuvęs 
tautai, anaiptol, jis tam tikras 
rezervas, laukiąs išjudinamas 
įvykių.

i

toks apolitiš- 
būdingas jau 
kartos rusiš-

Turi pasiruošti kovai
Savotiškai panašus, tik kitų 

sąlygų sudarytas, apolitiškumas 
pastebimas ir dabartinėje pa
čioje jauniausioje lietuvių emi
grantinio (tremties) jaunimo 
dalyje ir senosios emigracijos 
jaunimo masėje. Tremties jau- 

įnimo (1. __ ’__ , . . . ..... . ,. .. I zistuoja didžiumoje atgyvenęs,apolitiskumas, pasireiškiantis ■ ~ v . . .
daugiausia nesidomėjimu lietu- ^-as Pr^eš emigracijos jaunimą 

y i vybės ir Lietuvos laisvinimo nukreiptas parlamentinis parti- 
problemomis yra labiau žudan- jų blokas. Jeigu dalykai šiame

I

Naujai parinkto astronauto Gordon Cooper žmona Trudy ir 
dukros, 12 ir 14 m., labiausia rūpinasi kaip pavyks jų vyrui ir 
tėvui kelionė apie žemę.

dvi

Stiprė- 
šoviniz- 
su lai- 

paverg-

Mr. Dangeris suprato, kad taip pat neprisiima nė čiau šiam P^tarajam mačius jį sekant įkandin ir 
jo draugiškumo, kurį jis siūlė, ir, kai Luzardas išjojo, parodžius nelaba^ draugišką nusiteikimą, galvos kryp- 
žiūrėdamas į jį nutolstant, pagalvojo:

— O! Tie žmogiukai! Niekad nežino, ką kalba.

Drybsodamas taukinam hamake, Barkeras dar “Don Laurynai, tamsta pats save žudai”. Tačiau jis 
tebemiegojo po vakarykščio nusigėrimo ir buvo vie
nas lūšnoje. Iš jo gerklės ėjo gargaliavimas, iš pusiau 
praviros burnos liejosi gleivėtos seilės ir giliam nuo 
alkoholinio apsinuodijimo miege veidas buvo aptrauk
tas mirties išraiška. Susirūpinęs ta jo išvaizda, San- svečių. Kaip ilgai tu čia drybsodamas knarksi?! Štai 
tas prisiartino pačiupinėti pulsą išsikišusios iš ha- čia stovi daktaras Luzardas, atvykęs su tavim pasi- 
mako rankos, ir jo pirštai jautė nepaprastai smarkų, sveikinti, 
plakimą. Užjaučiamai kurį laiką į jį žiūrėjo. Į

— Neilgai begyvens tas nelaimingasis, bet rei
kia kaip nors jam pagelbėti.

Po hamaku buvo padėtas iš totumo žievės pada
rytas indelis ir šaukštas. Vien tik ištiesiant ranką ir 
pasigelbstint šaukštu, Laurynas buvo išgėręs visą 
degtinę, jame buvusią, gurkšnis po gurkšnio pildamas 
į burną, “gurkšnodamas”, kaip čia buvo vadinamas 
tas gyvuliškas būdas pasigerti.

Kojos spyriu Luzardas nusviedė iš ten indelį, o 
paskui, pagriebęs ant stalo stovėjusį ropinuką, kuria
me dar buvo nemaža degtinės, išmetė ją iš lūšnos. 
Tai padaręs ir matydamas, kad būtų bergždžias dar
bas, žadinti Lauryną, ruošėsi išeiti, kai pasirodė links
mas ir raudonas amerikiečio kamienas.

Apsimetė nustebęs, atrasdamas ten Santą. Ta-

I

manęs nepaiso ir šaukštuko neišleidžia iš burnos. 
Ir priėjęs prie hamako, kratydamas už virvelių, 

sušuko:
— Ei! Don Laurynai! Vyruti, pas tave atvyko

• I*

Pakeliui į Altamirą, jodamas netoli nuo Lauryno 
Barkero lūšnos, Santas pasiryžo pasinaudoti proga ir 
patirti tikras Barkerenjos pardavimo aplinkybes.

telėjimu rodydamas j Lauryną, paklausė:
— Ką, girtas? Tikriausia jau bus išgėręs visą 

degtinę, kurią jam vakar pasiunčiau.
— Tamsta blogai darai, šį žmogų aprūpindamas 

degtine, — atkirto Santas.
— Jis nebepataisomas, daktare. Leisk jam baigti 

žudytis. Jis nebenori gyventi. Jis dar tebemyli gražią
ją Barborytę. Baisiai įsimylėjęs, geria ir geria, norė
damas ją užmiršti. Daugelį kartų esu jam sakęs:

— Palik jį ramybėje — tarė Santas besiruošda
mas išeiti.

Laurynas pravėrė blakstienas ir prašnabždėjo 
nesuprantamus žodžius. Jankis žiauriai jam trenkė 
veidan ir nusikvatojo:

— Vyruti, kaip biauriai tu nusilakei!
Ir apsisukęs akimirką žiūrėjo į palmyną, paskui 

gūžtelėjo pečiais, sulenkė pirštus, lyg norėdamas 
drėksti, išsišiepė ir suniurzgė, tarsi pamėgdžioda
mas tigriuką, kai su juo žaidė.

— Kas yra tam žmogui? — save klausė Santas, 
stebėdamasis tuo jo keistumu, kai jis nusijuokė ir 
paaiškino.

— Mergaitė, kurios vardas labai skambus.
Tai buvo Mariselė, ėjusi su ryšuliu žabų, kaip 

aną popietę palmyne, bet jau visiškai skirtinga nuo 
anos nešvarios ir susivėlusios. Vilkėjo viena tų suk
nelių, kurias Santas buvo pasiuntęs Melesijaus San- 
dovalio dukraičių pasiūtas. Visa joje buvo švaru ir 
švytėjo, nepaisant jos tamaitiško darbo, kurį turėjo 
atlikti. Santui patiko tas pasikeitimas, buvęs jo kelių 
žodžių vaisius, ir tik tada tepastebėjo, kad ir lūšna 
jau nebebuvo anoji nešvari ir dvokianti lindynė. Asla 
buvo išluota ir, jeigu ten viešpatavo skurdas, jau bu
vo išnykęs apsileidimas.

(Bus daugiau)
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DAUGIAU UGNIES
(Atkelta iš 3 psl.)

didžiąja rusų tauta. Artimes- 
niame susipratime ir draugys
tėje tarp Pabaltijo tautų Krem 
liūs tuoj įžiūri regioninį nacio
nalizmą. Pavz., net baltarusių 
(gudų) jaunimui draudžia arti
mesnį bendravimą su lietuviais, 
kad neužkrėstų gudų didesniu 
tautiniu patriotizmu. Lietuvių 
jaunimas reiškia ypatingą sim
patiją šioms pavergtoms tau
toms : estams, čekoslovakams. 
gruzinams. Savotiškų simpatijų 
susilaukiama iš baltarusių jau
nimo. Tokį tautų susipratimą 
bendros kovos labui reikia pa
laikyti ir skatinti.

Vilniaus Dienos Minėjimo 
Rengimo komitetas turi garbės 
pareikšti nuoširdžiausią padė
ką Vilniaus dienos minėjimo 
programoje dalyvavusiems me
nininkams: solistams D. Stan- / 
kaitytei ir A. Braziui, akto
riams — E. Rukuižienei, A. 
Brinkai ir A. Dikiniui, muzi- 

• kams — J. Byanskui ir Faus- 
“Vyčių” chorui, 

už 
kaip ir dažnas, nusivilia sovie- • labai gražią ir prasmingą, sep
tine tikrove ir komunizmu, bet nos dekoraciją, o adv. A. Kau- 

kupinas meta lenui už turiningą ir įdomią pa- 
paslap- skaitą.

palankiai tarptautinei situaci
jai, yra tas santūrumas būti
nas. Bet ir tas jaunimo kovinio 
romantizmo nesulaiko. Ypatin
gai idealizmo 'buvo kupinas par 
tizaninis jaunimas. Pateiksiu 
jau popartizaninių metų pora 
jaunimo romantinio idealizmo
pavyzdžių. Vienas buvęs labai ’Stroliai, 
aktyvus idėjinis komjaunuolis, 'dailininkei D. Vedbickaitei

I j

Idealizmo nestinga ir šiandien

Išsilaisvinimo judėjimui ak- 
tyvizuotis Lietuvoje pirminę 
svarbą turi tautos jautrumas 
tautiniuose ir laisvės dalykuo
se. Kiti veiksniai, kaip religija, 
padeda, bet nenulems pasiprie
šinimo sėkmės. Idealizmo Lie
tuvos jaunimui ir šiandien ne
stinga; tik žiauri, net laisvą 
mintį persekiojanti tikrovė, be 
abejo, daugelį prilaiko. Nesant

dar idealizmo 
studijas ir išvažiuoja

' čiom į Sibirą pas tremtyje varg 
stančius tautiečius, tikėdamas 
ten jiems padėti ir kartu varg
ti, dirbant jų tarpe kultūrinį ir 
lietuvybės darbą. Arba štai vy
resnio kurso studentas, kilimo 
iš valstiečių, detaliai išdirba 
Lietuvos ūkininkų baudžiaunin
kų — kolchozininkų, sukilimo 
planą. Suranda pasekėjų net 
sovietinėje kariuomenėje, paga
liau suimamas saugumiečių už 
įtartiną korespondenciją su vi
sais planais. Bet paleidžiamas 
užbaigti mokslą dėl pernelyg 
didelės fantazijos. Tai tik kraš
tutinumo pavyzdžiai.

(Bus daugiau)

MŪSŲ KOLONIJOSE

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
BKAL ESTATE REAL E 8 T A T E

*

Ant kampo mūras. 2 butai ir 3 
kamb. beismente. Gazu šild. Garažas 
327.600.

Gražus meti. 5 kamb..
langai. Naujas gazu Šildymas. Gara
žas. 312,900.

Prie Jaunimo Centro — 3 butai. 
Atskiri šildymai, žalia tuščias lo
tas. 319.800.

1)4 aukšto mūras. 8 metų. 4 ir 3 
kamb. butai. Gazu šildymas. Gara
žas. Gelež. tvora. 324,500

2 butų mūras. 5 ir 6 kamb. Alyva 
šildymas ----- -- ■ • ■
326.500.

10 metų 
ir 2 mieg. 
žas. Derėti.........................

Elegantiškas raneta. Arti parko 7 
(kamb. įrengti plač. gyventi. 335.000.

Didelis bung*low arti 63-os ir Ca- 
_ . , . ilifornia. Išpuoštas risvs. Alvva šil-Taip pat nuoširdžiausia pa- dym. $19.900.

<«•« ■« r 1 5 butu mūras.dėka L. Vanagaitienei ir po- (Naujas alyva 
nams Daukams už šio minėji
mo rengimo skelbimą “Margu
čio” ir S. Barčus radijo valan
dėlėse.

i

!

Reikia ypatingai pasidžiaug- I 
Į ti, kad ši demonstracija susi- Į 
laukė plataus atgarsio didžio
joje JAV spaudoje. Pavz. įta
kingasis New York Times lap
kričio 5 d. įsidėjo trumpą 
straipsnelį su tokiu pavadini
mu: “Piketuotojai prie JT rei
kalauja pašalinti sovietų bazes 
iš Lietuvos”, Trumpą žinelę 
apie demonstraciją įsidėjo the 
Journal American, be to, dvi 
didelės radijo stotys—WNBCir 
WNYC tą vakarą per savo žinias 
kartojo pranešimą apie demons 
traciją. R. Kezys demonstraci
jos metu turėjo pasikalbėjimą 
su Associated Press atstovu, 
tad žinios apie šią demonstraci 
ją galėjo pasirodyti ir kitų 
kraštų laikraščiuose. NBC TV 
filmuotojas demonstrantus fil
mavo, tačiau per NBC kanalą 

t-
B New Yorko visuomenė dėkin

monstracijos gale trumpą kai- Sa už tokią efektingą demons- 
bą pasakė jos 
Romas Kezys ir prel. J. Balkū- 
nas. Abu kalbėjo angliškai. Po 
to buvo sugiedoti Lietuvos ir 
JAV himnai. Gale R. Kezys 
perskaitė rezoliuciją, adresuotą 
prez. Kennedžiui, kuri buvo vien 
balsiai priimta. Rezoliucijoj bu
vo pasidžiaugta prezid e n t o 
griežta laikysena sovietinių ba
zių atžvilgiu Kuboje, ir išreikš
ta viltis, kad tokio paties liki
mo susilauks ir sovietų bazės j &a proga tenka apgailes- 

tauti, kad kai kurios organiza
cijos tuo pačiu metu turėjo sa
vo susirinkimus ir tokiu 

, sumažino demonstracijos 
vių skaičių.

New York, N. Y

SĖKMINGOM
DEMONSTRACIJOM 

PRAĖJUS
I

Lapkričio 4 d. New Yorke 
suorganizuota lietuvių antiko
munistinė demonstracija buvo 
turbūt pati geriausia, kiek iki 
šiol jų teko matyti. Žmonių bu
vo apie 300. Buvo pagaminta 
apie 50 naujų plakatų, kurių 
mintys buvo pritaikytos mo
mento nuotaikai. Prie jų paga
minimo prisidėjo šie New Yor
ke gyveną dailininkai: Česlo
vas Janusas, Albinas Elskus, 
Marija Žukauskienė ir Vytau
tas Abromaitis. Demonstracija 
truko trumpai — tik 1 valan
dą, tad nenusibodo, ir žmonės 
nepavargo. Be to. buvo parink-1“"''- ““““ >ra 
ta gera demonstracijai vieta demonstracijas nerodė, 
priešais Jungtines Tautas. De- i 

organizatorius traciją jos organizatoriams: va 
dovui R. Keziui, dr. M. Žukaus 
kienei, studentų skautų Korp! 
Vytis skyriui, ypatingai V. Kir- 
kylai ir K. Nemickui, Darbinin
kui, Draugui, J. Stuko ra
dijo programai ir vietos para
pijų klebonams už nemokamą 
reklamą, ir visoms New Yorko 
organizacijoms, kurios taip 
nuoširdžiai demonstraciją pa
rėmė.

pavergtoje Lietuvoje. Rezoliu
cija tą patį vakarą telegrama 
buvo išsiųsta į Baltuosius Rū
mus.

NAUJAS ĮSTAIGOS ADRESAS
Bizniui — ofisui patalpa ir mo

dern. 6 kamb. butas. 2-jų aukštų 
mūras. Nauja statyba. $31.000.

Mūr. bungalou. 2 butai po 5 kamb. 
ant 50 p. loto. $19.500.

Biznis tr 3 butai. Geras namas; 
geroj vietoj. Garažas. $38.800.

3 butų medinis. Arti mūsų apie 
$200 nuomos. Alyva šlldym. 18.000.

Rimta prekyba Chicagoj su užsie
nio atstovybe. Didelis mūro namas, 
apie 60 p. frontas. Išvystytas biznis, 
duoda 3 žmonėms darbo ir be algų 
$15.000 gryno peluo. Sumanus ir 
energingas lietuvis gali viską nu
pirkti įmokėjęs $20.00« ar mažiau

• batų maras. .Apie $7.000 nuo
mos. Naujas šildymas, stogas, elek
tra, “tuckpointing". Visi butai po 4 
kamb. Parduoda dėl ligos už $49.500.

Naujas 3 butų modernus mūras. 
Mūro tvora ir garažais. Virš 40 p. 
lotas. Apie 3 blokai nuo Maria High. 
Virš $5,000 nuomos. Kaina $49.500.

2 batų 7 metų mūras arti parko, 
dideli modernūs kamb.. alum, lan- 
gal. garažas. $41,000.

Pajamų btmgakm, 2 atskiri bu
tai po 4 kamb.. naujas šildymas, ar
ti parkas, mokyklos. $19.500.

Alga maža — pajamų trūksta — 
štai Jums apie $5,000 nuomos iš mū
ro namo, korio kaina tik $19,950.

K. VALDI S REAL ESTATE
2458 West 69ih Street.

Į
I

Reikia pigiai parduoti.

mūras. 5 Ir 4 kamb. 3 
Apie 50 p. lotas. Gara- 
nuo 332.700.

Idym. $19,
Į 5 būti) 
| Naujas

nuomos. 
Garažas.

Minėjimo Rengimo Komitetas

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS 
P A T R I A

6312 S. Western GR 6-65S2
Atdara 11-4 ir 6-8

SMARTTVBUY!

3 mieg. 7 m., garažas, daug 
M. p. Tik $20.600.
2x4 ir 2 k. rūsy. M. p. Ga- 

30 p. lotas. $19.500.
2x* Brighton p. Ga-ažas, 

gazo šild. $26.800.

2 namai ant 1 loto Marų. pk., ge
ros pajamos. 319,900.

Mūrinis, 3 mieg. garažas, naujas 
šildymas. M. p. 316.300.

Mūrinis naujas, 2x5*4. Gage p. 2 
šildymai. So p. lotas. Kaina žema.

Mūr.
priedų,

Mūr.
ražas.

Mūr.
naujas

KAIRYS REALTY, 2501 W. 6!th St., HE 6-5151

35.000
- šildymas. 

344.900. .
Naujas mūras. 5 54 kamb. 

Įima užimti. Prašo. 318,500.
• kamb. bungalow. Keli blokai 

nuo mūsų naujo ofiso. $13.700.
2-jų aukštų mūras. Šviesūs. dideli 

t butai. Naujas gazu šildymas. Ga
ražas. $24,500.

Tuoj ga-

Tel. RE 7-7200 or RE 7-8534
2x5 mfir., 30 p. sklypas, nauj. šild. 

gazu. nauja elektra, garažas, netoli 
mūsų, tik $22.000.

2x4)4 beveik nauj., atskir. karšto 
vand. šild. gazu, liuksus vonios, ki
limai. alum, langai. 2 a. garažas, 
$36.000.

Prieš M. pa>Ka tik kelių metų. 6 
kamb., 1% vonios. $22.700.

Liuksus 7 $4 kamb., 1 aukšt. rerid.. 
2 % vonios, “radlant” šild. gazu. 
Brang, kilim., 2 a. mūr. garažas. Šo- 
nin. įvaž. Evergreen pk.—geras pir
kinys.

10 batų po 5 ir 4 kamb., puik- 
apart. šild. alyva, nauj. elektr. Marų, 
parke. Įmokėti $30,000.

5 ir 6 kamb. mūr., platus 
nuomos po $125 per m«n. M. 
tik $26,600.

2x4$4 mfir., iškelti vamzdi., 
šild., tik kelių metų. Brighton Par
ke. $29,680.

atskir. 
alum, 

parke.

2x6 gražus mūr., platus sklyp., 
nauj. šild. gazu. nauj. elektr.. 2 a. 
garažas. Brighton p., tik $26.800.

7 ir 3 kamb., mūr., kilim., alum, 
langai, karšto vand. šild., 4 mieg. 
butas savinink. ir $75 pajamų. Bri
ghton p., tik $17,900.

Labai gražūs 2x4 tr 2 
kamb., plyt, vonios, kilimai, 
langai. 2 a. mūr. garaž. M. 
$32.500.

3 mieg-, kelių metų mūr., platus 
sklyp.. šild. gazu, alum, langai. Tik 
$18.200.

• kamb. mūras, puikiai Įrengtas 
rūsys, nauja elektra. 2 a. garažas, 
daug priedų. Tik $16,800.

visai nauji mūr. modernūs na
riai po 8 ir 4 mieg. Nuo 317,000 
Iki $32,600. „

8 metų mūras. 4 mieg-. 2 pilnos 
vonios, Mldymas gazų. 2 anto. gam
tas, šoninis įvažiavimas. Tik $23.000.

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

sklyp.. 
parke.

atskir-

7 2-ra ir Mozart. Mūr. bungalov.
5 kamb., garažas, 318.700.

Prie Marųuette P-ko naujas bun- 
galow, 514 kamb. 317,300.

6 butų mūr. 2 metų Bargenas. 
362.000.

Pajamų bungalov. 2 atskiri butai 
po 4 kamb. 318.900.

VAIKI REALTY
2617 W. Ilsi S*. BE 7-K15

The WAYLANO
Series 233-C-84-M 

33” tube (overall diag.)
282 «q. in.piqture

RCA VICTOR
'neurl/i&ia. Vi

• Economy-prlced Lowboy 
Consola

• Super-powerful “New VistaP 
Tuner

• 22,500 VottsofPicturePow«r
(designsvereg^ $218.88

25 akrai ąžuolyno, su namais 
37.000, įmokėti 31,000.

Restoranas 10 vienetų Motei & 6 
kamb. butas ant 95-tns St.

6 kamb. mūrine resid.. šild. gazu, 
31.500 .mokėti, už 316.500.

7 metų namas,* garažas, sodas. 2 
akrai ąžuolyno, savininkas Floridoj.

P. ABROMAITIS REALTY
1005 Porter. Lement. BL, CL 7-4475

pačių garsiau- 
TV ir radijo 
gauti

Tokius ir kitus 
šių išdirbysčių 
aparatus galite

Frank’s TV & Radio, Ine.
3240 So. Halsted Street_
Telef. CAhnnet 5-7Ž52-

KALĖDINĖS KORTELES
Christmss Cardn

"Drauge“ jau galima gauti Įvai
rių kalėdinių kortelių. Dabar jau 
pats laikas siųsti užsakymus, nes 
nuo užsakymo iki garimo praeina 
apie dvi savaites laiko. Gi prieš Ka- 
tėdas

| todėl
I mu.

paMtas būna labai apkrautas, 
galima pavėluoti su prisiunti-

RINKINYS NR. 1
Nauji įvairūs, gražūs religiniai 

vaizdai su naujais lietuvtt-

būdu 
daly-
L.

SIEKIA MALDOS MOKYK
LOSE

! A.
Į Kalėdų 
kais sveikinimo tekstais, kariuos spe
cialiai šiai progai paruošė žinomas 
poetas Kazys Bradūnas. Dėžutėj yra 
21 kortelė. Kaina $1.50

B. Be to, dar galima gauti anks- 
’ čia u išleistų įvairių, gražių Kalėdi

nių kortelių, kurioms sveikinimo 
tekstus yra parašiusi poetė Julija 
švabaitė - Gylienė. Dėžutėje 21 kor- 

. telė. Kaina $1.50.
I C. Lk-tnvtų dailininkų: P. Augiam. 
, V. K. Jonyno. P. Kiaulėno, J. Pau- 
Jtieniaus. J. Steponavičiaus Ir T. Va- 

"* ‘ * '* sveikinimo

Maryland valstybės teisingu
mo reikalų tvarkytojas (gene-1 
ral attomey) Thomas B. Fi- 
nan skatina kitų 49 šio krašto 
valstybių teisingumo reikalų 
tvarkytojus jungtis į bendras 
pastangas, siekiant, kad valdi
nėse mokyklose nebūtų kliudo
ma kalbėti maldos. Tuo reikalu 
jis savo kolegoms pasiuntė po 
laišką, kuriame sako — Kubos 
krizė rodo, kad mes turime la
biau jausti priklausomybę nuo 
Dievo, siekiant išsilaikyti.

I

liaus, seniau išleistų 16 
kortelių. Kaina 31.00.

RINKINYS NR.
Naujos V. Tnbelienės 

kortelės specialiai šilko spausdinimo 
būdu pagamintos su lietuviškais pie
šiniais ir sveikinimais. Dėžutėje 10 
kortelių. Kaina $1.00.

RINKINYS NR. 3
Dail. Eilėn Putris Kalėdinės kor

telės trijų rūšių:
1) Naujos žymių pasaulinių meni

ninkų - klasikų Madoną su Kūdikiu 
reprodukcijos. Dėžutėje 12 kortelių. 
Kaina 32.00.

2) Naujos. Joa pačios pieštas “Ka
lėdų Senelis" su dovanomis, 
tėję 12 korteliu

3) Lietuvos 
iM etatas. 
31.50.

s
Kalėdinės

A!
lietu te

Kalna 32.00. 
kztų herbai.
I S kortelta.

Dėžu-

Seniau
Kaina

RINKINYS NR. 4 
įvairūs gražūs religiniai Ka-

Britanijos princesė Marga reta 
demonstruoja savo šukuoseną fil
mo premjeroj Londone.

Nauji . _ _
ledų \ a iždai su angliškais sveikini
mų tekstais: Madona. Hoty Famtty. 
IJttle Ang-ls. Chcrub Chrtatmas etc.

Aš meldžiuosi ne tik atsiklau-, 21 kortelė. Kaina »i.ok
pę8, bet nenustoju melstis ir at- ■ Užsakymus siųsti: 
^oįr,. - t, ________ Drasjss, 4545 W. 53rd St,

Chicap 28, IIIlMitBiznieriams apsimoka skelbtis dienr. Drauge’

2 butų 6 ir 6 kamb., gazu šild., 
garažas. Bright. Pk. skubiam par-

i davimui. $19.900.
5 butų mūr. po 5 kamb.. 60 p. 

sklypas, mūr. garažas, alumin. lan
gai. Marųuette pk. rajone. Nužemin
ta kaina. $59,900.

2 butų mūr. 5 ir 5 kamb.
55-os ir 
ramikos 
to vand. 
pajamų. 
$31.900.

6 kamb.
ma kartšu 
Arti 59-os 

poniai Jakubėnienei

Draudimo Agentūra Patarnaojs Visais Draudimo Reilmlals
J. BACEVTCIUS

B E L L-VA R PAS
REAL ESTATE - IHSURAMCE ■ NOTARY PUBLIC

VAL.: kasdien 9 v. r. iki 9 v. v., šeštad. ir sekm. 9 v. r. iki 5 v. p.p
6455 So. Kedzie Avenue. Tel. PRospect 8-2233

Arti 
Kedvale. Dideli kamb. Ke- 
plytelių vonios. Alyva karš- 
šildymas. Garažas 3250 mėn. 
Savininkas apleidžia miestą.

1 binti

medinis. Nauja gazu šilu- 
vandeniu. Alumin. langai, 
ir Pulaski. 313.900. Skam-

2 butų medinis. 7 ir 5 kamb. 33 
p. sklypas. Alyva-kaštu vand. šildy
mas. Gera proga giminingai šeimai

.turėti 2 virtuves pirmame aukšte, 
kadangi viskas tam paruošta. Gara
žas. Tik 317.900.

7 kamb. mūrinis.
ma. Garažas. Arti 
wood. Tič 317,000.

1 )4 aukšto mūr. 
Modern. vonios, 
šildym. Arti 58-os ir Kedzie. 321,500.

3 bot. mūrin. 4—5—8, nauj. ai
rėm., atskira gazu šiluma, garaž., 
arti 67 ir Campbeil. Nužem. kaina 
324.800.

Nauja gazu šilu- 
66-os ir Maple-

5 ir 4
Gazu karštu

kamb. 
vand.

CICERO—BERWYN
2 butai — 4 ir 2 kamb. Gazo ši

lima 2-jų auto, garažas. Tik $12,500.
3 butai ir ekstra lotas. $25,500. 
Visai naujas mūrinis. 5 kamb., ba-

seboard šilima. Apsauga nuo potvy
nio. $21,500.

Cicero ofisui vadovauja A. ŠATAS.

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

4 kamb.. 80 p. sklypas, Gage 
811,000.
1 po 4, geras, Brighton Par-

5 metą, 1 % aukšto mūr., arti Mar- 
ųuette p-ko, 6 ir 4 kamb. Potvynio 
kontrole. Mūr. garažas, dvigubas 
sklypas. Savininkas priverstas greit 
parduoti už sumažintą kaina.

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

1Į4 AUKŠTO—7 KAMBARIAI ~~
13 metų narnas Oak Lawn. Gazo 

šiluma. Garažas. 60 pėdų sklypas. 
Galima turėti ir pajamų — šiuo me
tu 2% kamb. išnuomota už $80.00 į 
mėn. Kaina $19,000.

10 METĘ' MPR. NAMAS
5 kamb. Manąuette Pk. Apsauga 

nuo potvynio. Dvigubi langai. Kili
mai. 2 auto garažas. $20.500.
TAVERNA IR 6 KAMB. BUTAS

Mūr. Gage Pk. Viskas naujai iš- 
dekoruota. Apsauga nuo potvynio. 2 
auto garažas. $29.500 arba geriausias 
pasiūlymas.

TIK 318.000
6 kamb. 14 metų mūr. ant 41 pė

dos sklypo ramioje Marųuette Pk. 
vietoje, šildymas gazu. Kilimai ir 
priedai.

2x5 BRIGHTON PK.
Labai švarus mūr. namas prie lie- 

I tuvių mokyklos. 2 naujos gazo—karš
to vandens šildymo sistemos. $26.500.

5 IR 4 KAMB. MARQI'ETTF PK.
10 metų 1% aukšto aukšto 10 

metų mūr. Nauja šildymo sistema. 
Įruoštas rūsys. 2 auto mūr. garažas. 
37 pėdų sklypas. $35.500.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71 st StreM
TeL WAIbrook 5-6615

CONTRACTORS

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO. 

STATOME (VAIRIUS REZIDENCINIUS 
MEDICINOS■■ PNEKY B OI 
TIKSLAMS SKIRTUS PASTATUS. 
ARCHITEKTAS ATLIEKA PLANAVIMĄ 
PAGAL JOBU PASEIDAVIMĄ

REpubuc 7 - 8 $ 4 9
2301 W. 69th SL. Chicago

L IBIU ROOFIMG
Įsteigta prieš 48 metus

Gutters, Dovrnsponts, Stogai, Dūm
traukiai Pataisomi. Išsmalinami ar
ba dedame naujus. Stogai atnaujina
mi (re-eoated) su flber-asphaltu. f 
m. garantija. Dedame naujas “coo- 
per-alloy" rinas — “gutters"; niekad 
nereikia dažyti. Kaina ta pati kali 
ir “galvanized”. Dažymas iš lauko 
“Tuckpointing". Pilnai apsidrauda 
Nemokamai apskaičiuojame; žemiau
sios kainos. Darbas garantuotas. At
dara dieną ir naktį bei sekmadie
niais. - • ■

LA 1-6047, RO 3-8773

Parduodamas 7 kambarių namas 
su 2 mašinų garažu, porčium. 2*/2 
ha. žemės su 140 vaismedžių, gra
ži vieta, geras pirkinys, išsikelia- 
me. Sav. CL 7-2094.

DĖMESIO

Geras med. 2—4 ir 1—3 kamb. 
aukštos paj.. centr. šild. gazu. Mar- 
Huette parke.

Ten pat 6
316.200

2—4 gerai 
brism. centr.

Tikras bajoriškas dvaras Brighton 
pa. ke ant 55 pėdų sklypo. Lukus 
hutas — geros pajamos. 335.060.

REAL ESTATE. NOTARY PUBLIC

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

MOVING
Apdraustas perkranstymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanics Avė.
Tei. FRoutter 6-1882

iš

317.800.
kamb. tvirtas bung.

užlaikytas med. Pilnas 
šild. gar. 318.76b.

For also

NEATING CONTRACTORS
Statome šiltu oru pučiamus pa. 
čius. vandens boilerius Ir oro 
vėsintu vua.

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

SHEET METAL 
2431 So. Kedzie Avį—t 

Chicago 23, minda 
Ofiso teL 377-1442 

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

HELP WAXTED - MOTERYS Į CONSTRUCTION C0

Pajamų nuosavybė — Bridge- 
porte skerdyklų, už $9,000 parduo
damas apkaltas medinis. 2-jų aukš
tų namas ir krautuvė. 2 butai 
2-me aukšte — 6 ir 4 kamb. Mrs. 
Gard. — Tel. 247-3932 arba TO 
2-7904.

Fully 
gram 
town.
beari _
■opolitan area 
pay for e venine and night shifts. In- 
■tervice training. Good pemonnel po- 
lięies. Salary’ op"n. Fringe benefit.*. 
Asmstants inlocating. IVrite *o per- 
«onnel director.

GLYNN-BRUNSWICK
MEMORIAL HOSPITAL

Brunsvrick, Georgia

REGISTERED NURSES
3 High Caliber

Registered Nurses
127 Bed General Hospital
Lic. Pr»ctical Nurses
air-conditioned. Fxtension pro- 
now in progresą. Ocean resort 
Population 25.006. I^eeated in 

of G-orgia's Golden įsiės. Met- 
nearby. DifferentiaJ

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

2501 Wert 80 Street 
HE 4-7482 436 - 5153

R. 8ER8NAS perkrausto Mdus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL VA 5-8063

REGISTERED NURSES
— CALIFORNIA —

Attractive opportunity for graduate 
available in Southern California. 
n'-ar liisncyland.

PALM HARBOR HOSPITAL
A larg«- 250 le-d hospital ned« R. 
N.’s in all departmentsand all shifts. 

ORPORTINITY FOR
CHIEF LABORATORY 

TECHNKTANS
Ontrally located in on-- of Southern 
Californialargent renort areas. Op
portunity for advancmn-nt unlimit- 
ed. l_il>eral aalary. yaarly incr«-ae»u«. 
bonn- for ahift diffcrv-ntml. ezcel- 
lent arorking concfitionA. other b«-- 
nefits. For further information and 
int*rview. appty. writr. or call col- 
lect Mr. Palehlkoff nr Mlre» Math*ws.

Šią knygelę paruošė mokytoja 
Magdalena Sulaitienė ir Pranas 
Sulas, peržiūrėjo adr. Charles P. 
Kai. 
pad.
fua

"DRAUGAS

Pini-

Platinkite “Draugę” I

JE 7-5160
Patai Narter Habitai

GARDEN GROVE. CALIFORNIA

Pilkite IAV Apsaugot 
B o n u s I

MASTER DECORATING 
DAŽYMAS — DEKORAVIMAS 

(VIDUJE IR Iš LAUKO).
KLIJUOJAME SIENINI 

POPIERIŲ.
Skambinti Algimantui Dkintoi

GA $-*Ml

Skelbkites “Drauge”

Į3

Perskaitę "Draugą", duoki

te jj kitiems pasiskaityti

Split by PDF Splitter
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DULKES LIETUVIŠKAME VIEŠKELY
Kultūros kongresas ir jo boikotas

/ J. VARNAS

puolančių straipsnių daugybė 
nėra pozityvus įnašas į mūsų 
kultūrą. Suprantama, pačiam 
komitetui nebuvo malonu susi
durti ne su kritiškai konstruk
tyviais patarimais, o su piktais 
smerkimais. Nors tie pikti pa
sisakymai atliko ir tą pozityvų 
darbą, kad išreklamavo kon
gresą, tačiau nuolat būti spau
doje plūstamam nepalengvino 
komiteto darbo.

kultūros sričių 
ir pralaimėji-

Anos srovės spaudimo kon
greso rengimą nutraukti ar jj 
atidėti bent pusmečiui, kol 
anas paskaitininkas išvyks at
gal į Europą, komitetas negalė
jo patenkinti. Viena, niekais 
nueitų visi atlikti kongreso pa
ruošimo didelio masto darbai ir 
įdėtos lėšos, antra, visi žinome, 
ką tokiais atvejais 
mas” reiškia. Kad ir kaip ko
mitetas būvo provokuojamas

Gal būt, niekas neabejojame, 
kad lietuvybės išlaikymas yra 
ne kas kita, kaip išlaikymas lie
tuviškosios kultūros — išlaiky
mas lietuviškojo gyvenimo bū
do su savo kalba, kūryba, spau 
da, auklėjimu, papročiais ir ki
tomis lietuviškomis vertybėmis. 
Tie dalykai sudaro mūsų tau
tiškumo pagrindus, jie yra ben 
dri visiems lietuviams. Jų puo
selėjimas yra visų mūsų rūpes
tis, pareiga ir uždavinys. Tų 
lietuviškosios 
laimėjimams
mams įvertinti, jų reikalams 
apsvarstyti ir jų tolimesniam 
skatinimui planuoti kas penke
ri metai šaukiami kultūros kon 
gresai. Žiūrint jų uždavinių 
svarbumo, tuos kongresus rei
kia laikyti svarbiais tautiniais 
įvykiais. Todėl, prieš šiam kon
gresui prasidedant, tenka pasi
sakyti ir dėl tų dulkių, kurios bei gundomas pasitraukti, jis | 
buvo plačiai sukeltos jam ap- negalėjo sau leisti liuksuso su-1 
temdyti. kompromituoti pačią Kultūros

kongreso idėją. O be to, pasi- 
Kova prieš kultūros kongresą duodant hedidelės mažumos 

diktavimui, būtų įžeista lėbai 
didele Visuomenės daUgūma vi
sišku demokratinių principu 

į nepaisymu.

Kultūros kongresas ir 
jaunimas

*

i

Du Rylų Vokietijos vokiečiai džiaugiasi atbėgę į Vakarų Berlyną 
iš koncentracijos stovyklos, kurią komunistai įrengė Hitlerio pa
vyzdžiu. Kairėj Breuer, 28 m., ir dešinėj Mueller. 23 m., geria 
kavą pabėgėlių stovykloj Marienfelde.

K

DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 19 5

kartos susidomėjimo, vis dar 
jie tarsi paliekami vyresniajai 
kartai. Dėl to, organizuojant 
Kultūros kongresą, atitinkamų 
sekcijų vadovais turėjo pasilik
ti atitinkamų klausimų vyres
niosios kartos specialistai.

Laikydami svarbiausiu Kul
tūros kongreso uždaviniu abie- 

' jų kartų suartėjimą lietuviško- 
" sios kultūros plotmėje, kongre- 
J" so organizatoriai buvo numatę 

V. Adamkavičiaus vadovauja
mą jaunimo sekciją, kurioje 
bent trijose paskaitose jaunes
niosios kartos intelektualai ap
svarstytų tos kartos įnašą į lie 
tuviškąją kūrybą ir paplanuo- 
tų jos įsijungimą į kultūrinio 
gyvenimo vadovavimą. Tačiau, 
kongresui visai priartėjus, tos 
sekcijos vadovas pranešė jos 
nebesuorganizuosiąs, nes jam 
paaiškėjo, kad jaunieji intelek
tualiai tai sekcijai numatytas

Jokia politinė, pasaulėžiūrinė 
: ar kultūrinė grupė neturi svar
besnio intereso, kaip patraukti 
į savo tarpą kiek galima dau
giau jaunesniosios kartos. Bet 
tas vyresniosios kartos sieki
mas yra dažnai atšaldomas jau 
nesniųjų spaudoje pasisaky
mais,- atsiribojančiais nuo vy
resniųjų veiklos. O be to, jau
nesniosios kartos intelektualai 
iki paskutinių metų laikėsi kiek 
nuošaliau nuo lietuviškosios

trukdys joje dalyvaujantį jau
nimą dalyvauti kongrese. Ne
siekiant dirbtinai skaldyti kar
tas, būtų buvę įmanoma abu 
parengimus reikiamai suderin
ti ir sudaryti progą visam jau
nimui vienur ir kitur dalyvauti. 
Reikia tikėti, kad jaunimas 
taip pat puikiai supranta sro
vinius pasišovimus ir nesiduos 
vedžiojamas sroviniu apinasriu 
ir šokdinamas pagal srovinę 
muziką.

Kongreso pasisekimas yra 
mūsų pareiga

Kultūros kongresas yra vi- j 
sos Amerikoje ir Kanadoje i 
venančios lietuvių išeivijos kul-' 
tūrinis reikalas. Vienos siauros 
srovės jo boikotavimas ir orga
nizavimas plačios akcijos jam 
sumenkinti yra iššūkis tai sro
vei nepriklausančiai visuome
nei. Išeivijos lietuviškoji ir

problemas laiko jau mažiau ak- ypač katalikiškoji visuomenė 
tualidmis, o labiau norėtų daly- drauge su didžiąja jaunimo da- 
vauti visų kitų sekcijų proble
mų svarstymuose. Tada tos 
sekcijos vadovui (buvo dar pa
siūlyta suorganizuoti jaunųjų 
intelektualų vadovaujamą so
ciologijos sekciją lietuviškoms 
socialinėms bei sociologinėms 
problemoms svarstyti, bet jis 
atsisakė, motyvuodamas, kad 
“šiomis sąlygomis’’ jis nenuma- 
tąs jai pasisekimo.

Kultūros kongresas yra visų 
kartų lietuvių reikalas. Kongre 
se vykstančios dailės, architek
tūros ir spaudos parodose ma-

!

STANISLOVAS MASĖMS
Gyveno 323<i S. Ix>we Avė.
Mirė lapkr. 16 d.. 1962 m..

9:40 vai. vak.. sulaukęs 56 ni. 
amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Teresė, žentas Patrick 
Shugarman, sūnus I*atrick Ma- 
sen. X anūkai: Arlene. Thomas 
ir Robert, sesuo Adeline No- 
vak. jos vyras Chester ir šei
ma, brolis Petras Mase n ir bro
lienė Margaret, 2 dėdės: Jonas 
Rimkus ir Dominikos Stučkis 
su šeima. S pusbroliai: Juoza
pas. Antanas i r Stanislovas 
Rimkus ir jų šeimos ir kiti gi
minės. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje. 3319 S. Ia- 
tuanica Avė. Laidotuvės įveiks 
antradienį, lapkričio 20 d. Iš 
koplyčios S:3o vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Duktė, žentas- 
sūnus. anūkai ir kiti giminės.

Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
minas. Tel. YArds 7-11 SS.

S i

Mirus a. + a. J. KĖŽENIUI, 
mielus p. Juliją Kėženienę, Onutę ir Nari
mantą Karašus ir sūnų Vytą nuoširdžiai 
užjaučiam ir kartu liūdim.

Gražina ir Benius Mačiuliai 
Birutė ir Vincas Kožicai

I

d.. 1962 
sulaukęs

Illinois.

te-

m..
48

J. F. EI IIFIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. TA 11741-2 

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Kas skaito įvairių krypčių 
spaudą ir seka Kultūros kon
greso paruošimo darbus, tam 
yra daugiau ar mažiau žinoma, 
kad šis kongresas yra susidū
ręs su didelėmis kliūtimis ar
ba, teisingiau, kliudymais. Pir
moji bendra šių laikų tokiems 
darbams kliūtis yra ta, kad jau 
nelengva surasti kompetentin
gą mūsų kultūrinių problemų 
svarstytoją, kuris nebūtų per 
daug apkrautas kitais darbais 
ir galėtų tokiai temai ilgesni 
laiką atsidėti. Tačiau šio kon
greso ruošėjams darbą sunkino 
ir sunkina daug didesnės kliū
tys, atėjusios ir iki šiol visus 
kongreso ruošimo darbus tebe
veikiančios iš šalies, siekda
mos kongresui svetimų ir jam kultūros bei kūrybos problemų, 
nepriimtinų tikslų. Kartų klausimas yra labai daž-

Kai kam kovoti prieš kongre jaunesniųjų spaudoje. Bet tysime visų kartų kūrybą. Ne
są pretekstą, kaip plačiai žino
ma, sudarė tai, kad į kongreso 
paskaitininkus buvo pakviestas 
literatūros kritikas, kuris yra 
išspausdinęs kritikos straipsnį 
apie nesenai mirusio A. škė- ratūros — vis dar nedaug te
mos literatūrinę kūrybą ir ją iš su^au^<® specialaus jaunosios 
moralinio požiūrio įvertino ne
palankiai. Velionies draugų re
akcija nukrypo ne tiek prieš 
anos kritikos objektyvumą ar 
neobjektyvumą, kiek prieš patį 
kritiką, svarsčiusį neseniai mi-| 
rūsio rašytojo palikimą. Jų ko
va prieš literatūros kritiką bu
vo perkelta į Kultūros kongre
so ruošti komitetą. Komitetas 
buvo pastatytas prieš dilemą: 
arba turi būti neleista anam, 
jo pakviestam ir iš Europos 
j^u-atvykusiam, kritikui skai
tyti paskaitą arba susidurti su 
anos grupės kongreso boikotu. 
Pirmuoju atveju ir pats kon
gresas pastatomas labai pavo- 
jingon srovinių kovų plotmėn. 
Patenkinant vienos srovės kon
greso iš esmės neliečiančius rei 
kalavimus, susidarytų preteks
tas ir pagunda, o tuo pačiu ir 
būtų atidaromos durys kiekvie
nai srovei eiti į kongresą su sa
vo ultimatumais ir atsiskaityti 
su kitų srovių nepatinkamais 
asmenimis bei grupėmis. O pats 
komitetas turėjo suprasti, kad 
Kultūros kongresas negali būti 
vieta asmeniniams ar grupi
niams atsiskaitymams ir kad 
pats komitetas negali pasidary
ti tokių atsiskaitymų priemo
ne. Net ir prileidžiant, kad iš 
ano kritiko pusės nebuvo tak
tiška kritiškai vertinti nesenai 
mirusio rašytojo literatūrinį pa 
likimą, vis tik negalima nesu
tikti, kad anos grupės reikala
vimai kongreso atžvilgiu buvo 
pęr dideli ir kad ana kongresą

lietuviškosios
mai — lietuvių kalbos, Lietu
vos istorijos, dailės, muzikos, 
lituanistinio švietimo, lietuvy
bės išlaikymo, iš dalies ir lite-

kultūros klausi- žiūrint paskutinėmis dienomis į 
Chicagą atkeltos ir tuo pat me
tu vykstančios Studentų Sąjun 
gos konferencijos, bet, atsi
žvelgiant į Kultūros kongreso 
darbų svarbumą, reikia laukti, 
kad jame ir jo sekcijų labai 

• svarbių ir gausių kultūrinių 
problemų svarstyme gausiai 
dalyvaus jaunesniosios kartos 
intelektualai bei kultūrininkai. 
Būtų didelis jaunimo nuverti
nimas ir pažeminimas, jei kas 
tikėtų, kad iš šalies vykstan
čios srovinio pobūdžio kontro
versijos bei intrygos atribotų 
ar atitrauktų visą lietuvišką 
jaunimą nuo kongreso svarsto
mų labai svarbių letuvišk. kul
tūros problemų. Tautinė atsa
komybė nėra vien vyresniosios 
kartos reikalas. Ji yra visų kar 
tų ir 
reiga.

Vis 
tauti, 
konferencija savo dienomis ir 
valandomis yra sutapdinta su- 
kongreso posėdžių laiku ir su-

visų pažiūrų lietuvių pa-

tik tenka labai apgailes- 
kad Studentų Sąjungos

Gražina Tulauskaitė

paskaitys savo kūrybos literatū
ros vakare, kuris ruošiamas Kul
tūros kongreso metu.

I

: Petkus spfri
' TĖVAS IR SŪNUS
( MARŲUETTE FUNERAL HOME S<_LL1EX J
. TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
I 2533 West Tlst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 !
I 1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01 j
Į AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI |
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POVILAS J. DARASKA
Gyv. 3263 S. Halsted St.. 

lefonas VI 2-0892.
Mirė lapkr. 16 

4:20 vai. popiet, 
m. amžiaus.

Gimė Chicago.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marie (Knuppen). sū
nus Povilas. J r., tėvas Jurgis, 
pamotė Petronėlė, 
minė Adomas Dauksha. brolis 
Jurgis Daresh. brolienė Ona su 
šeima, uošviai Antanas ir Mor
ta Knuppen. sesuo Sophie Ed- 
wards, jos vyras George ir šei
ma. švogecka Helen Kruzel ir 
šeima, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Velionis buvo sūnus a. a. 
Onos Dauksha.

Priklausė šv. Vardo dr-jai.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. 

Rudmino koplyčioj. 3319 S. 14- 
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiad.. lapkričio 21 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas j Šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnus, 
tėvas, brolis, sesuo ir kiti gi
minės.

Laid. direkt. Jurgis F. Rud- 
nainas. .Telef. YArds 7-1138.

(Knuppen).

artimas gi-

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

*34S

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
« CALIFORNIA AVĖ I.AHyetto 8-3577

S. Edbrooke

d.. 1962 m. 
sulaukęs pu-

Kilo iš šiau-

limi yra pakankamai sąmonin
ga, kad nepasiduotų kurios 
nors srovinės akcijos klaidina 
ma. Šiuo metu ne tik kultūri
nio gyvenimo vairuotojams, 
bet ir visai lietuviškai išeivijos 
visuomenei yra labai svarbu, 
kad kurios nors grupės intere
sai, o ypač tokie negatyvūs 
kaip keršto interesai, negriautų 
pozityvių kultūrinių pastangų. 
Kultūros kongresas turi būti 
sutiktas kaip mūsų kultūrinių 
laimėjimų manifestacija ir kaip 
tolimesnių kultūrinių planavi
mų koncentracija.

Aleksandras Pratikus
Gyveno 4452 S. Lowe Avė.
Mirė lapkričio 16 d.. 1962 m. 

1:10 vai. popiet, sulaukęs 54 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
niaus krašto. Amerikoje išgy
veno 12 metų.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Pranciška, (mergautinės 
pavardė Aukštuolytė), du svai
niai Lietuvoje: Ignacas Aukš
tuolis ir jo šeima. Juozas Aukš
tuolis ir jo šeima, ir kiti gi
minės. draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas J. F. Ėu- 
deikio koplyčioje. 4605 S. Her
mitage Avė. laidotuvės įvyks 
antradienį, lapkričio 20 d. Iš 
koplyčios S:30 vai. ryto bus at
lydėtas j Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią. kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapinės.

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

Nuliūdę lieka: žmona ir suli
niai. x

I-aid. direkt. John F. Eudei- 
kis. Telef. YArds 7-1741.

IGNaCAS i. TERMENAS
Gyveno 10758 

Avenue.
Mirė lapkr. 17 

9:52 vai. vakare, 
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoj.
lių apskr., Kriskių parap.. Ma
žeikių kaimo. Amerikoje išgy
veno 52 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Marcelė (mergautinės 
pavardė l-akaėiauskutė). sūnus 
James ir marti Katherine. ke
turi anūkai: Jeanctte Sodetz ir 
jos vyras Owen, James. Ka
therine ir Jack Termenai. trys 
švogerkos: Martha Temenąs
ir jos šeima. Juzefą 1-enks- 
zus ir jos vyras Frank ir jų 
šeima. Matilda Rubinas ir jos 
vyras Kazimieras ir jų šeima, 
ir daug kitų giminių, draugų 
bei pažįstamų.

Priklausė prie šv. Jono Bos- 
ko Saleziečių Rėmėjų dr-jos ir 
9-to VVardo Lietuvių Demokra
tų klubo.

Kūnas pašarvotas I-eonard 
Bukausko koplyčioj. 10821 So. 
Michigan Avė. laidotuvės įvyks 
antrad.. lapkričio 20 d. Iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydė
tas į Visų šventųjų parap. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės*-.

Nuliūdę lieka: žmona, sūnus, 
marti, anūkai ir kiti giminės.

I-aid. direkt. I-eonard Bu
kauskas. Telef. CO 4-2228.

BROCKTON, M A S S A C H U S E T T $

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A.

JONO LABUCKO
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir pusbrolį
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Liūdnai sukakčiai paminėti už jo sielą užprašytos šv. 

Mišios su egzekvijomis lapkričio 24 d. 7 vai, 30 min. ryto 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, Brockton, Mass.

Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Jono Labucko sielą.

Nuliūdę: žmona Sofija, duktė .Aldona ir pusbroliai
Mykolas Klimas ir Teofilius Žilinskas.

Laidotuvių Direktoriai j

MAZEIKA&EVANS I AVB |
HDTB MODBKNSKOS

AIK-CONDrtlONBB KOPLTOOB

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI I
f
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ANTANAS M PHILUPS
UTĮ ANKA AVĖ Tel Y Arda 7-3401

S

•0821 S

3319 S.

POVILAS I. RIDIKAS
HAIKTED STREET Tel YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
UTVANiCA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ, CICERO, ILL TeL OLympic 2-1003

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Miesto

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY KILIS GELINYČIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVEST 63rd STREET 

Telef. PR 8-0833

9

Split by PDF Splitter



DRAUGAS, pirmadienis, 1962 m, lapkričio mėn. 19

įvyks trečiadienį, 
d. 7:30 v. vakaro, 
vienuolyno patai

so. Kilbourn avė.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių Chicagos apskrities su
sirinkimas 
lapkričio 21 
t. marijonų 
pone, 6336
Bus svarbių pranešimų. Po su
sirinkimo arbatėlė, kurią pa
ruoš apskrities valdyba.

X Kultūros kongreso daly
viams sekmadienį, lapkr. 25 d. 
8 vai. ryto, pamaldos įvyks šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 
Šv. mišias atnašaus tėv. J. Bo- 
revičius, SJ, Kanados Kultūros 
fondo pirm., pamokslą sakys 
kun. L. Andriekus, poetas ir 
redaktorius. Pamaldų metu gie 
dos solistė D. Stankaitytė, var
gonais pritariant St Sodeikai. 
Tuoj po pamaldų Šv. Kryžiaus 
par. naujasis klebonas kun. E. 
Abromaitis kongreso dalyviams 
ruošia priėmimo kavutę.

X Sol. Birutė Kemėžaite, 
atidarant Kultūros kongresą, 
pagiedos JAIV ir Lietuvos him
nus. Pianinu palydės J. Bertu
lis.

X Kun. Vincento Meškėno 
mamytė Placidą Meškienė sun
kiai serga. Gyvena pas oukterį 
ir žentą Dautarus, 8030 S. Fran 
cisco. P. Meškienė ilgus metus 
gyveno Town of Lake koloni
joj ir priklausė visom draugi
jom ir jose darbavosi.

X Antanas Maceika, New 
York, N. Y., naujas LK klubo 
narys ir nuoširdus knygos my
lėtojas, siųsdamas didoką su
mą ir užsisakydamas naujas 
knygas rašo: “Siųskite be atsi- 
klausimo visas klubo išleistas 
knygas. Tuo taip, nepaisant 
kas išleido, pirksiu visas lietu
vių kalba parašytas knygas” 
Visi kviečiami pasekti šiuo šau 
niu pavyzdžiu.

X Mikalina Kondrotienė po 
sėkmingos operacijos Mt. Sinai 
ligoninėj grįžo 
ja kasdien. M. 
Įima namuose 
S. Maplewood
yra stamūs gerų darbų rėmė
jai ir ilgamečiai Draugo skai
tytojai.

X Tėvų Marijonų bendradar
bių 8 sk. Town of Lake rengia 
Bunco Party su daugybe dova
nų sausio 13 d. 2:30 v. v. Buck 
svetainėje, 4558 So. Paulina st. 
Visas pelnas bus seimo pasvei
kinimui. Sk. pirm. Petronėlė 
Turskienė, O. Vaznienė, Z. Bal
sienė ir kitos rūpinasi pavyki
ntu. Kviečiame gausiai atsilan
kyti. (Pr.)

X Juozas Rajeckas, Lietuvos 
atstovas, Kultūros Kongreso 
bankete Ibus vienintelis kalbė
tojas: tars kongreso dalyviams 
sveikinimo žodį. (Pr.)

X Lietuvių Studentų Sąjun
gos Centro .Valdyba sveikina 
Alphonse Wells, Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Šalpos Fondo 
pirmininką, laimingai laimėju
sį Cook County aukštesnio teis
mo teisėjo vietą. (Pr.)

X Ypatingai susidomėjo II 
Kultūros kongreso banketu lie
tuvė* ponios, kurios savo keps
niais pavaišins banketo daly
vius: Julija Smilgevičienė, A. 
Velbasienė, B. Orvidaitė - Ta- 
mulionienė, F. Manelienė, S. 
Statkevičienė, A. Kirvaitytė, A. 
Norkienė, O. Kasperskienė, Ak- 
vilina Rudienė. (Pr.)

X Bloteių s-gos 20 kp. ruo
šia parengimą su daugybe do
vanų gruodžio 16 d. 2 v. p. p. 
G&ralevičienės namuose, 4437 
S. Artesian avė. Pirm. Helen 
Širvinskienė ir komisija rūpi
nasi pavykimu. Kviečiame atsi
lankyti pas sąjungietes. Visi 
būsite maloniai priimti ir pa
vaišinti kavute ir tortu. (Pr.)

X šv. Kazimiero seserų gru
pė dalyvaus Kultūros kongre
so posėdžiuose.

X Į Lietuvių Fondo narių 
eilę įsijungė LB Kunigaikštie
nės Birutės draugijos centrinis 
Chicagos sk., {nešdamas fondo 
sąskaiton 200 dol. Įvertinda
mas LF užsibrėžtą tikslą fon
do pelnu remti lietuviškosios 
kultūros stiprinimo bei ugdy
mo veiklą, birutietės yra pasi- 
ryžusios artimiausiu laiku aukš 
čiau minėtą pirminį įnašą pa
pildyti iki tūkstančio dolerių. 
Apie tai Lietuvių Fondo valdy
bai pranešta birutiečių vadovy
bės— pirm. Liucijos Stasiūnie
nės, iždin. Marijos Jautakienės

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Juozas Klevickas, Dobbs 
Ferry, N. Y., susituokia gruo
džio 1 d. su R. A. Raffa iš 
Long Island, N. Y. Jaunasis 
yra baigęs Marianapolio akade 
miją Thompsone, Conn., ir da
bar dirba prie konstrukcijos 
darbų. Prieš kiek laiko yra ke
turis metus tarnavęs kaip ka
peliono asistentas JAV oro pa
jėgose. Jaunoji dirba sekretore 
maisto tyrimų centre Terry 
Town, N. Y. Jaunojo tėvai gy
vena Portage, Ind.

— Gydytojų korporacijos 
“Fratemitas Lituanica” New 
Yorko apygarda šaukia savo 

ir kultūr. reikalų vedėjos M ar- 54-ta metinį suvažiavimą lap- 
_. _ Baltimorėje.

korporacijos
tos Babickienės. kričio 24—25 d.

X Ramojus Vaitys spalio Suvažiavimas bus 
mėn. Chicagos Šviesos - Santa- nario Henriko Armono na
tos kolegijos susirinkime skai- ^u°se' Prasidės lapkričio 24 
tė informacinio pobūdžio pas
kaitą apie Antarktį. Paskaiti- moną bus P°būvis> dalyvau- 
ninkas palietė Antarktikos ben- šeimoms ir svečiams, ku-

lapkričio 24
■ d. Tą dieną vakare pas dr. Ar-

namo ir stiprė- 
Kondrotienę ga- 
aplankyti, 6916 

St. Kondrotai

rio 16-tos gimnazijos mokyto
ja E. Tamošaitienė giedriai at
silankiusius nuteikė Maironio 
poezijos deklamacijomis. Soli
stė M. Simaniūkštytė - Panse 
savo gražiai parinktomis ir iš
pildytomis lietuviškomis daino
mis (pagal Maironio poezijos 
žodžius) nukėlė visus į tėvynę, 
į Lietuvos gamtą. Į minėjimą 
atsilankė Lietuvos - atstovybės 
patarėjas J. Baltrušaitis ir po
nia, atstovybės sekretorius A. 
Liutkus, Pr. Lietuvių B-nės 
Krašto tarybos pirm. S. Joku- 
bauskaitė - Pagnier, min. 
Turauskas, svečiai iš JAV
Šlepetienė (iš New Yorko) ir 
J. P. Kūrai (iš Wisconsin), taip 
pat lietuvių visuomenės atsto
vai. Po minėjimo, Paryžiaus 
lietuviai, kurie susirinko labai 
gausiai, dar pasiliko kelioms 
valandoms bendram pobūviui.

OKUP. LIETUVOJE
— Lietuvos etektrochemikai

Benediktas Babrauskas, Kultū
ros kongreso literatūros sekcijos 
vadovas, lapkr. 23 d. 6 vai. vak. 
Jaunimo Centre, Chicagoje, kalbės 
tema: “Lietuvis rašytojas Ameri
koje ir jo knyga”.

CHICAGOS
VARŽYT1NES PAŠTE 

PRIEŠ KALĖDAS

Kasdien

DŽIOVININKAI CHICAGOJE
Pernai Chicagoje mirė 300 

džiovininkų. Trijose džiovos 
ligoninėse ir klinikose gydėsi 
19,099 džiovininkų.
Chicagos rajone užregistruoja
ma 8 nauji džiovininkai. Per
nai užregistruota 2,737 naujų, 
aktyviųjų džiovininkų. Jų gy
dymui išleista per 13 mil. do
lerių, kurie gaunami iš taksų 
mokėtojų.

Lapkr. 27 — 28 d. Chicagos 
pašte įvyksta pardavimas iš var 
žytinių tų dalykų, kurie nepa
siekė adresatų dėl netikslių ar 
neišskaitomų adresų. Daugelis 
dalykų tiktų kalėdinėms dova
noms. Pirmą dieną varžytinės 
bus 433 W. Vau Buren st An
trą dieną jos vyks 358 W. Har- 
rison st.

1

E. 
T.

RADO SUKLASTOTŲ DVI- 
DEŠIMKIŲ

Federalinė policija rado $20,- 
000 suklastotų dvidešimkių Wil 
liam Locklin lagamine. Jis bu
vo apsigyvenęs YMCA viešbu-1 ta operacija. Ilgą laiką po opera 
tyje, 826 S. Wabash, ir artė- cijos jai vidurius skaudėjo. X- 
jančių Kalėdų proga rengėsi' ray peršvietimai rodė, kad vi- 
Chicagoje paskleisti netikrus 
pinigus.

ATRADO ADAT4 PO
9 METŲ

Prieš 9 m. čikagietei James 
Bullingon žmonai buvo padary-

Idras geografines žiniai, jos gy ^ų tarpe laukiamas ir Lietu- Romoje.

į 
I

PREZIDENTO SVAINIS Į I 
GUBERNATORIUS

vūniją tbei augmeniją ir žmo
nių pastangas jų tyrinėjimuo
se. Paskaita buvo įdomi, nes R. 
Vaitys sugebėjo informacinius 
faktus paįvairinti humoru ir 
rūpestingai išversta terminolo
gija. Po paskaitos buvo disku
sijos, klausimai bei einamieji 
reikalai ir kavutė, prie kurios 
pasidalinta mintimis ir įspū
džiais.

X Profesoriai Adomas Gal
dikas ir Vytautas K. Jonynas, 
skulptorius J. Bagdonas, tapy
toja S. Smalinskienė ir kiti dai 
liniukai atvyksta į iškilmingą 
Kultūros kongreso dailės paro
dos atidarymą, kuris bus lap
kričio 21 d. 6:30 v. v. Jaunimo 
namuose, Čiuriionio galerijoje. 
Šioj parodoj dalyvauja 55 dai
lininkai su 100 kūrinių. Įsidė
mėtina, kad į šią dailės parodą

vos atstovas Washingtone J. 
Rajeckas.

Lapkričio 25 d. 10 v. r. bus 
pamaldos už mirusius ir žuvu
sius korporacijos brolius Šv. 
Alfonso bažnyčioje. Tą pat die
ną 12 vai. bus posėdis, kuria
me bus ir dr. B. Matulionio pra 
nešimas apie bendradarbiavimą 
su okupuota Lietuva.

siems patiko ir naujasis įdo
miai stilizuotas Valso šokis.

Šoko Gintaras ir parapijos 
šventėje. Ten pravestame Tau
tinių rūbų konkurse I-mą pre
miją gavo R. Pretkutė, II-ją

Iš Resnoje vykusios : premiją gavo Kr. Klimaitė, Ad. 
| Jaskelevičiūtė ir T. Drobniews- 
ki.

Toje pačioje šventėje Ginta
rą pinigais apdovanojo senutė 
Elena Kakanauskaitė, klebonas 
St. Grigaliūnas ir kt. Įvertin
dama jaunųjų ir kitų choristų 
pasišventimą EI. Kakanauskai-. 
tė apdovanojo ir Liet. Karai? 
chorą.

tarptautinės elektrochemikų ko 
nferencijos Lietuvon grįžę prof. j 
J. Matulis ir Rom. Višomirs-;

PRANCŪZIJOJ
— Maironio minėjimas. Pran 

cūzijos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba spalio 27 d. su 
ruošė Maironio minėjimą. Šiam 
minėjimui suruošti ypatingai 
daug darbo įdėjo Pr. Lietuvių 
B-nės Krašto valdybos pirm, 
kun. J. Petrošius. Minėjimui 
pritaikytą paskaitą skaitė prof. 
J. Greimas, iškeldamas Mairo
nio reikšmę lietuvybei ir lietu- 

atskirų pakvietimų nebus. (Pr.) viams. Kadangi į minėjimą bu- 
.. . — . .w. . mroAiai rLT*onnii.

keletą savaičių St. Francis Ii- zai bei kitataučiai, pagrindinės 
goninėj ir pergyvenusi sunkią 
tulžies operaciją, grįžo namo 
pas dukterį ir žentą Kirzgal- 
vius, 12132 S. 69 st, Palos Hts., 
Dl., ir ten baigia sveikti. Arti
mieji linki greit pasveikti ir 
vėl grįžti į visuomeninę veiklą.

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų 1 sk. Town of Lake ren
gia Bunco Party su daugybe 
dovanų lapkričio 25 d. 2:30 v. 
p. p. Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. Skyriaus pirm. J. 
Kuzmickienė ir komisija rū
pinasi pavykimu. Kviečiame vi
sus tą dieną 
rėmėjus. (Pr.)

X Lietuvių 
gos Visuotinio 
kilmingasis balius įvyksta puoš
nioj Terrace Casino salėj, Mor- 
rison viešbučio patalpose, lap
kričio 24 d., 8 v. v. Meninę 
programą išpildys Clevdando 
Vyrų Oktetas, vadovaujamas 
Ryto Babicko. (Pr.)

X šv. Kryžiaus moterų drau 
gija sumose madų parodą lap- mo lapkr 24 d 8 val

skis “Tiesai” pasakojo įspū
džius, nurodė, kad jiems teku
si gahbė padaryti pranešimus. 
Lietuvos elektrochemikai to
kioje konferencijoje dalyvavę 
pirmą kartą. Lietuvos Mokslų 
akademijos chemijos ir chemi
nės technologijos instituto dar
bais 
jos, 
kai.

domėjosi Vokietijos, Itali- 
Čekoslovakijoe mokslinin-

I

CBS radijo tinklas pranešė, 
kad prezidento Kennedžio svai
nis R. Shriver norėtų būti iš
rinktas Illinois valstybės gu
bernatorius 1964 m. rinkimuo- 
se. Shriver yra Chicagoje bu
vęs direktorium Board of Edu
cation, Maternity Center, Catho 
lic Charities. Šiuo metu jis yra 
taikos dalinių direktorium.

dūriuose yra koks svetimas 
objektas. Padaryta operacija ir 
rasta gydytojo adata. Bulling- 
ton’ienė teisme iš gydytojo rei
kalauja $200,000 atpildo. Gydy 
tojas gyvena Huntingdon, 
Tenn.

GREITAI APVOGĖ TRIS 
VIEŠBUČIUS

Ginkluotas vagis 25 minučių 
laikotarpyje apvogė tris vieš
bučius, bet iš viso pelnė tiktai 
$158. Jis apvogė Sheldrake 
viešbutį, 4,520 Clarendon Av., 
Clarendon Beach viešbutį, 831 
Wilson av., ir Newberry vieš
butį, 817 N. Dearborn.

ŽYDAI MOKA RINKTI
PINIGUS

I 
I

Akt. Z. Kevalaitytė dalyvauja 
literatūros vakare, kuris ruošia
mas Kultūros kongreso metu.

Chicagos žydų federacija per 
savaites iki Naujų Metų su- ŽUVO GAISRE

Kunigas Joseph Cortez Bom
bėjuje, Indijoje, žuvo gaisre, 
kai įbėgo į degančio namo tre
čią aukštą gelbėti ten pasili
kusiųjų nelaimingųjų.

6
rinks $770,000 labdaros tiks
lams.

URUGVAJUJ
— Gintaras — tautinių šo

kių šokėjų grupė, vėl surengė 
Urug. Liet. Kultūros draugijos 
patalpose šarmų vakarą. Jame 
savo tautiniais šokiais taip pat 
pasirodė urugvajiečių, lenkų ir 
vengrų grupės.

Publika niekada negali atsi- 
i šo

kiais Malūnu ir Audėjėle. Vi- 
ę

NESUSIKALBA SU KINIE
ČIU

X A n na Laurėnas, išbuvusi vo Pakviesti ir svečiai prancū- grožėti žavingai šokamais

paskaitos mintys (buvo taip pat 
perduotos prancūzų kalba. Mi
nėjimo meninėje dalyje Pary
žiaus lietuviai sulaukė mielų 
menininkų iš Vokietijos. Vasa-

r
atsilankyti pas

Jeronimas Ignatonis Kultūros 
kongreso metu lituanistinio švieti-

kričio 14 d., parapijos salėje, 
kuri praėjo su didžiausiu pasi
sekimu. Salė buvo pilnutėlė— 
apie 600 asmn. Parodos komi
sijos pirmininkė Adelainė Jasai 
tis ir dr-jos pirm. J. Stack 
(Stakauskas) daug pasidarba
vo rengiant šį pdbūvį, kurio vi 
sas pelnas skiriamas parapijai. 
Pačių dr-jos narių dukros mo
deliavo Kallick parduotuvės ma 
dingiausius rūbus. Dalyvavo 14 
modeliuotojų. Už 1 dol. įėjimo 
mokestį publika dar buvo pa
vaišinta kava su pyragu. Dau
gelis laimėjo įvairiausių naudin 
gų dovanų bei įėjimo dovanų 
(door prizes), kurių buvo ste
bėtinai daug. Taipgi vienai lai- 
mingajai atiteko $300 vertės 
aprangos laimikis. Naujasis pa 
rapijos klebonas kun. Edv. Ab
romaitis, rodąs prielankumą ir 
meilę viskam, kas lietuviška, ta 
rė trumpą žodelį, taipgi kalbė
jo dr-jos dvasios vadas kun. L. 
Petkus.

30 min. ryto Jaunimo Centre kal
bės tema: “Lituanistinio švietimo 
uždaviniai ir jų vykdymas”.

SPORTININKAI Į II-JĮ KULTŪROS 
KONGRESĄ

i 

gyvenimo raidoje fiz. lavinimosi sekcija, kurios 
j programinėje darbų eigoje da
lyvauja V. Grybauskas, Br. Ke 
turakis, Z. Puzinauskas, A. Ta 
mulynas, J. šoliūnas ir P. Žum 
bakis, iškels paskaitos ir sim
poziumo plotmėje, keletą būdin 
gesnių sporto aktualijos prob
lemų.

Gausus sportininkų atsilan
kymas, ypač Chicagoje gyve
nančių ir įsikūrusių padalinių, 
sporto veteranų, Lietuvos kraš 
to rinktinių atstovų - reprezen 
tantų, fiz. lavinimosi darbuo
tojų ir rėmėjų, kuriems ši sri
tis artimiausiai turi rūpėti, da
lyvaujant aktyviai diskusijose, 
labai sustiprins bendra fiz. la
vinimosi ir sportinės veiklos 
orumą, lietuviško gyvenimo kul 
tūriniame kely. Tad kviečiame 
ir laukiame visų n-me Kultū
ros kongrese!

Br. Keturakis,
n-jo Kultūros Kongreso K-to 

fiz. lav. sekcijos vadovas

Lietuvių 
sportinis veikimo tarpimas la
bai palengva žengia kitų kultū
rinių apraiškų sąrangoje, nesi- 
imdamas tvirtesnių užsimojimų 
sportiniam darbui ryškinti. Pa 
stangos, kuriose būtų sutelk
tas visų sportinių pajėgų amo 
das pilnam kūrybingam fiz. la
vinimui ir sporto ugdymui plė
sti, ne visų vienodai supranta
mas ir įvertinamas, todėl ir pa 
grindinė sporto idėjos linkmė 
kai kur nukrypsta neigiamon 
pusėn.

Tvirtai suprasdami, kad tik 
bendrų sutelktinių jėgų suri
kiavimas atneša darbo našu
mą, kurios organizaciniuose 
praduose ir varžybinėje kovų 
plotmėje vyrauja pažangumo 
akstinas, turi įsipareigoti kie- 
tesniam pasiruošimui, laidojan 
čiam kultūrinių vertubių rikiuo 
tėję prideramą ir garbingą vie 
tą. JAV ir Kanados LB II-jo 
Kultūros kongreso komiteto

X Jaunimas spaudos posė
džiuos. Kultūros kongreso spau 
dos sekcijos posėdžio prezidiu
mą, be sekcijos vadovo red. J. 
Prunskio, sudarys jaunimo 
laikraščių redaktoriai: “Vyčio” 
redaktorė Loretta Kassel, “Atei 
ties” red. Petras Kaufmanas, 
“Skautų' Aido” ir “Mūsų Vy
čio’’ red. atstovė D. Koklytė, 
“Lituanus” red. A. Mickevičius. 
Jie pareiškė jaunimo viltis dėl 
mūsų spaudos ateities.

X Skautai akademikai š. m. 
lapkričio 22 d. ruošia susipaži
nimo vakarą Pakšto svetainėj, 
2801 W. 38th St., Chicago. Dl. 
A. S. S. nariai ir studijuojan
tis jaunimas yra kviečiamas 
atsilankyti. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. (Pr.)

J
VALANDO8: 

Pirmad. nuo 13 iki S po plet
Antrad. » 8 .. 4 .. ..
Trečiad. uždaryta vino diena. 
Ketvirtad. nuo • Iki 8 po plet 
Penktad. „ • 8
dettad. » 13:80

Chicagos policija ieško as
mens kalbančio reta Kantono 
tarme, kad galėtų išaiškinti, 
kas pašovė kinietį virėją Moye 
Jing prie 839 N. Clark. Sužeis
tas kinietis ten buvo suimtas, 
kai, rėkdamas nežinoma kalba, 
pradėjo skerįčiotis skerdžia
muoju peiliu.

70 IŠBĖGO IŠ MOTELIO
Kilus gaisrui Holiday Lodge 

motelyje, 4800 Marine dr., 70 
svečių turėjo išbėgti. Juos iš 
miego pažadino telefonistas Ho 
ward Butler.

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. M I G L I N A S 
2549 W. 69th St H a^ PR 6-1063

DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Už 4 metu investmento bonus mokame 4H% dividendą Irsi piinrtl Ir 

dar išmokėsime po M % už kiekvienus metus, 4 mirtams praBjun.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 83, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad.. antrad., Penktad. ir težtad. • v. r. — 4:80 p. p.

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

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

Dėl in formacijų, kreipkitės |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

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

t

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta {staiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai {rengta {staiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

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