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BuviiNj viceprezidentą Nixoną ga
li šen. Goidwateris pasirinkti vals
tybės sekretorium, jei jis laimės 
prezidentiniuose rinkimuose. Nuto
lus dabar bando sujungti respub
likonus (UPI)

Rašytojų suvažiavimas

VATIKANAS. — “Dievo ap-
Netikras aliarmas statyboms kaime paspartinti

reikštoji ir Kristaus atneštoji 
tiesa visiems žmonių laimėji
mams suteikia naują prasmę, 
kuri juos iškelia už šio laiko ri
bų, kuri juos apsaugoja nuo vi
sa naikinančių žmogaus puiky
bės pagundų... Dieviškos tiesos 
šviesoje kultūros laimėjimai pa
sidaro priemonėmis ugdyti tar
pusavio pagarbai bei solidaru
mui ir kelti žmogaus sielai j 
Dievą, kurio Apvaizda bei ne
kintantys įstatymai sudaro tik
rosios pažangos pagrindą’’.

Taip rašo popiežius Paulius 
VI tarptautiniam krikščionių 
rašytojų suvažiavimui, kuris šio
mis dienomis įvyko Bolonijoj.

Suvažiavime dalyvavo apie 
pustrečio šimto rašytojų iš Ita
lijos ir užsienio kraštų.

— Sirijoje sudaryta 
karinė vyriausybė.

nauja

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Jau seniai žinoma, kad sta
tybos Lietuvos kaimuose yra 
katastrofinėj būklėj. Komunis
tinei “proletarų” valstybei pir
moj eilėj rūpi ne kaimas, o 
miestai, užvis labiausiai komu
nistinė biurokratija; tat dėme
sys vienašališkai nukreiptas į 
statybas miestuose. Rugsėjo 10 
d. Vilniuje įvykęs kompartijos 
centro komiteto pasitarimas dėl 
statybų kaime dar kartą šį vie
našališką komunistų nusistaty
mą atskleidė ir parodė, kaip 
baisiai komunistinių biurokratų 
penėtojas lietuviškasis kaimas 
yra apleistas ir skriaudžiamas, 
kaip ten daugumas trobesių, pa
statų dar nepriklausomo gyve
nimo metais ir anksčiau, turi 
būti aplūžę ar visai sugriuvę,

Specialus pasitarimas kompartijos centro komitete

nes naujos statybos pirmyn ei
na tik vėžio žingsniais. Pasita
rime dalyvavo (plg. “Tiesą” 
1964 m., 215 nr.) “statybinin
kai, projektuotojai, partiniai, 
tarybiniai ir ūkiniai darbuoto
jai, respublikinių organizacijų 
atstovai” su kompartijos didžiai 
siais bosais A. Sniečkum ir J. 
Maniušiu priešaky. Pranešėjas 
svarstytu klausimu buvo “res
publikos Valstybinio statybos 
reikalų komiteto pirmininkas” 
A. Aksomitas.

planuotų darbų.
Nepatenkinamai organizuoja

mos statybos ūkiniu būdu. Dėl 
to daugiausia esančios kaltos 
gamybinės valdybos ir žemės 
ūkio produktų gamybos ir pa 
ruošų ministerija. Mat, garny 
binių valdybų specialistai retai 
lankosi statybų vietose, nerei
kalauja iš rangovų pagerinti 
darbo kokybę, statybinių orga
nizacijų vadovai beveik nekont
roliuoja darbų vykdytojų veik
los. “Dėl to daugelyje žemės 
ūkio statybų neprisilaikoma net

minimalių techninių reikalavi
mų, darbų kokybė žema”. Vėl 
nurodyti konkretūs atvejai: 
Priekulės sovehozo vištidėje te
ko dėl blogai atlikto darbo per
dirbti pamatus bei sienas, tas 
pat atsitiko ir su Dituvos sov
ehozo veršide. Bloga kokybė ir 
Telšių statybos valdybos stato 
mų namų.

Sparčiai statyti žemės ūiko 
pastatus ypačiai trukdo tai, jog 
jie blogai aprūpinami įrengi
mais. Iš viso kai kurie “Lietu-

tas. Jis iki šiol nepadaręs dide
lei daliai pastatų, numatytų pa
statyti šiais metais, brėžinių. 
Tai atsitikę todėl, kad projek
tuotojai nesilanko ūkiuose, ne- 
susipažįsta su žemės ūkio eko
nomikos klausimais ir jų ne
svarsto su ūkių vadovais.

Aksomitas reikalauja, kad 
minėtieji trūkumai būtų kuo 
greičiausiai pašalinti. Pagrindi
nė priemonė tam — išskaičiuo
tosios organizacijos ir įstaigos 
turi darbą paspartinti. Bet ir 
pats greičiausiai netiki, kad to-

Kiniečiai komunistai veikia Afrikoj
ZOMBA, Malavvi. — Malawi Malavvi’o respublikai $54,000 pa-

ministeris pirmininkas Hastings 
Banda (Malawi dar neseniai, 
kaip britų kolonija buvo vadi
nama Nyassaland’u) atleido iš 
pareigų savo kabineto narius 
ir viešai juos apkaltino rengu
sius sąmokslą jam (premjerui) 
nužudyti.

Kalbėdamas specialiame Mala 
wi parlamento posėdyje, Has
tings Banda pareiškė, kad pa
šalintieji ministeriai buvo rau
donosios Kinijos ambasados 
Taganyikoje užverbuoti aten
tatui suorganizuoti, ir kiniečiai 
komunistai tarp kitko žadėjo

skolų, jei Malawi pripažins rau
donosios Kinijos dabartinę vy
riausybę ir užmegs su ja diplo 
matinius santykius.

Kinematografijos cent
ro premija paskirta 
režisieriui Pasotini

Jis pabrėžė, kad sovietinė 
valstybė kasmet nukreipia dau
giau kaip du trečdalius žemės 
ūkiui skirtų lėšų kapitalinei sta
tybai. Ją reikia tačiau pagrei
tinti, pagerinti ir suaktyvinti, 
pereinant prie statybos rangos 
būdu. Tam tikslui Statybos mi
nisterijoje įsteigta žemės ūkio 
statybos valdyba, kurios prie
žiūroje dirba keturios statybos 
valdybos ir keletas kilnojamų 
mechanizuotų kolonų. Iki šių 
metų galo dar būsiančios papil
domai įsteigtos trys tokios ko
lonos ir du kaimo statybos tres
tai. Kodėl prireikė šių naujų

Nauji šventieji
KAMPALA, Uganda (Afriko

je). — Ugandos respublikos 
prezidentas drauge su trim 
tūkstančiais Afrikos maldininkų 
dalyvaus šio mėnesio' 18 dieną 
Šv. Petro bazilikoje dvidešimt 
dviejų Ugandos kankinių šven
taisiais paskelbimo iškilmėse.

Nauji šventieji kankiniai yra 
nužudyti praėjusį šimtmetį 
Ugandoj persekiojimo metu.

— JAV senatas ir Atstovų 
biurokratinių įstaigų statyboms rūmai šeštadienį baigė darbus.

Audra

NEW ORLEANAS. — Ura
ganas Hilda užvakar smogė 
skersai pietinę Louisianos vals
tijos dalį. Mažiausiai 29 asme
nys žuvo audros metu.

— Britanija rugsėjo 30 d. 
atmetė Ispanijos pretenzijas į 
Gibraltarą.

Naujausios žinios
— Jungtinės Amerikos Vals

tybės ir Sovietų Rusija tuojau 
po Amerikos lapkričio 3 d. rin
kimų pradės derybas įvairiais 
politiniais klausimais, įskaitant 
ir Kinijos atominių ginklų po
tencialą.

— Filipinų prezidentas Ma- 
capagal atvyksta į Jungtines 
Amerikos Valstybes vizito.

— Prezidentas Johnsonas pa
skelbė Louisianos valstiją aud
ros nuteriota apylinke. Ten aud
ra padarė daug nuostolių, ypač 
nukentėjo cukraus pasėlis.

— Neutraliųjų valstybių vy
riausybių galvų konferencija. 
Šiandien Kaire, Egipto sostinė
je, pradedama neutraliųjų vals
tybių vadų konferencija, kurio
je dalyvauja “neutralus” Jugo
slavijos diktatorius Tito, Indo

nezijos “neutralus” prezidentas 
Sukamo. Šion konferencijon at
vyko Indijos premjeras Shastri.

kreipti daugiau dėmesio į ateis
tinį kareivių auklėjimą, štai ar
mijos laikraštis “Raudonoji 
Žvaigždė" (rugp. 19 d. numery) 
rašo, “mokslinė komunizmo pa
saulėžiūra bei komunistinė mo
ralė yra nesuderinama su reli
gija ir sektų niekingomis atgy
venomis”. Ateistinis švietimas 
turįs armijoje tapti politinio 
auklėjimo svarbia dalimi.

, „ ji sparta yra galima, nes pra
ves žemės ūkio technikos su- nešimas aiškiai jrodo, jog be-
sivienijimo skyriai dargi neišsi
aiškino, kokių reikia įrengimų 
mechanizuotuose ūkiuose. Ne
kartą pasitaiko, kad naujieji 
pastatai pastatomi taip, kad 
juose sunkiai įmanoma mašinas 
bei mechanizmus įrengti. 
Kaimas — komunizmo posūnis 

Dėl didelių trūkumų, vykdant 
žemės ūiko statybas, esančios 
kaltos ir projektavimo organi
zacijos, visų pirma Žemės ūkio 
statybos projektavimo institu-

veik nėra įstaigos ar organiza
cijos, sugebančios ir no
rinčios statybas kaime atlikti 
rimtai. Juk kaimas yra komu
nizmo posūnis, be kitko ir to
dėl, kad jis komunizmu labiau
siai netiki ir yra lietuviškesnis 
už miestus. Todėl nenuostabu,
kad Aksomitas tepasiūlė: “pa
sirūpinti, kad būtų tinkamai pa
siruošta kitų metų žemės ūkio 
objektų statybai...” (E.)

Trumpai iš visur

Sustiprinta ateistinė
propaganda Sovietu

Rusijos armijoje
MASKVA. — Krinta į akis, 

kad paskutiniu metu Sovietų 
Rusijos armijos politrukai ėmė

CHILLY

Deja, rašoma toliau “Raudo
nojoj Žvaigždėj”, ateistinė pro
paganda kariuomenėj nepasižy
mi reikiamu kovingumu ir ofen- 
syvine dvasia, kuri būtina, sie
kiant kareiviuose išugdyti aukš
tą kovos moralę. Vis dar pa
sitaiką kareivių, kurie laisvalai
kiu lanko bažnyčią ir net pasi
krikštija. Yra atvejų, kad kom
jaunuoliai ir partiečiai, turį sa
vo viršininkų pilną pasitikėji
mą, dalyvauja pamaldose. O 
ir seni kompartijos nariai ne
kartą parodą atlaidumo savo 
giminėms, pamaldiems krikščio
nims ar sektantams. Ir baigia 
straipsnį optimistine pastaba, 
kad “kiekvienas įsiveržimas į 
visatos erdves pramuša naujas 
spragas religinėj pasaulėžiū
roj”...

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
apie 60 laipsn.

Saulė teka 6:50, leidžias 6:28.
KALENDORIUS

Spalio 5 d.: šv. Placidas, Pa
lemonas.

Spalio 6 d.: šv. Brunonas, 
Buivydas.

Priešingai, įsiveržimas į vi
satos erdves pašalina religijoje 
spragas, kurias bando komunis
tai sudaryti. Religija žmogų ne
menkina, bet jį iškelia aukščiau 
medžiagos.

Komunistai, kreipdamiesi į 
žmogų ir prašydami jį būti ge
ru, darbščiu, sąžiningu įmonė
se ir kolchozuose, jie kreipiasi 
į giliausias religines apraiškas.

ASYŽIUS, Italija. — Tarp
tautinio katalikų kinematografi
jos centro didžioji šių metų pre
mija buvo paskirta italų reži
sieriui Pasolini už jo filmą 
“Evangelija pagal šv. Matą”.

Tas pats Pasolini filmas ne
seniai įvykusiame pasauliniame 
kinematografijos festivalyje Ve
necijoje buvo atžymėtas antrą
ja premija. Tarptautinio kata
likų kinematografijos centro 
premija filmui “Evangelija pa
gal šv. Matą” buvo paskirta 
rugsėjo 28 d. vienbalsiu tarp
tautinės komisijos nutarimu ka
talikiškų filmų festivalyje Asy
žiuje.

vykdyti šalia begalės senųjų? 
Mat, Aksomito žodžiais, iki šiol 
statybos darbus deramai atliko 
tik “Lietuvos žemės ūkio tech
nikos’’ susivienijimas ir Vyriau
sios elektrifikavimo ir energeti
kos valdybos organizacijos. Vi
sos kitos statybai kaime vyk
dyti įstaigos ir organizacijos 
dirba blogai. “Ypač atsilieka 
Statybos ministerijos organiza
cijos”, taigi tos, kurioms iš es
mės šis darbas priklauso. 

Atsilikimas
Kaip labai atsilikta vykdant 

nustatytas plano normas, Ak
somitas pailiustravo konkrečiu 
pavyzdžiu: pagal planą iki šiol

88 kongreso knygos užskleistos, 
bet jam nepavyko priimti “me- 
dicare” įstatymo projekto.

— JAV federalinė valdžia 
penktadienį atšaukė Sovietų Ru
sijos šnipų Aleksandro Sokolo- 
vo ir jo žmonos bylą, kuri bu
vo pradėta nagrinėti Brookly
ne, N. Y. Kodėl atšaukė? Šio 
krašto administracija nenorėjo, 
kad byols metu paaiškėtų kai 
kurios kontražvalgybinės pa
slaptys. Sokolovai bus depor
tuoti iš šio krašto. Jie dabar 
yra imigracijos pareigūnų ran
kose.

“Filmo autorius atrado nau- turėjo būti atiduota naudoti
ją būdą meninėmis priemonė
mis atskleisti Evangelijos tik
rovę, — sakoma komisijos pa
reiškime. — Vaizdai dažnai yra 
labai realistiški, atkeldami 
Evangelijos įvykius tiesiog į 
mūsų laikus... Kristaus asmuo 
pavaizduotas blaiviai ir skonin
gai, iškeliant jį kaip Bažnyčios 
įsteigėją, kaip Dievą ir žmogų, 
atskleidžiant jo vidinį gyvenimą 
ir jo mokslą...”

Nepavykęs sąmokslas 
prieš Egipto

prezidentę Nasserj
LONDONAS, Anglija. — Lon 

dono “Daily Express” pranešė, 
kad 22 jauni egiptiečiai karinin
kai Kaire (Egipto sostinėje) su 
šaudyti už atentato ruošimą 
prieš Egipto prezidentą Nasse 
rį. Atentato tikslas pagrobti 
Egipto valdžią.

Ši informacija, paskelbta 
šiom dienom, esanti gauta iš 
patikimų šaltinių.

Egiptiečiai karininkai norėję 
išsprogdinti Aleksandrijos
mieste rūmus su 20 dinamito 
lazdelių pagalba, būtent, tuo 
metu, kai Nasseris į juos at
vyks, bet jo atvykimas paskuti
niu momentu buvęs atšauktas.

karvidėm 28.5 tūkstančio patal
pų, o atiduota tik 5.5 tūkstan
čio. Taip pat nepakankamai 
greit statomos kiaulidės, paukš
tides. Dar neįrengtas nė vienas 
mechanizuotas grūdų sandėlis, 
nė viena “Lietuvos žemės ūkio 
technikos” remonto dirbtuvė, 
uždelsiamos atiduoti naudoti 
skystų mineralinių trąšų sau
gyklos.

Toliau Aksomitas pažymėjo, 
kad ypač blogai statomos kom
binuotų pašarų gamyklos. Ne 
ką geriau statomi ir žemės ūkio 
technikumų bei mokslinio tyri
mo institutų ir bandymo stočių 
pastatai. Nuo metų pradžios 
čia atlikta maždaug pusė už-

— Užsienis apie JAV Aukš- vados nestebinančios, bet ne vi- 
čiausio teismo Warreno komiai- sur įtikinančios.
jos pranešimą. Warreno komisi
jos, tyrusios prezidento Kenne
džio nužudymo aplinkybes, at
metė komunistai. Jiems jis ne
patikimas. Britanijos prokomu
nistinis rašytojas Bertrand Rus- 
sel kaltino, kad parodymai esą 
klastoti, po kelis kartus kaita
lioti.

Maskvos “Komsomol. Prav- 
da” tebekartoja seną dainelę — 
naftos milijonai surengę są
mokslą prieš JAV prezidentą 
Kennedį.

Prancūzų konservatorių laik
raštis “Le Figaro” pasakė: iš-

— Prancūzijos ir Italijos ko
munistų vadai palaiko Sovietų 
Rusijos planą sukviesti pasau
lio komunistų partijų konferen
ciją Maskvoje, bet atmeta vi
sas idėjas atgaivinti komunistų 
intennacionalą.

Paruošiamasis komunistų par- 
partijų vadų susirinkimas nu
matomas gruodžio 15 dieną. So
vietai pakvietė 26 kitas komu
nistų partijas į šį suvaižavimą, 
bet tik vienuolika partijų pri
ėmė pakvietimą. Didžioji ko
munistų konferencija numato
ma sekančiais metais.

Skrendantis karo lanko komandos centras. — Skrendantis karo lauko komandos ir kontrolės centras 
yra kraunamas į karo aviacijos C-130 lėktuvą Geenville, Texas. Šis centras yra specialiai pastatytas, 
kad tiktų lėktuvo kroviniams skirtos vietos išmieroms. Tas komandos centras yra 47 pėdų ilgio, 9 pėdų 
ir 6 colių pločio, 8 pėdų ir 4 colių aukščio. Kairėje apačioje matyti vilkimo įtaisas, kuriuo centrą galima 
žeme risti kur norima. (UPI)

(

KAZACHSTANE 100,000 LENKŲ TREMTINIŲ

— Prancūzijos prezidentas 
Charles de Gaulle spalio 3 die
ną atvyko į Buenos Aires, Ar
gentinos sostinę. Argentiniečiai 
iškilmingai jį sutiko. De Gaul
le pasiūlė Argentinai kultūrinį 
ir techninį bendradarbiavimą 
su Prancūzija.

Prezidentas de Gaulle šian
dien atvyksta į Paragvajų.

VARŠUVA. — Aukšti “Su
vienytos Lenkų darbo partijos” 
(Lenkijos komunistų partijos 
oficialusis pavadinimas) parei
gūnai, neseniai iš kelionės So
vietų Rusijoje, pranešė, kad 
vien tik sovietinėje Kazachstano 
respublikoje yra apie 100,000 
lenkų, kurie ten buvo ištremti 
po Lenkijos užpuolimo 1939 m.

Kita tremtinių dalis yra tie 
lenkai, kuriuos Sovietų Rusijos 
valdžia ištrėmė, užėmę Lenki
jos plotus 1944 m.

Pagaliau tremtinių tarpe yra 
ir nemaža buvusių partizanų, 
kovojusių su komunistais. Len
kai tremtiniai neturį jokio ry
šio su savo tėvyne, iš kurios 
jie negauna nei laiškų, nei spau
dos. Daugumas yra praradę 
viltį kada nors savo gimtąjį 
kraštą išvysti.

Tremtiniai neturi jokio ryšio su savo tėvyne
Kiekvienas tremtinys lenkas, romą daugybė žygių juos su-

bandęs susisiekti su Lenkijos 
konsularinėmis ir diplomatinė
mis įstaigomis Sovietų Rusijoje, 
būdavo iki šiol baudžiamas sun
kiomis bausmėmis.

Lenkijos pareigūnai pareiškė, 
kad ir kitose Sovietų Rusijos 
vietose yra internuotų Lenki
jos piliečių. Praeityje buvę da-

KUNIGAI LAKŪNAI
Apie 200 Amerikos kunigų, 

turinčių leidimus, susiorgani
zavo ir įsteigė Kunigų lakūnų 
sąjungą su centru Washingto-
ne.

sigrąžinti Lenkijon. Nepasiekta 
jokių pasekmių, taip, kad Var
šuvos vyriausybė nematanti jo
kios galimybės šių žmonių li
kimui pakeisti.

— Komunistai partizanai va
kar buvo 50 mylių nuo Saigono, 
pietų Vietnamo sostinės. Jų jė
gos sustiprėjo, gavus karinę pa
galbą iš šiaurės Vietnamo ir 
raudonosios Kinijos.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės užvakar paleido satelitą 
Explorer 21, kuris skris 6 dienas 
aplink žemę. Paleidimo tikslas: 
tirti magnetinius laukus, saulės 
spinduliavimą ir kt.

Pasaulio spauda apie
Warreno komisijos 

raportą
WASHINGTON, D. C. — Wa- 

rreno komisijos, tyrusios prezi
dento Kennedžio nužudymo ap
linkybes, pranešimas pasaulyje 
daugelio laikraščių sutiktas abe
jingai ir be pasitikėjimo.

Vakarų Europoje komunisti
nė ir prokomunistinė spauda pa
smerkė Warreno komisijos ra
portą kaip “rankų nusiplovi- 
mą”.

Sovietų Rusijos rytinės Eu
ropos spauda plačiai kalbėjo 
apie Warreno komisijos raportą, 
bet abejoja dėl jo pagrįstumo ir 
pasigenda tiesos atskleidimo.
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SOCIALINIS DRAUDIMAS
IR DARBAS 

Tvarko Pranas Šulas |r Jonas Šoliūnas
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IOS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

Kada geriausia išeiti pensijon?
Kl. Pagal mano dabartinius 

dokumentus aš esu jaunesnis, 
bet aš turiu tikrus metrikus ir 
kariuomenės knygutę. Iš tikrų
jų aš esu gimęs 1901 m. gruo
džio 15 d. Sveikatai neleidžiant 
toliau dirbti, norėčiau išeiti j 
pensiją. Kada geriausia sustoti 
dirbus: ar suėjus gruodžio 15 
d. ar po Naujų Metų ir ar rei
kia apie tai iš kalno pranešti? 
Kiek reikia jums už atsaky
mą? B. K.

Atsak. B. K. Nors jūs ir esa
te savo metus pajauninę, jums 
nevertėtų rūpintis dėl metų pa
keitimo. Kada prašysite socia
linio draudimo pensijos savo 
tikrąją gimimo datą galėsite į- 
rodyti turima kariuomenės kny
gute. Tai labai geras amžiui į- 
rodyti dokumentas. Jį pasiimki
te kartu, kai kreipsitės pensijos 
reikalais į artimiausią sociali
nio draudimo raštinę.

Patarčiau pensijai gauti pa
reiškimą paduoti gruodžio mė
nesį, arba tučtuojau po Naujų 
metų. Pranešti socialinio drau
dimo įstaigai, kad jūs nustosi
te dirbti dabar nereikia.

Man jokio atlyginimo ar už
mokėjimo už atsakymus spau
doj© ar laiškais nereikia. Už 
•visa tai yra mokama valstybi
nės tarnybos alga.
Kokia bus našlės ir nedarbin- 

: gurno pensija?
■ Atsak. O. V. šis atsakymas 
liečia jūsų žodinį teiravimąsi 
ypięi jūsų našlės ir nedarbingu
mo pensijas.

Sprendžiant iš jūsų mirusio 
vyfcf uždarbių, jums sulaukus 
62 m. amžiaus, jūsų mėnesinė 
našles pensija būtų apie $92.40.

Jeigu jūs kvalifikuotumėtės 
nedarbingumo pensijai, tai jūsų 
nuosava nedarbingumo pensija 
būtų apie $73 por mėnesį.J. šoliūnas

DEL ATLYGINIMO BESI
KREIPIANTIEMS ŽINOTINA

Aukšt. Komisionierius Pabėg. 
reikalams turi teikti teisinę pa
galbą ir tiems buv. DP, kurie 
išemigravo į kitus kraštus, jei 
jie turėjo DP statusą iki 1953 
metų. Taigi visi nukentėję dėl 
nacių režimo persekiojimų, ku
riems Vokiečių įstaigos daro 
kliūčių sprendžiant jų atlygini
mo bylas, turi apie tai pra
nešti Aukšt. Pabėgėlių komi- 
sion. ir prašyti jo intervencijos 
jų bylos reikalu.

Komisionieriaus adresas: — 
United Nations Office of the 
High. Commissioner for Refu- 
gees, Palais dės Nations, Gene- 
ve, Switzerland.

Atlyginimo reikalu rašykite
L. B. Socialinio klubo valdybos 
reikalų vedėjui (A. Čepulis, 
3548 S. Emerald, Chicago 9, 
III.), kad, turint medžiagos, gali
ma būtų komisarui įteikti ati
tinkamą memorandumą. Žino
mą tokie asmens turėtų įstoti 
į LB Soc. klubą, prisiunčiant 1 
dol. metams nario mokesčio su 
sau adresuotu voku ir pašto 
ženklu. Žinąs

PASIRAŠĖ KOLEKTYVINĘ 
DARBO SUTARTĮ

if/t'i ■
Neseniai United Packing- 

ipųąe Workers unija Chicagoje 
pasirašė kolektyvinę sutartį su 
iViison b-ve. Sutartis panaši pa
teiktam pavyzdžiui dėl industri
jos nustatytas prieš dvi savai
tes susitarime su Armour b-ve 
tur dirba 12,000.

Wilsono b-vės pareigūnai pa
lakė, kad nauja sutartis apima 
Jaugiau kaip 5,000 darbininkų. 
Sutartimi darbininkams pakelia 
na 6 c. valandai kiekvienais 
netais per trejų metų laikotar

pį, numatyta Armour sutarty, 
padidinti gydymo ir gerbūvio 
išmokėjimai ir paramos skyrius 
darbininkams, paliestiems auto 
matizacijos.

Dabar UPWA ir AMCBW uni
jos veda derybas su kitom b- 
vėms dėl naujų sutarčių, ku
rios apimtų 15,000 darbininkų.

Philadelphijoj neseniai buvo 
pasiektas susitarimas dėl naujos 
sutarties 15,000 Pennsylvania 
geležinkelio išlaikymo - remonto 
darbininkų po vienerių metų ve
stų derybų.

—Vietos darbininkas

Dar dėl atlyginimų 
repatriantams

Vak. Vokietijos naštų išlygini
mo įstamdavystė turi tikslą atly
ginti nuostolius, kurie įvyko dėl 
ištrėmimo ir žalos padarytos II 
pas. karo metu, taipgi dėl paleng
vinimo nuoskaudų, kurios įvyko 
dėl valiutos reformos Vak. Vokie
tijoje įskaitant Vak. Berlyną. Tą 
įstamdavystę papildo nustatymo, 
valiutų išlyginimo ir senasis tau
pytojų (Altsparergesetz). Kaip iš
lyginimo atlyginimai yra:: pagrin
dinis nuostolių atstatymo pasko
los, karo nuostolių renta, namų 
apyvokos, butų pašalpa, sunkumų 
fondo pašalpa, apmokymo, valiutų 
nuostolių išlyginimas ir senųjų tau 
pytojų atlyginimai tais įstatymais 
garantuoti. Įvade naštų išlyginimo 
įstatymo yra pasakyta, kad “Da
vimas ir priėmimas aukščiau mi
nėtų atlyginimų nereiškia atsisa
kymo ir nustojimo teisės reikalau
ti grąžinimo ištremtųjų turto”. 
Naštų išlyginimo įstatyrtidavystė 
iki šiol nenustatė galutinio termi
no atlyginimo reikalavimui. Atly
ginimo gali reikalauti tik natūrali
niai asmens (juridiniai asmens, 
kaip pvz. bendrovės, kooperaty
vai ir t. p.), kurie trėmimo arba 
nuostolių padarymo .metu buvo Vo 
kietijos piliečiai arba buvo “Volks- 
deutsche” (ištremtieji, r epatrian- 
tai, iškeltieji asmens •— DP). Be 
to turėjo būti Vokietijos pilietis 
arba ištremtas Volksdeutsche, 1950 
m. gruodžio 31 d. arba 1952 m. 
gruodžio 31 d. nuolatiniai gyven
ti Vak. Vokietijoje arba Vak. Ber
lyne.

Jeigu tame laikotarpy minėtas 
asmuo emigravo į JAV, tai jis ir
gi gali reikalauti atlyginimo, jei
gu jis prieš 1952 m. gruodžio 31 
d. mažiausia 1 metus nuolat gyve
no Vak. Vokietijoje ar Vak. Ber
lyne. Jeigu tiesioginiai nukentėjęs 
yra miręs po 1952 m. balandžio 1 
d., tai atlyginimo gali reikalauti 
paveldėtojai. Teisiniai paveldėtojai 
yra vyras ar žmona, teisėti vaikai, 
o moters atveju ir neteisėti vaikai 
ir jų vaikai; toliau tėvai, seneliai, 
proseneliai ir patėviai, tikrieji ir 
netikrieji broliai ir seserys ir jų 
vaikai pirmojo laipsnio.

Tuo atveju, jei tiesioginiai nu
kentėjęs yra miręs prieš 1952 m. 
balandžio mėn. 1 d., tai jo įpėdi
niai gali reikalauti atlyginimo, jei 
pavienis paveldėtojas gyveno 1950 
m. gruodžio 1 d. arba 1952 m. 
gruodžio 31 d. Vak. Vokietijoje ar
ba Vak. Berlyne arba prieš 1952 
m. gruodžio 31 d. bent 1 metus 
nuolat gyveno. Nukentėjusiems dėl 
karo (daugiausia nuo frontų) ne
turi reikšmės, kur nukentėjęs 1950 
ar 1952 m. gruodžio 31 d. gyveno 
ir kokią pilietybę nukentėjimo me
tu turėjo. Trėmimo nuostoliai (ū- 
kiniai) yra tie, kurie buvo padary
ti ištremiant plotuose į rytus nuo 
Oder-Neissės linijos arba už 1937 
metų Reicho ribų.

S

4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef.: Virginia 7-1141

Standard Federal
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

TURTAS — $87,000,000 REZERVAI — #8,500,000

Už taupmenas mokame dividendus kas 3 menesiai 

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI

VALANDOS: Pirmadieniais 9 iki 8 v. v. 
Antrad. 9 iki 4 v. v. Trečiadienį — nedir
bama. Ketvirtad. 9 iki 8 v. v. Penktad 

9 iki 4 v. v. šeštad. 9 iki 12 v.

Lichtfield Park, Ariz., leidžiama 
raketa tiriant kaip galima saugiau 
paleisti raketą, kad raketos moto
rui pradėjus veikti nebūtų sužalo
jama paleidimo vieta. Kaip jau 
spaudoj skelbta, kai kurios Sovie
tų Sąjungos raketos pakildamos 
taip sprogo, kad paleidimų vieto
je paliko tik didžiulės duobės.

Vietos nuostoliai yra turto nuos
toliai padaryti asmenims, kurie į- 
vyko anksčiau minėtuose plotuose, 
bet nebuvo ištremti ir kurie gyve
no 1944 m. gruodžio 31 d. Reiche. 
Karo nuostolis yra turto nuostolis, 
kuris įvyko dėl karo veiksmų nuo 
1939 m. rugpiūčio 26 d. iki 1945 
m. liepos 31 d. dabartinės Vak. 
Vokietijos ar Vak. Berlyno terito
rijoje.

Suinteresuotieji ir paliečiamieji 
asmens, norintieji reikalauti atly
ginimo, dėl informacijų prašomi 
kreiptis į LB Socialinio klubo val
dybą pridedant met. nario mokes
čio 1 dol. ir sau adresuotą voką 
su pašto ženklu. Reikia kreiptis: 
A. Čepulis, 3548 S. Emerald Avė., 
Chicago, III. Arg.
GRAŽIAI GYVUOJA

KREDITO UNIJOS
Greitai auganti Amerikos eko 

nomija pernai atsispindėjo di
deliu kredito unijų augimu ir 
didumu. Jos ir jų akcininkų 
skaičius pakilo daugiau negu 
14%.

Federalinės kredito unijos yra 
kooperatyvinės nepelno siekian
čios draugijos, organizuotos 
skatinti taupymą ir sukurti kre 
dito šaltinį produktyviams tiks
lams. Narystė yra ribota žmo
nių grupėm, turin, bendrą drau 
gijos, profesijos ar gyvenvie

TRANSATLANTIC PARCELS 
SERVICE COMPANY

1855 West 47th St., Chicago, III. 60609 

Tel. FR 6-6755

Siunčiame dovanų siuntinius tiesiog į Lietuvą nuo 1957 metų. 
Jūsų siuntinys iš mūsų įstaigos yra pasiunčiamas 24 vai. laikotar
py tiesiog į Lietuvą. Jums pasiunčiame pašto kvitą.

Turime tūkstančius klientų, kurie yra patenkinti mūsų teisingu 
ir greitu patarnavimu. Mes turime pasirinkimui visokių vilnonių ska
relių, įvairių medžiagų ir kitų daiktų tinkamų siųsti į Lietuvą.

Jūsų patogumui mūsų įstaiga atdara kiekvieną dieną nuo 10 
v.r. iki 6 v.v., šeštad. nuo 9 v.r. iki 4 popiet. (Po 6 vai. vak. tik 
susitarus).

Spalio ir lapkričio mėn. sekmadieniais atdara 
nuo 9 v. r. iki 4 v. popiet.

Išbandykite mūsų geriausią ir skubiausią patarnavimą, dabar.

fUSTEN MACRIEWICH, Jr., 
Prezidentas

tės rryšį. Tuo būdu darbo uni
jos, bažnyčios, vartotojų koo
peratyvo nariai, valdžios agen
tūros darbuotojai, viešų mo
kyklų mokytojai ir kitos tokios 
grupės sudaro bendrą vienetą 
kredito unijos sukūrimui. Jie 
joje perka akcijas ir tuo būdu 
taupo pinigus.

Kredito unijų nariai gali pa
siskolinti iš kredito unijų bet- 
kokiam naudingam ar produk
tyviam tikslui, kaip pvz. auto
mobilio pirkimui, susirinkusių 
sąskaitų mokėjimui ar specia
laus vaiko auklėjimui ar mo
kymo finansavimo išlaidoms 
padengti su žemu %-tu. Akci
ninkai už savo sutaupąs 1963 
m. gavo vidutinišką dividendą 
— 4.6%.

Dabar yra beveik 11,000 fe
deraliniai prižiūrėtų kredito uni 
jų su beveik 7,500,000 narių ir 
4 bilijonų dolerių. Dabar yra 
450 darbo unijų, kurių nariai 
laiko kredito unijas.
Federalinės kredito unijos yra 

“federalinės” tik ta prasme, 
kad jos yra tvarkomos Federa
linio valdžios Sveikatos, Švieti
mo ir Gerbūvio departamento 
įstaigos, bet negauna kitos val
džios pagalbos, išskyrus patari
mą. Mažos kredito unijos dau
giausia priklauso nuo savano
rių darbininkų, bet dauguma iš 
augo į tokias dideles, kad joms 
reikia apmokamų darbininkų.

Patarimą, kaip pradėti kre
dito uniją, galima gauti para
šant į Federalinio Kredito Uni
jų įtaigą (Bureau of Federal 
Credit Unions),, Washington 
25, D. C. Si įstaiga buvo kong
reso įkurta 1934 m. Kredito uni 
jų narių skaičius išaugo iš 120,- 
000 1936 m. ligi 7,500,000 perei 
tais metais. A.C.N.S.
KAIP RAŠYTI PETICIJAS
Kongresmanui ar senatoriui 

ranka rašytas laiškas yra daug 
svarbesnis negu dešimtys spau
sdintų.

Laiškus reikia rašyti kong
resmanui taip:

My Dear Sir:
Please kindly support the 

Medicare King Bill. (Sincerely 
yours, ........ > ............

Po šių žodžių seka piliečio
parašas ir adresas: ...............
miestas ....................... valstija.

Adresuoti taip:
Honorable ...............................

(kongresmanp, senatoriaus, pa
vardė, vardas)

House of Representatives or
Senat© Building
Washington, D. C.
Žinoma, neužmirškite ant 

voko kairėje pusėje parašyti 
savo pavardę ir adresą. L.P.š.

— Nacionalinė darbo santy
kių taryba posėdžiavusi Washin 
gtone, D. C., įsakė Wisconsino 
Kdhler Co., kad priimtų atgal 
į darbą prieš dvejus ir pusę 
metų išmestus už streiką 57 
darbininkus. Turi sumokėti už 
tą visą laiką atlyginimus.

VALYMAS |
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
Tel. CLiffside 4-10501

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pritaikau 26-tą stotį.

J. MIGLINAS
2549 YV. 69th St. n a. PR 6-1063

ft P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban.f dažai. Spec. pagalba kojom*
(Arch Supports) lr t t

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
Vai. 9-4 lr 6-8. šeštad. 9-1

2850 YV. 63rd St, Chicago 29, IU. 
Tel. PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 YVest 68rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla
dienj uždaryto. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
Res. telef. VVAIbrook 5-5070

Res. HE 0-1070

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001

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

Resid.: 3241 VVest OOth Place 
TeL: REpubUc 7-7808

DR. S BIEŽIS
C H I R U R GAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8; treč. 
uždaryta. Antrad. lr penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 03rd Street
Kampas 63-čios lr California

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

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

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street,
Route 25, Elgin,. Dlinois

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 YVest 71st Street
Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; Re*. HI 5-3226

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija
2751 YVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. t-9 
vai. penktad. 10 v. r. lkl 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. lkl 1 p. p. Ligoniu*
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFOD MEDICAL BLDG.

0449 So. Ihilaskl Rd.
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0878

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

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

Ofiso HE 4-1414, Re*. RE 7-8867

DR. B GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybė akušerija ir moterų litro. 
2454 YVest 7 Ist Street 

(71-os tr Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak 

Šešt. 12—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2737 YVest 71st Street 
VAK: kasdien nuo fi - 8 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Ligonius priima pagal susitarimą. 
Telef. — WA 6-2017
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Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2050 West 03rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 tki 4 vai
Pel. ofiso PO 7-0000, res. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 YVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryto.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 YVest Marąuette Road
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. vagai 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso Plt 0-1795. Res. TR 8-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

2300 YVest 51st Street 
Oakley Medical Arts

Pirm., antr., ketvirt. lr penkt nuo 
2—4 lr 6—9 lr pagal susitarimą.

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
( Lietu vis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8925 YVest 59th Street 

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvlrtad lr 
penktad. nuo 12-4 p.p.. 6:80-8:30
vai. vak. šeštad. 12-4 vai., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
--------------ISTESPECIALI!

MEDICAL BUILDING 
7150 South YVestem Avenue 

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

Ofiso tel. RE 7-1108.
Rez. teL 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 YVest 71st Street
Telefonas IIEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 YVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.; plrmąd. lr ketvlrtad. 1-4 p. p„ 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybė — vidaus ligos
2454 YVest 71st Street 

(71-os lr CampbeU Avė. kampas)

Vai.: kasdien 9-11 ryto tr 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Telef. ofiso: PlUlman 5-0700 
Namų: BEverly 8-3940 

Prišm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
1-4 p. p. ir treč. uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS

Monroe BnUding, Suite 709 
104 South Michigan Avenue

Vq.iR.ndnw Riiflltami* telefonu
rei. Ofiso PR 6-7800; Namų 025-7607

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1-9 p. p.
Išskyrus trečiadieni 

šeštadieniais 19-t v. D. D.

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 YV. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais

 uždaryta.
Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie lr Arcberi

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEO. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 YVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.; Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 lkl 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v 
Setšad. nuo 2-4. Trečiadieniais lrkitu laiku susitarus telefonu.

Telef REpubUc 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis lr pritaiko akinius 

keičia stiklas ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7381
1.Xal- P- »■ Utį 8 v. v. kasdien; treč 
uždaryto; šešt. nuo 1# v. r. lki 1 po- Piet. * .

R®*, tel. PR 9-67SO

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresa-. 2454 VVest 
7Ist St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 770-2880.

Valandos pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel.. uGRovehilJ 0-0617 

Valandos: 1-3 p. p. lr 6-8 p. p 
Penkt. tik 1-3 p. p. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

Offiso telef. CLiffside 4-2800 
Resid. telef. IVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika Ir specialiai 
chirurgija

4644 So. Ashland Avenue
Valandos kiekvieną dieną 2—4 1 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek 
madieniais uždaryta, priimama pa 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 w 
iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 0-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 lr nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2——4 v. popiet lr kitu lai
ku—-pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-0105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 YVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus. 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p. 

Treč. Ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 0-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS <
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 YVest 69th Street 
Spedalybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ *

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 lr 6 Iki 8 v. ▼. 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nno 2 iki 4 v. Treč. lr sekm.
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 0-0440. rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 YVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p.p. ir 7 tki 8 v.v. 

Treč. ir šeštad.pagal sutarti

DR. P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Tel. ofiso CA 0-0257. rez. PR 0-0051>A

Rez. 0000 So. Artesian Avenue 
Vai. 11 v. ryto Iki 2 v. p. p. 6-7 v. v

Perskaitę “Draugą", duo

kite ji kitiems pasiskaityti.



Kandidatų pasirinkimas,

PLATFORMOS IR TIKROVĖ
5/// metų rinkimines kampanijos keistenybes

Ar etikos, estetikos ii moralės dėsniai jos metu nustojo veikę?
Būtų naivu manyti, jog de

mokratų ir respublikonų par
tijų paskelbtosios konkrečių 
politinių užmojų programos to
bulai atitinka prezidentinių 
kandidatų tikrąsias mintis ir 
įsitikinimus programose liečia
mais klausimais. Platforma 
daugiau yra partijos principų 
ir troškimų pareiškimas, kaip 
kandidato nuoširdus įsiparei
gojimas stengtis kiekvieną jų 
žūt būt paversti realybe per 
savo ketverių metų kadenciją. 
Kad tai yra faktas, užtenka 
sugretinti abiejų partijų poli
tines platformas nuo 1932 m. 
ligi dabar su jų krašto admi
nistravimo duomenimis arba 
bent su išrinktųjų valdžių da
rytomis pastangomis platfor
moms įgyvendinti.

Todėl piliečiui balsuotf už 
kandidatą vien dėl to, kad vie
nos partijos kraštui siūlomoji 
vidaus ir užsienio reikalų pro
grama geriau patinka už ant
rosios, nebūtų visai tikslu, jei
gu nei viena, nei kita partija, 
paėmus valdžią į savo rankas^ 
nedės visų savo pastangų siū
lytąją! programai įvykdyti. 
Bet tada, kaipgi žmogus gali 
spręsti, katra partija geriau 
kraštą administruotų? Neleng
va spręsti, nebent valdanti par
tija būtų akivaizdžiai pasiro
džiusi eile svarbių klaidų vi
daus ir užsienio reikaluose 
nesugebanti ir netinkanti šiuo 
laikotarpiu kraštui valdyti. 
Patys faktai yra stipriausi ar
gumentai prieš ar už partiją 
bei jos kandidatus. Bet ir tie 
patys yra visaip aiškinami, žiū
rint, kokios spalvos akinius 
kas nešioja ir kas kam svar
biausia rūpi.

z » ». »
Kodėl taip turi būti? Todėl 

kad tikrovėje partijos platfor
ma nėra tikslas, kurto ji žada 
siekti, jeigu būtų išrinkta, bet 
priemonė prezidentiniams rin
kimams laimėti. Juo priešrin
kiminiai platformos pareiški
mai bus bendresni, juo mažiau 
jie bus pavojingi ir juo leng
viau bei patogiau bus gintis 
prieš jai darysimus pralaimė
jusios partijos priekaištus dėl 
savo platformos nevykdymo.

JA V-ėse yra įvairiausių di
desnių ir mažesnių grupių; 
tautinių, religinių, rasinių, po
litinių, profesinių, bankinių, 
ūkinių, žemės ūkio, verslinių, 
darbininkų unijų ir kt. Kiek
viena jų turi savo atskirus ir 
sau būdingus interesus bei 
tikslus. Kartais tie tikslai 
kertasi, vienas kitam priešta
rauja. Partijų platformos tu
ri jas visas patenkinti. Nors 
JAV-ės yra turtingiausias 
kraštas pasaulyje, bet joms 
netrūksta ir varguomenės, ku
riai labai svarbu, ką partija 
jai žada, ir dar svarbiau, ar 
laiko savo žodį. Stambų bal
suotojų bloką sudaro vyresnio 
amžiaus balsuotojai, kurie yra 
ypatingai susirūpinę brangia 
sveikatos apdrauda ir tolydžių 
gyvenimo brangimu, jų san
taupoms tolygiai neaugant. 
Kad partija ko daugiausiai bal
sų surinktų ir rinkimus laimė- 
ty. jos platforma turi būti pa- 
nacea kiekvienos balsuotojų 
kategorijos skauduliams pagy
dyti. Ar ji pajėgs savo plat
formos pažadus išpildyti, ar 
jie iš viso galimi įvykdyti, par
tijai šiandien nesvarbu ir ne 
rūpi. Jai viena terūpi: rinki
mus laimėti. Tik po to pasi
žiūrės į savo platfonną. Kas 
bus galima be jokio nepato
gumo įvykdyti, įvykdys, bet, 
jeigu būtų kokio politinio ne
patogumo, nevykdys.

Jeigu partija yra pasaulio ar 
krašto padėties verčiama 
griežčiau precizuoti savo prieš
rinkiminius pareiškimus, vė
liau, rinkimus laimėjus, ji ga
lės pateisinti savo tono pakei
timą naujomis, nuolat besikei
čiančio gyvenimo sąlygomis. 
Juk partija nėra visažinąs Die
vas, galinti pramatyti, kokios

bus sąlygos už dviejų mėnesių. 
Tuo momentu, kai platforma 
buvo formuluojama, pasaulyje 
buvo vienokios sąlygos ir nuo
taikos, o dabar, po dviejų mė
nesių, yra žymiai pasikeitusios. 
Taigi atitinkamai turi keistis 
ir politika. Argumentas visai 
teisingas.

* *. «
JAV-ių gyvenimas parodė 

ir rodo, kad balsuotojai per 
daug nesijaudina dėl platfor
mų pareiškimų bei pažadų ne
išpildymo. Labiausiai jiems 
rūpi taika pasaulyje, gerovė 
ir ramybė krašte. Jeigu pa
saulyje karo pavojaus nėra, 
o savaime krašte gerovė kles
ti ir bujoja, balsuotojai, apla
mai, yra patenkinti valdančia 
partija. Jau ji išbandyta, iš
tirta. Tokiose sąlygose balsuo
tojų daugumas ne perdaug lin
kęs išbandytą neblogą tarną 
pakeisti nauju, neištirtu, ku
ris gali būti ir blogesnis. Ge
riau vienas paukštis rankoje 
kaip du medyje!

Blaiviai galvojąs balsuoto
jas supranta, kad JAV-ės nėra 
utopija — nepasiekiamų sva
jonių kraštas. Bet vistiek jam 
yra malonu, kad nei viena, nei 
kita partija nepaneigia jo tei
sės pasvajoti, ir netgi pasva
joja kartu su juo. Kaipgi to
kia draugiška partija gali 
žmogui nepatikti! Kiekvienas 
laiko išmintingu ir doru žmo
gum tą, kuris jo nuomonėms 
ir svajonėms pritaria. Kodėl 
geroms svajonėms nepritarti 
ir, net sąlygoms leidžiant, ne- 
pagelbėti žmonėms savo sva
jas tikrove paversti? Partijos 
platforma yra tokia politinė 
priemonė rinkimams laimėti, 
kaip vaikučių bučiavimas jų 
balsuojantiems tėvams įsi
teikti.

* * *•
Rinkimus laimėjus, partija 

nenumeta ir nepamiršta savo 
platformos. Tik dabar jai pir
moj vietoj rūpi ne daugiausiai 
piliečių balsų surinkti, o pa
saulio taika, pavergtųjų tautų 
laisvė ir savojo krašto viso
kia gerovė ir ramybė. Kai pa
saulyje bus taika, tai ir JAV- 
ėse bus gera ir ramu. Bet pa
saulyje negali būti tikros tai
kos, kol jame vienos tautos 
skriaus, pavergs ir naikins ki
tas. Kas gi gali vienoj lovoj 
ramiai miegoti su galvažu
džiu ? Todėl abi partijos laiko 
savo pirmu ir svarbiausiu už
daviniu atitaisyti pasaulyje 
egzistuojančius neteisingumus, 
rūpintis visų pavergtųjų tau
tų, taipgi ir Lietuvos, išlaisvi
nimu. Net ir dėl priemonių 
šiam tikslui įvykdyti abi par
tijos iš esmės nesiskiria. Jos 
skiriasi tik laipsnio, akcento 
ir niuansų požiūriu.

Laimėjusi balsuotojų pasiti
kėjimą, partija prieina prie pa
čių slapčiausių vyriausybės tu
rimų tikrųjų pasaulio įvykiu 
duomenų ir planų, kuriais, lyg 
kortomis žaisdama, operuoja. 
Savaime suprantama, pralai
mėjusi partija prie tokių slap
čiausių duomenų šaltinių nega
li prieiti, ir todėl, nežinodama 
tikrųjų ir visų duomenų bei 
sumetimų, dėl kurių vyriausy
bė daro vienokių ar kitokių 
ėjimų, smarkiai ją puola, pa
stato gynimosi padėty ir ją 
reikalauja balsuotojams pasi
aiškinti. Tą daro ir spauda ir 
politiniai komentatoirai. Bet 
smulkiai paaiškinti plačiajai 
JAV-ių visuomenei visus sa
vo politinius ėjimus — kas 
visų vistiek nepatenkintų — 
būtų atidengimas savo kortų 
visam pasauliui, taipgi ir savo 
priešui, kuris yra žadėjęs mus 
palaidoti. Tai būtų ne tik ne
sąmonė, bet ir viso pasaulio 
bei pačių JAV-ių išdavimas.

Taigi išvadose — partijų 
platformos nėra nei vieninte
lis, nei visada geriausias mas
tas matuoti partijos kompe
tentingumą kraštui vadovauti.

J. V.

Demokratija yra laikoma to
buliausia valstybinės santvar
kos forma. Bet, kaip viskas, kas 
išeina iš žmogaus rankų, taip 
ir demokratija yra ne be ydų. 
Bene svarbiausia yra, kuri yra 
prikišama demokratijai, yra va
dinamas elektoritas, kuris susi
veda į etikos, stetikos ir mora
lės dėsnių pažeidimą rinkimų 
kampanijos metu.

Dar prieš tai kampanijai pra
sidedant, jau buvo pranašauja
ma, kad šiemet rivalizuojančios 
už valdžią partijos ne vynios į 
bovelną savo rinkiminės propa
gandos, o kirs, taip sakant, iš 
peties, neaiskaitydamos nei su 
teisingu paliečiamų faktų nu
švietimu, nei su pačių faktų tik 
ramu. Toks prognozas buvo da
romas, išeinant iš to sumetimo, 
kad, įsigalėjus respublikonų par 
tijoje konservatyviam sparnui, 
padidėjo skirtumas politinėse 
partijų platformose, o drauge 
paaštrėjo ir politinė įtampa rin
kimų kampanijoje.

Ir tikrai gyvenimo praktiko
je ta kampanija, dar jai uejpu- 
sėjus, pasuko į drabstymąsi ne
švankiais politinių vadų vienas 
kito pravardžiavimais ir jų poli
tinio veido murzinimais. Atro
dė, lyg privalomi kultūringai vi
suomenei bendravimo dėsniai 
tos kampanijos metu nustojo 
veikę.

Nuo tokios beatodairiškos 
propagandos ypatingai nuken
tėjo respublikonų prezidentinis 
kandidatas šen. Goldvvateris. Jo 
politiniai priešininkai padarė jį 
tokia “pabaisa” rinkikų akyse, 
kad tie rinkikai turėtų iš tolo 
jo bijoti.

Drauge su tuo valdančioji 
partija nesivaržo ir naudojasi 
rinkimų kampanijai valstybės

aparatų
Rodos, pats teisingumas rei- 

kalauja, kad abi rivalizuojan
čios už valdžią partijos turėtų 
rinkiminei kovai lygias sąlygas. 
Dėlto valdančioji partija, turė
dama kongrese neabejotiną dau
gumą, turėtų susilaikyti rinki
miniais metais nuo leidimo to
kių įstatymų, kurie turi tikslą 
įsiteikti rinkikams ir dėlto turi 
aiškų partinį atspalvį. Tas pats 
liečia ir vykdomosios valdžios 
aktus. Bet, kai platesnei visuo
menei gali būti ir nežinomi tik
rieji sumetimai,' kiniais valsty
bės valdžios veiksmai yra pa
grįsti, gyvenimo praktikoje opo 
zicija ne visuomet prieš partinio 
pobūdžio valdžios veiksmus ir 
protestuoja. Be to, ir iškilus 
protestams valdančioji partija 
visuomet ras valstybinių sume
timų savo veiksmams pateisin
ti. Be to, ir pats valstybės vai-

KAZYS ALMBNAS
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Romansą

Viso šito dėmesio centras pats Rasu-savak-tai, 
Rokas Stuopys, deja, toli gražu, nebuvo nei dalinai 
tiek savimi tikras, kaip tai būtų reikalavę jo garbin
tojai. Keletas aplinkybių visai sumaišė jo pasaulį. 
Ir viena iš jų buvo kaip tik ta, jam čia suteikta, pa
garba. Su vojažieriais bendraudamas, jis puikiai ži
nojo ir gerai suprato jų ir savo reikalus. Jie buvo 
darbininkai žmonės, užtai jie Roką vertino ir priėmė 
kaip stiprų ir teisėtą savo bendrijos narį. Jų pagar
ba buvo triukšminga ir nuoširdi ir dažnai net gru
boka, žodžiu, labai panaši kaip ir bernų santykiai 
Šateikių dvare. Rokas pats buvo darbininkas, ir vi
sa tai jam buvo instinktyviai aišku, o tikios 
smulkmenos, jog jis menkai tesuprato vojažierių 
kalbą, nesudarė jokio keblumo.

Tačiau reikalai šičia buvo jau skirtingi. Piega- 
nai buvo kariai.. Jų santykiai turėjo rituališką šal
tumą, kuris pripažindavo karių luome, reikalingus 
tarp individų tarpus. Rokas jų akyse turėjo lyg pen
kias generolo žvaigždes. Jie su juo kalbėjos santū
riai, iš tolo ir priedui — pilnai nesuprantamai. Roko 
geraširdiškas šypsnys jiems iššaukdavo tik dalinai 
pritariantį, nors ir pagarbų, žvilgsnį. Rokas, nesu
prasdamas nei jų, nei jų kalbos, žiūrėdavo į tas juo

FRANAS DAILIDE

džios pobūdis neleidžia čia lygių 
sąlygų rinkimų propagandai rei
kalauti. Valdančioji partija čia 
visuomet turi daug reiškiančias 
pirmenybes.

Tačiau su kuo opozicija nega
li sutikti, tai kad valdančioji 
partija panaudotų valstybės pa
reigūnus ttsioginiams savo rin
kiminės propagandos reika
lams. Jeigu toks panaudojimas 
yra vykdomas pagal įsakymą, 
jis ne tik pažeidžia lygių propa
gandos sąlygų principą, bet ir 
priešingas pačiai moralei. Vals
tybės pareigūnas čia gali būti 
verčiamas spaudimu iš viršaus 
atstovauti politiniams įsitikini
mams, kuriems jis yra priešin
gas. Tuo tarpu šiuo metu admi
nistracija tą valstybės pareigū
nų įtraukimą į valdančios par
tijos rinkiminę propagandą ga
na plačiai praktikuoja.

Būdingos šiai rinkimų kam
panijai yra taip pat “misteri
jos”, kurias sukelia administra
cijos suteikiamos prieštaraujan
čios žinios

Atrodo, kad administracija ri
kiuoja savo informaciją visuo
menei pagal tos informacijos 
naudingumą rinkiminėje kam
panijoje. Dėl tokios informaci
jos yra jau susidariusi visa eilė 
“misterijų”, kurių eilinis pilietis 
nepajėgia išspręsti. Pvz. dėl į- 
vykių Vietname ir Konge, dėl 
perdavimo teisės pavartoti ato

St. Louis County, Mo., respublikonai ir demokratai naudoja tą patį na
mą rinkiminei kampanijai. Namas padalintas į dvi dalis.

minius ginklus karinei vyresny
bei, dėl rugsėjo 18 d. bombar
davimų Tonkino įlankoje ir t. t. 
Prezidentas Johnsonas buvo pa
reiškęs spaudai, kad teisė pa
vartoti atominius ginklus nebus 
perduota karo vadams. Tuo tar
pu pasirodė, kad tai jau pada
ryta. O neteisinga informacija 
buvo paskelbta tam, kad rinki
kams atrodytų, jog Johnsonas 
stovi taikos sargyboje, o Gold- 
vvateris, kuris reikalauja tam 
tikrais atvejais atominių ginklų 
pavartojimo teisę perduoti ka
ro vadams, yra karo kurstyto
jas, Ir Tonkino įLankoje šio kraš 
to naikintuvai buvo supami ne 
keturių, o penkių tariamai ne
identifikuotų laivų, ir trys iš jų 
buvo naikintuvų paskandinti, o 
ne dingo nakties tamsumoje, 
kaip buvo Washingtone skelbia
ma, vengiant sudaryti prieš rin
kimus įspūdį, kad Azijos pietry
čiuose karas rimtėja.

Tai visa stato šių metų rinki
mų kampaniją ypatingoje švie
soje.

— Stenkitės savo religiniam 
gyvenimui duoti naują, tikrą, 
gilų charakterį, o ne paviršu
tiniškumą. Čia reikalingas tik
ras pasikeitimas, atsinaujini
mas. Neužtenka eiti į bažnyčią 
mechaniškai, nes be pilno vidi
nio įsigyvenimo mūsų tikėjimas 
negali pasipriešinti pasauliui.

—Popiežius Paulius VI

das, siauras akis ir jautėsi lyg jos gręžtųsi kiaurai 
per jį ir matytų akivaizdų jo netikrumą.

O netikrumo buvo daug.
Sekoje ir ypač Raselė jam dabar sudarė prob

lemą, kurią jis nė nesuvokė kaip spręsti. Ton-kau-pa 
išvertė Parti-kan žodžius, pareikšdamas, jog jis da
bar Sekoje vyras. Kaip? Klausė Rokas, kuo jis čia 
dėtas? Sekoje priklauso dabar tau, paaiškino Ton- 
kau-pa, taip ir Perkūnas. Rokas sumišęs kreipėsi į 
Raselę, bet Raselė į tai reagavo su Rokui nesupran
tama pašaipa ir šaltumu. Aplamai ji pradėjo elgtis 
taip, lyg Roko visai nepastebėtų ir su juo kalbėtis 
nenorėtų. Visa tai dar būtų buvę pusė bėdos, jei jo 
gyvenimo pati svarbiausia atrama — jo dėdė Erd- 
monas jam bent kiek būtų padėjęs ir pataręs. Bet čia 
tai, deja, reikalai buvo susikloję visai prastai. Prieš 
Erdmono ligą visa tai, ką sakydavo dėdė, buvo jam 
nors dažnai ir nesuprantama, bet vis vien visada ne
abejotina, neginčytina teisybė. Kažkaip Rokui buvo 
sunku ir įsivaizduoti, kad Erdmonas ką nors klaidin
go pasakytų. Bet per ligos kliedėjimus Erdmono tar
ti žodžiai buvo aiškiai beprasmiai, ir Rokui tai su
kėlė nejaukią abejonę net kadaise suprastais ir tikė
tais žodžiais. Net ir iš ligos atsipeikėjęs, Erdmonas 
buvo kitoks. Jis pavyzdžiui, atrodė kitaip, jo plau
kai buvo gerokai pražilę, barzda ir ūsai buvo išmar
ginti baltom plaukų gijom ir giliai įkritusios akys 
nebuvo taip drąsios ir viskuo tikros. Erdmonas da
bar tylėdavo beveik visą laiką, tylėdavo susikaupęs, 
lyg tos įdubusios akys būtų atgręžtos į jo paties vi
dų ir beveik nematytų aplinkos. Keletą kartų Ro
kas bandė kalbėtis su juo, bandė kalbėtis, kad ir apie
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PAŽADAI ANGLIJAI 
ATNAUJINTI

Konservatoriniai ir Darbo partija siekia Anglijos atsinau
jinimo ir jos sustiprėjimo, bet skirtingais būdais

GEDIMINAS GALVA

Anglijos Žemieji rūmai IX. 
buvo paleisti, rinkimai X. 15 nu
matyti, o jau X. 27 numatytas 
naujojo parlamento pirmasis 
posėdis, kurio metu jo nariai 
bus prisaikdinti ir išrinktas pir
mininkas. Tik anglai, turintieji 
Ugą parlamentinės veiklos pa
tyrimą, per mėnesį sugeba į 
vykdyti rinkimus ir tęsti politi
nį darbą. Jei Anglijos parlamen 
tinė tvarka būtų pažeista ar su
trukdyta, krašto gyventojai^ ne
žiūrint, kuriai partijai jie nūnai 
priklauso, galingu ir vieningu 
balsu prabUtų prieš smurtinin
kus.

Buvusiuose Žemuose rūmuose 
konservatoriai turėjo 361 atsto
vą, Darbo partija — 260, kadai
se kraštą valdę liberalai — 7 
ir vadinami nepriklausomieji
2. Mašina didelė, sudėtinga, bet 
iki šio meto veikia be priekaiš
tų.

Anglijos atsinaujinimas

Užsieniečiai dažnai pervertino 
Anglijos įsibėgėjimą ir jos su
gebėjimą senomis formomis ap
glėbti naują turinį. Šiuo metu 
daugelyje sričių Anglija yra at
silikusi. Ganėtinai pasiturinčia- 
me Perthe mieste tik nedauge
lis šeimų turi patogumus savo 
tautuose. Žinomame pramones 
telkinyje Manchesteryje ketvir
tis milijono gyvena lūšnose. Ne 
ką geresnė padėtis yra Glasgo- 
we, Leeds, Liverpoolyje ir eile
le kitų miestų. Net anglų žo
džiais, kuriems mes neturime 
pagrindo netikėti, šiaurinė Ang
lija, centrinė Škotija, pietinis 
Wales esančios tiesiog necivili
zuotos. Ten ištisomis myliomis 
tęsiasi siauros gatvelės, ten vei
kia nešvarios įmonės, ton retai 
užtiksi viešus parkus ar bet ku
rį patarnavimą gyventojams.

Šiuo metu Anglija susiduria 
su svaresniais klausimais uzbui 
tinio gyvenimo atsilikimą, kuri 
Darbo partijos vadovas Harold 
Wilson suglaustai apibudino, 
“vargu galime vadinti civihzuo- 
to žmogaus gyvenimu, kai pu
santro milijono gyvenamų na
mų yra be vonių, šilto vandens 
ir kitų patogumų”. Anglija per
gyvena didelį rūpestį pakelti Lutos pajamas, kad jų metous 
prieauglis siektų 4%, techniš
kai patobulinti pramones įmo
nes ir skatinti jų 8^*’ 
rasti naujas rinkas ir atvert 
ūkinėse varžybose su kito 
kraštais, išspręsti Anglijos gy
nybos klausimą, kuris nūnai li
ko atviru, surasti naują P1®1™? 
užsienio politikoje, pakelti kraš 
to gerovę ir dorovės lygi- I

tą keblią Sekoje problemą.
— Ji žino kur Kaibab, — atsakė Erdmonas, — 

Ji buvo ten, kai laidojo Zigmantą. Žinoma, mums rei
kia ją pasiimti.

— Bet ana rokuoja, jog ji yra mano pati, — 
bandė išdėstyti paties keblumo esmę Rokas.

— Tai kas? Svarbu, kad keliaus su mumis, — 
atrodė toliau nenorėdamas iš viso pokalbio tęsti, at
sakė Erdmonas.

— Žinia keliaus. .. Bet Raselė, ana...
— Raselė atrodo sveika. Kad tik arkliai taip 

išsilaikytų kaip ji, tada pasiektumėm Kaibab perpus 
greičiau.

Rokas norėjo kalbėtis toliau, bet Erdmonas jau 
žvelgė kažkur tolyn pro šalį, ir atrodė, lyg jis ne
mato nieko, atrodė, lyg tos giliai įdubusios akys se
ka kažką, kas klostosi jo galvoje. Rokas nutilo ir li
ko su savo sumišusiu nesupratimo jausmu, jausmu, 
kuris dabar jį nuolat persekiodavo. Kartais tų ne
aiškumų buvo tikrai per daug. Rokas įtempė savo 
pečių ir nugaros raumenis, jausdamas raminantį kar
do spaudimą. Tvirtom kojom jis suspaudė arklio šo
nus ir iškėlė galvą. Tik viena aplinkybė jam suteikė 
ramumo, po to nuvargimo prerijoj jis labai išmoko 
įvertinti savo jėgą ir dabar jis buvo vėl visiškai svei
kas ir stiprus. Ir nors pasaulis buvo ir neaiškus, bet 
bent tame nuotolyje, kur siekė jo rankos ir kardas, 
pasaulis Rokui buvo nepavojingas. Tai buvo rami
nantis jausmas, ir Rokas, per daug iš tiesų negalvo
damas, žvelgė pro priekyje jojančio Ton-kau-pa galvą 
į balzganą horizontą.
** daRfiUBi

Partijų niiosaikiimtM
Dvi svarbiausios — konserva

torių ir darbo — partijos pasi
žymi nuosaikumu ir prisiderini
mu tikrovei. Konservatoriai 
prieš rinkimus daro žymų posū
kį į kairę. Jie griežtai atsisako 
liberališkojo laissez — faire, 
neaprėžtos laisvės prado, kuris 
nuveda į monopolius, pripažįs
ta valstybės įsikišimą, dalinį 
planavimą, kuriam nevalia su
varžyti asmens laisves, rūpina
si socialiniais reikalais ir ypač 
krašto gerovės pakėlimu. Ang
lai pašaipiai sutiko tik konser
vatorių susirūpinimą krašto do
rovės pakėlimu, nes jų kai ku
rie partijos nariai ir net minis
teriai atvirai pažeidė moralės 
pradus.

Darbo partija suka į dešinę. 
Jos vyrai jau nebekalba apie į- 
monių suvalstybinimą. Jie, kaip 
ir liberalai, tesiguodžia, kad 
konservatoriai nepaprastai ap
sukrūs buvę pasisavinti jų par
tijų programinius siekimus. Opo 
zicijos partijos prikiša kai ku
rias konservatorių nesėkmes, 
pvz. įsikėlimą į karą dėl Suezo, 
tačiau jie tai daro 'be aistros, as
meniško niekinimo, jaučia didelę 
atsakomybę ne tik pažadais į- 
sipareigoti, (bet ir kraštą valdy
ti. Net liberalai, kurie šiuo me
tu neturi vilties rinkimuose lai
mėti, nesišvaisto suvedžiojan- 
čiais pažadais, bet nuosaikiai 
šneka, kad suvalstybintų įmo
nių jie nesiekią grąžinti savinin
kams.

Konservatorių stiprybė
Konservatorių vadas, nūdie

nis ministeris pirmininkas Alec 
Douglas Home, vidaus politikos 
klausimais šneka, lyg atstovau
damas Darbo ir Liberalų parti
joms. Jo esminis reikalas, kaip 
ir jo varžovų, atnaujinti Angli
ją: pagerinti gamybą, gyvena
mus namus ir išlaikyti pilnutinį 
gyventojų įdarbinimą, kuris ro
do konservatorių stiprybę. Ho
me pripažįsta, kad jo partija, 
laimėjusi rinkimus, turinti daug 
ką įgyvendinti. Klausimais, ku
riais aiškiai nesutaria su darbo 
partija, pagrindęs savo sampro
tavimus, jis nuolaidžiai siūlo: 
teišsprendžia rinkikai šį reika
lą. Harold Wilson kandžiai nu
rodo, kad Tory (konservatorių) 
partija savo manifeste krašto 
atnaujinimo srityje tesiskiria 
nuo darbo partijos tik būdais, 
priemonėmis, tačiau ne tikslais. 
Užsienio politikos srityje jie 
eina savo keliais. Konservato
riai linkę glaudžiau bendrauti

(Nukelta į 4 psl.)

f
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CLASSIFIED GUIDE REAL ESTATE

NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

Britanijos agrikultūros ministerio Soames žmona, kuri yra Churchillio 
jauniausioji duktė, kalbasi su George Wakeham senelių prieglaudos na
muose Sharnbrook. Ji atstovauja rinkiminėj konservatorių kampanijoj 
savo vyrą, kuris susižeidė krisdamas nuo arklio.

ĮSIGYKITE DABAR !

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiininuuiiii
LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yra nedidelio formato, 

kelių spalvų, pagaminti “šilk 
screen” būdu. Yra sekantys rinki
niai:

Vardadienio . ........ 10 atvir
Gimtadienio ............... 10
Padėkos....................... 10 ,,
Užuojautos ................. 10 ,,
Vestuvių ..................... 10 „
Vestuvių sukaktuvių- 10 „
Padėka už užuojauta. 10 „
Motinos Dienos proga 10 .,
“Draugas gali išpildyti užsaky

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru
kų. šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadieniu padėkos, užuojautos ir 
kt. — viso 10 atvirukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pakeli.

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street, 

CHHCAGO 29, ILLINOIS 
Platintojams duodama nuolaida.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllillllll

HELP W A N T E D

MACHINISTS
Immediate openings for ąualified 
all-round men for Job Shop. You 
mušt be able to make own set-up.

Also
Semi-Skilled help — overtime — 
benefits — all openings offer good 
vvorking conditions and steady 
work.

APPLY IN PERSON 
Monday thru Saturday

Pretnier Tool Works
3129 W. Harrison
CHICAGO, ILLINOIS

IMMEDIATE OPENINGS FOR

INSPECTORS
TESTERS

In Electronic Field
Military experience 

helpful

Nepasitenkinimas liau

dies universitetų veikla

Pažadai Anglijai...

PO P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES

TELEVISO ELECTRONICS
Wheeling & Exchange Road 

Wheeling, Illinois

(Atkelta iš 3 psl.)

Surinko
JUZĖ DAUŽVARDIENĖ

Brighton Parke reikalinga moteris 
prižiūrėti mokyklinio amžiaus 6 
metų berniuką. Skambinti LA 3- 
7109 po 6 v.v. arba visą dieną 
savaitgalį.

PAVERGTA LIETUVA. Kom
partijos CK prezidiumas ap
svarstęs klausimą “dėl priemo
nių liaudies universitetų darbui 
pagerinti” (plg. rūgs. 5d. “Tie
sos” 208 nr.). Priimtame nuta
rime pažymima, kad liaudies 
universitetai tapę “veiksminga 
mokslinių ir politinių žinių 
skleidimo, darbo žmonių idėjinio 
ir estetinio auklėjimo priemo
ne”. Kitaip tariant, liaudies uni
versitetai gerai tarnauja komu
nistinei propagandai. 1963—64 
mokslo metais veikę okupuotoj 
Lietuvoj 85 liaudies universite
tai su 246 fakultetais. Juose 
mokęsi daugiau kaip 38,000 
klausytojų.

su JAV, nors dėl kai kurių žy
gių ir jie nusivylę Washingtonu, 
kai Darbo partija užsimojusi 
sustiprinti Anglijos bendruome
nę (Commonvvealthą) ir glau
džiau bendrauti su Europa. Dar 
bo partijos užsienio politikos 
siekimai nedaug kuo tesiskiria 
nuo konservatorių, nes pastarie
ji bandė surasti kelią į Ūkinę 
Europos bendruomenę ir nesėk
mingai rikiavo Anglijos ben
druomenės kraštus. Iki šio me
to nė vienai Anglijos vyriausy
bei nepavyko suglaudinti prie
šingomis linkmėmis einančių, 
išsišakojusių kelių — bendrau
ti su Europa ir savąja bendruo
mene.
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FOIJHNfi CARTON
LETTER PRESS 

PRINTING PRESSMAN
Fuldcr-Glne Macliine Operator 

Esperienced men needed for ąuality 
folding carton plant.
Day and Night Shift, Good Wages.
UNITED BOARD & CARTON CORP. 
J 011 So. California, Tel. 638-7440

We are now hiring for full 
time positions in our

HOUSEKEEPING 
Kitchen & Laundry

Departments
• Excellent working conditions

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR' 
KITOKĮ PASTATAU

2501 West 69th Street 
HE 4-7482 436-5151

1

Pilnai modern. atnaujintas med. 
6 kamb. cottage. Naujas šild. spalv. 
vonia, tiles. kilimai, naujas gar. ir 
sidings. $1 2.500. Vieta 45 & Mo
zart.

Lnxus 0% kamb. rezid(*ncija su
daug brangių priedų M. parke. 
$33,500.

2—(i geras mūr. M. parke. Atskiri 
šildymai, garažas. $28,800.

2—(i med. Brighton p. Pilnas rū
sys, centr. šild. garažas, modern. bu
tai. $1 5,200.

Taverna su valgykla ir namu. Biz
nio rajone, prietvakarių daly miesto. 
Didelis biznis už mažus pinigus dSl 
sav. ligos.

Maisto krautuvė su nninu Brigh
ton p. centre. 35 m. veikiantis biznis 
pardavimui ar mainais Į namą Gage 
ar Marąuette p.

4—t ir 1—2 geriausios kokybės 
mūr. Brighton p. Centr. šild. gar. 
$41.600.

ŠIMKUS Real Estate - Notary Public
4259 S. Maplewood Avė., Tel. CL 4-7450 arba YA 7-2046

VERTIMAI, LEIDIMAI, NUOMOS, PASKOLOS

STANKUS 
CONSTRUCTION C0.

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

Ofiso ir namų telefonas: 
PRospecf 8-2013 

7203 So. VVestern Avė. 
Chicago, Illinois 60636

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning i 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago », IU.

HEATING CONTRACTOR

Mūr. (i knmb. prie 67 ir Campbell. 
Naujas šildymas. $19,500.

Mūr. 4 butai ir taverna. Netoli M. 
p. rajono. $29,500,

Med. S kamb. Rūsys, centrai, šil
dymas gazu. M. p. $1 2,800.

Mūr. 2x4. Apynaujis. 2 šildymai 
gazu. Garažas. M. p. $34,900.

Med. 3 mieg. 30 p. lotas, žemi tak
sai. 71 ir Sacramento. $11,500.

Mūr. iy2 a. (5 ir 5), garažas, 30 
p. lotas. $16,800.

Mūr. 2x5. Garažas. 69 ir Camp
bell. Skubiai už $25,900.

Meti. 2x5. Rūsys. Platus lotas M. 
p. $16,500.

Mūr. 5 kamb. 2 blokai nuo Maria 
High. Modernizuotas. $16.900.

Mūr. 8 butai. M. pke. Aukštos pa
jamos. Tik $73.600.

Med. 3 geri butai Ir maisto krau
tuvė. Marą. pk.. tik $18,900.

Mūr. 2x9, M. p. 2 šildymual, 30 p. 
lotas. $25,900.

A. KAIRYS REAL ESTATE
2501 West 69th Street, Tel. HEmlock 6-5151

Mūr. 10 butų po 3J4 kamb. Mar
ąuette Parke.

Mūr. 9 butų po 4 kamb. Autom.
šildymas gazu. automat. šviesos kon
trolė, nereikia priežiūros kūreni
mui. Arti $11,000 pajamų, 
vak. nuo Kedzie.

Mūr. 3 butai po 6 knmb. 
namas. Atskiri šildymai.
Parke.

Mfir. 2 j»o (i knmb. Atskiras šildy
mas kiekvienam butui. Modernus ir

61 ir Į
Tvirtas

Brighton

Nebrangus. 35 ir Washte-tvirtas. 
naiv.

Mfir. 3 po 4 knmb. Gazo pečiais 
naujos bažnyčiosšildymas. Arti 

Brighton Parke.
Meti. 2 |M> 9 kamb. Vidus kaip 

naujo, Brighton Parke.
Mūr. 2 j»o 4 kamb, 30 ir Spring- 

field. Mažas jmokėjimas.
Mūr. 5% kamb., 6 metų. West Co- 

lunibus už Kedzie. Daug pagerinimų. 
Gera statyba. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
2737 West 43rd Street Tel. CL 4-2390

Vis dėlto CK nėra patenkin
tas liaudies universitetų veikla; 
svarbiausia, atrodo, todėl, kad 
jie per mažai “raudoni”. Reikią 
“atsižvelgti į tai, kad jie pade
da kelti darbo žmonių komunis
tinį sąmoningumą, skiepyti 
jiems materialistinę pasaulėžiū
rą, atsparumą, auklėti juos tei
singos pažiūros į darbą ir visuo
menės nuosavybę, kolektyviz
mo, tarybinio patriotizmo ir so
cialistinio internacionalizmo dva 
šia,” — sakoma nutarime. Tai 
yra šio CK naujai priimto nu
tarimo dėl liaudies universitetų 
esmė. Jie atskleidžia komparti
jos nesėkmingas pastangas įsi
brauti į eilinio lietuvio mąsty
mą, gyvenimo būdą ir pažiūras 
ir visa tai “nuraudoninti”. Inte- 
ligentiniai sluoksniai yra pa
jungti šiam komunistiniam dar
bui per “Žinijos” draugiją, ku
ri ypač turi kovoti su lietuvio 
religingumu. Jai dabar priskirti 
įr liaudies universitetai, kurių 
tarybos prieky pastatytas H. 
Zabulis. Gal tikimasi, kad tokiu 
būdu inteligentija labiau įsi
jungs i liaudies komunistinimą.

(E.)

Darbo partijos padėtis dėl 
tarpusavio nesutarimo prieš 

pat rinkimus yra pablogėjusi. 
Anglija reikalinga atsinaujini
mo, tačiau Darbo partija ne ką 
daugiau gali šioje srityje paža
dėti už konservatorius. Konser
vatorių lūžių metais vietinio po
būdžio rinkimuose Darbo parti
ja ėmė vyrauti. Šiuo metu jos 
laimėjimu jau abejojama. B.B.- 
C. — anglų radijo tarnyba, tu
rinti gerą vardą krašte, nepri
klausoma įstaiga, jau prieš dvi 
savaites paskelbė, kad ateinan
čiuose rinkimuose laimės kon
servatoriai, nes jiems pavyko 
pasiekti gyventojų pilno įjungi
mo į darbus.

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 
receptų grynai lietuviškų valgių 
gaminimui anglų kalboje. Ponia 
Daužvardienė, kuri dažnai pasa
kodavo apie lietuviškus valgius 
per Chicagos radijo ir televizijos 
stotis, surinko pačius įdomiausius 
lietuviškų valgų receptus ir 
DRAUGAS juos išleido labai pa 
rankioję formoje. Pirmą kartą to
kia knyga pasirodo knygų rinko
je.

Gera dovana kitataučiams ar 
angliškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigait 

dųskite:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Stieet

CHICAGO 29, ILL.

MARQUETTE NATIONAL BANK
WILL PAY THE MAXIMUM

4%
0N

INTEREST
SAVINGS CERTIFICATES 0F DEPOSIT

AND

3’/l%

• Good benefits 
HIRING WILL BE DONE 
(the week of Oct. 5, 1964)

Mon. thru Fri — 7 -A.M. to 8 P.M. 
Saturday — 9 A.M. to 3 P.M.

Please apply
MacNeal Memorial Hospital

3224 Eudid Avenue 
BiERWYN, ILLINOIS 

(Nurses Residence Entrance)

PROGOS — OPPORTUNITIES

BRIGHTON PARKE PARDUO
DAMAS TAVERNOS BIZNIS IR 
2 NAMAI. Nuomos virš $400 per 
mėn. Parduosiu už geriausią pa
siūlymą. 4200 S. Westem Avė. 
VI 7-8414.

MISCELLANEOUS

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, III.

Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vSfiintuvus.

Vieninteliai tš lietuvių turi
me miesto leidimą, dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

93 ir YVestern apyl. Biznis ir 3 bu
tai. Geras mūras, nauja elektra. Pirk
site nebrangiai.

9 ir 7 kamb. mūr. Naujas šildy
mas. Ąžuolo spintelės, koklių ply
telės. Prie Maria High. $27,800.

Tik puse bloko nuo parko. S butų 
mūras, alum. langai, garažas. Kaina 
tik $28,200.

Į vakarus nuo M. p-ko Ultra mo
dernus 3-jų miegamųjų. Tik 6 m. 
mūras. Garažas, 30 p. sklypas ir 
daug priedų. Tik $21,600.

Į vakarus nuo Damen. 6 kamb. 
ultra modernus, 12 metų mūr. 2 vo
nios, centrai vėsinimas, puikiai Įreng
tas rūsys, 2 maš. mūr. garažas. Įva
žiavimas iš gatvės, 50 p. sklypas. 
Kaina $22,500.

95-os ir Francišco apyl. tvirto mū
ro 6 kamb. bungalow. Naujas karš
tu vandeniu šild. Nauja elektra, 
alum. langai. Tik $17,900.

Kas nori gyventi užmiesy ant pla
taus sklypo? 6 kamb. 10 metų mūro 
rezidencija. Prijungtas garažas, 2 
vonios, židinys, ir kiti priedai, Kai
na $21,500.

Juozas Žemaitis 
Victor Skade

OL 6-0412 
ST 8-9272

Pirmą kartą skelbiamas. Apynau
jis namas (expandable), mūr. 2 a. 
garažas, šoninis Įvažiavimas, daug 
priedų, M. p. Pirksit nebrangiai.

Ant didelio sklypo tik S metų labai 
modernus 19 apartmentų mūras. 
Kaina tik 6 H karto metinių paja
mų.

Netoli M. pko, mokyklos. 1 *4 a. 
modernizuotas namas. Savininkui 6 
kamb. ir $76 pajamų. Kaina $21,600.

Našlė skubiai parduoda apynaujĮ 
pajamų namą — krautuvė Ir 2 dide
li butai. M. p. Pirksit nebrangiai.
> 1 po • kamb. de Itue, ultramodenu 
M. pko gražiausioj vietoj, 2-jų metų 
mūras. 2 a. šoninis Įvažiavimas. Tei
raukitės.

5 miegamųjų mūras. Plytelių vo
nia ir virtuvė. Kilimai. 2 auto. ga
ražas. Netoli mūsų Įstaigos. $18,000.

2x5 kamb. mūr., 30 p. sklypas, 2 
a. naujas garažas. Labai geroje vie
toje. M. pke. Tik $28,00t.

Ant 40 p. sklypo 6 S kamb., tik 
kelių metų mūras. dideli gražūs 
kamb., kilimai, Į pietus nuo M. pke. 
Nebrangiai už $22.000.

4 butų mūras. Nauja šiluma, mūr. 
garažas, netoli parko, M. pke. Tik 
$44,000.

14 butų. 2 aukštų mūras, geros 
pajamos. Savininkas duoda paskolą 
M. pke. 86.000.

Prie pat parko 2x5 H kamb. Tik 
10 metų. 2 atskiri šildymai, alum 
langai, 2 a. ge.ražas, M. pke. Tik 
$89,000.

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

REAL ESTATE

Parduodami 5 sklypai prie 7200 S. 
Central Park, kanalizacija ir kt., 
geriausias pasiūlymas, Skambinti 
AU 7-4445 ar FR 2-7944.

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų 

STOGU DENGIMAS IR RINOS
Mes taisom, dažom rinas, nuteka

muosius vamzdžius ir ištepam smala 
vidų ilgesniam naudojimui: naujos 
rinos Įtaisomos iš nerūdijančio men
talo, kurio nereikia dažyti. Plokščių 
ir iškeltų stogų taisymas, smalinl- 
mas ar naujai uždengimas. Kaminai 
Ir “smokestack" pertaisomi —"tuck- 
pointed”. Mes atliekame lauko da
žymo. mūro užtaisymo — tuckpoin
ting ir cemento darbus.

Pilnai apsidraudę. Darbas garan
tuotas. Nemokamas įkainavimas. At
dara visą laiką.
Skambinkite LA 1-6047—BO 2-8778

Tel. GRovehilI 6-7875
ALF. STANČIAŪSKAS — 
HEATING and COOLING

šiidjmų ir šaldymų Įrengimas) 
7804 So. Rockv/ell Street

CHICAGO 29, ILL.

Aukštas 4 kamb, mūras, 36 p. lo
tas. Gazu šildymas, 2 auto gar., ge
ležinė tvora. 55th ir Pulaski. 
$17,500.

4 hutų mūras, Marąuette p-ke. 
$6',000 nuomos. Našlė parduos žemiau 
savikainos. $45,500.

Didelis 2 butų prie Maria High— 
sena motina keliasi pas vaikus ir pa
lieka ši gražų mūrą už $32,000.

12 apartmentų mūras. Platus lo
tas. Naujas gazu šildymas. Dideli 
butai. Apie $13,000 nuomos. Puiki 
vieta. $72,500.

švarus ir šviesus 2 butų mūras. 
6 ir 5 kamb. Įrengtas beismentas. 
Arti ofiso. $23,000.

7 kanib. med. Naujas centralinis 
gazu šildymas. Naujas 2 auto gara
žas. Alumin. langai. $11.800.

5 kanib. 12 metų. Mūras. Arti 69 
ir Pulaski. Virš 40 p. sklypas, ša

lia garažas. $19,000. Mokėjo daugiau.
4 butų bizniui patalpa ir garažas. 

Arti šv. Kryžiaus baž. Reikia tai
syti. $9,900.

Modernus. Pelningas. 3 butai ir 
biznis. Mūras. Dideli butai. Mūro ga
ražas. M.pke. $6.400 nuomos. Kaina 
— pigu. $53.000.

5 kamb. mūro namas. Gazu šil
dymas. Apyl. 64 ir Cicero Avė. Įmo
kėti apie $1,000. Kaina $10,500.

S butų medinis jm> 4 kamb. Rei
kalingas pataisymu. 50 p. lotas. A- 
pie $4,200 nuomos metams. Įmokėti 
$3,000; galima daugiau. Savininkas 
finansuoja. Kaina $21,500.

Palikimas. Pigus. 2 butų med. 45 
p. lotas. Naujas gazu šildymas. 64 Ir 
Pulaski. $17,000

5 >4 kamb. 7 metu mfir., 2 auto ga
raž. alum. langai, kilimai, vir. kros
nis, arti mūsų. $20,000.

Prašome pas mus teirautis dėl visokių namų ir nejudomo turto.

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69th St.. RE 7-7200 arba RE 7-8534

Marąuette Parke. Mūr. 2 butų 
po 6 kamb. Naujas šildymas. Mažas 
{mokėjimas. $25.900.

Marąuette Parke. Mūr. rezidencija 
5 kamb., 45 p. lotas. Garaž. $16,900.

Marąuette Parke. Mūr.. 4 butai. 
Geros pajamos. Tik $32,900.

VAINA REALTY
2617 VV. 71st St. RE 7-9515

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME.

BOOKKEEPING NOTARIJATAS 
CAR LICENSES. INCOME TAX

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

Demokratų vičeprez. kandidatas 
H. H. Humphrey rinkiminės kam

panijos metu.

ON REGULAR
SAVINGS PASSBOOK ACCOUNTS

(EFFECTIVE JANUARY 1, 1962)

MARQUETTE NATIONAL BANK
63rd and Western Avenue—GRovehilI 6-5100

Member: Federal Reserve System Federal Dėjaisi t Insurance Corp.
4

Jr

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Jurgis Savickis: Žemė dega, rašytojo ir diplomato atsiminimai iš 

1939—1945 m., kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvvnės ir 
Europos istorijoje. Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

Jonas Aistis: Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie
laisvėje kylantį Kauną ir jo kultūrinį kilimą,...................$2.50
Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago 29, Illinois

t*:

BAŽNYTINIŲ PAMALDŲ 
VADOVĖLIS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Ir kitas kraštas.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 82, Iii. Tel. YA 7-5980

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX

Apdraudų Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVICIUB 

6455 S. Kedzie Avė.. PR 8-2283

yra gaunamas Drauge. Jame yra 
visos reikalingos maldos ir gies
mės bei liturginiai nurodymai. 
Išleido Kunigų Vienybė. 2-ra patai 
syta laida. Kaina $3.50. Užsaky
mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W 
63rd St. Chieago 60629, DI.

M O V I N G
Apdraustas per kraustyme 

Jvalrių atstumų

A, VILIMAS
3415 S. Litnanlna Avė. 
Tel FRontier 6-1882

VVESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI
4318 S. Western 
Sav. St. Ščerba

Chicago 9, III. 
LA 3-1790

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

30 and 60 gal. Free Delivery 
5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 • 434-1113

$800 ĮMOKĖTI. PIETVAKARIŲ 
MIESTO DALY. Mūro rezidencija 
su 4 miegamais. Rūsys. Kaina tik 
$11,500 skubiam pardavimui. Tuo
jau galima užimti. Apyl. 26 ir 
Ridgeway. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.

Remkite “Draugę

4936 Wni ISth StrMt Cicero M, llllnoll

$12,500

»>

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS • APDRAUDA 
• NOTARIJATAS

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. WAlbrook 5-6015

MARQUETTE PARKE 
4 originalių butu mūrinis. Mūri
nis garažas. $5,000 metinių pa
jamų, Tik $39,000.

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

Cicero - Parkholme mūrinis na
mas — 2 po 5 kamb. su geriau
siais įrengimais ir apšildymu, tik 
$23,000.

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343

SALES « MORTGAGES o MANAGEMENT

SATAS REALTY
OHIct. OL 6-2233 Retldenct OL 2-BM7

$1,000 ŠMOKĖTI
Švarus, dailus 4 kamb. “expan- 

dable” namukas. Moderni vonia ir 
virtuvė, Gazo šilima.

6 kamb. butas savininkui ir 3 
butai išnuomavimui. Atskiri šil
dymai.



Stanislava ir Kazimieras Stulgaičiai

KUN. ALFONSO MARIJOS MIRTIES 

SUKAKTIS
REMKIME LIETUVIŠKĄ ŠVIETIMĄ

*5

Kenosha, Wis.
Auksinis jubiliejus

Kazimieras ir Stanislava Stul 
gaižiai spalio 6 d. paminės sa
vo 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Nors šiomis dienomis 
gyvena Kenosha, Wisc., pami 
nėjimui šios brangios dienos, ke 
tina aplankyti Dievo Apvaizdos 
bažnyčią Chicagoje, kur prieš 
50 metų įvyko vestuvės.

Stulgaičiai užaugino vieną sū 
nų, Kazimierą, jr., ir dvi duk
reles, Stanislavą Borden ir Ge
novaitę McCormick. Pirmasis 
sūnus, Pijus, mirė 1915 m., gy
venant Chicagoje. šešiolika a- 
nūkų pagelbės paminėti šią 
brangią sukaktį.

Į Kenoshą Stulgaičiai atvy
ko 1918 metais, ir iki šiol čia 
gyvena. Visą laiką jie buvo na
riai Šv. Petro lietuvių parapi
jos, ir įvairių parapijos drau
gijų. Ilgą laiką Kazimieras bu
vo veiklus parapijos komiteto 
narys.

Šiemet abu, Kazimieras ir 
Stanislava, bus 72 metų am
žiaus. Abiem linkime ilgiausių 
metų. K.

kas iš Hartfordo parodė įdomų 
filmą iš Lietuvių dienos New 
Yorke (chorą, tautinius šokius) 
ir davė daug vaizdų iš Pasau
linės parodos. Reikia stebėtis 
lietuvių talentais, šiuo atveju 
Jono Janušausko, kuris paga
mino tokį vertingą filmą.

Pabaigtuvėms dalyviai buvo 
pavaišinti skania kava ir pyra
gaičiais. Rengiant šį minėjimą, 
daugiausia pasidarbavo L. B. 
New Britaino apylinkės pirmi
ninkas, vet. gyd. J. Petuška.

J. Bernotas

Hartford, Conn.
Klaidų pataisymas

“Draugo” Nr. 224, rugsėjo 
23 d., žinutėje iš Hartfordo 
“Plati Lietuvių Amerikos pilie
čių klubo veikla” įsibrovė dvi 
klaidos. Turi būti: “bankete 
spalio 10 d. dalyvaus Connec
ticut gub. John Dempsey, sena
torius Thomas Dodd”.

“Nepašalpinio skyriaus finan 
sų sekretorė yra Ona Jusinie- 
nė” (išleista).

J. Bernotas

Worcester. Mass.

New Britain, Conn.
Lietuvių diena

Lietuvių Bendr. Nevv Britai
no apylinkės valdyba rugsėjo 
27 d. šv. Andriejaus parapijos 
salėje surengė Lietuvių dieną, 
rugsėjo 8-ją (nors kiek pavė
luotai), kuri Lietuvoje nuo 1930 
metų buvo priimta, kaip tautos 
ir valstybės šventė. Tą dieną 
Didysis Lietuvos kunigaikštis 

ši Vytautas buvo ryžęsis vainikuo 
tis Lietuvos karalium. Deja, dėl 
lenkų klastos ir intrigų Vytau
to vainikavimas, kuris buvo nu
matytas Vilniuje (jau ir sve
čiai buvo suvažiavę) neįvyko.

Paskaitą apie rugsėjo 8-sios 
reikšmę ir Vytauto Didžiojo nuo 
pelnus skaitė J. Bernotas.

Po minėjimo Jonas Janušaus-

Pagerbsime Praną Pauliukonį
Worcester, Mass., L. B. apy

linkė ruošia istorikui, visuome
nininkui, publicistui Pranui Pau 
liukoniui 60 m. sukakties mi
nėjimą, lapkričio 15 d. 1:30 vai. 
p.p., Maironio Parke, Shrewsbu- 
ry, Mass.

Programoje paskaita, sveiki
nimai, meninė dalis, pietūs. Su
interesuoti ir norintieji dalyvau 
ti kreipkitės: Pr. Račiukaitis, 
63 Harlem St., Worcester, Mass., 
01610 arba kun. J. Steponaitis, 
153 Sterling St., Worcester, 
Mass., 01610. St.

Žmonės grumsis dėl religijos, 
rašys apie ją, kovos dėl jos, net 
mirs dėl jos; viską darys — tik 
nesiryš gyventi pagal ją.

— Ch. Kolton

l*t«įokKĮOK

New Yorko gyventojas Manny Ross sako, kad nesvarbu kas rinkimus 
laimės, bet svarbu, kad žmonės nešiotų ženkliukus, kuriuos jis visom 
partijom gamina.

Spalio 18 d. sueina penkiolika 
metų kai vienuolis kunigas Al- 
fonas Marija iškeliavo amžiny
bėn.

Jaunuolis Julius Urbonavi
čius, atvykęs į Ameriką iš Lietu 
vos, savo gyvenimo kelią pa
suko į Viešpaties vynuogyną. 
Jis įstojo į pasionistų vienuoly
ną. 1915 metais Šv. Mykolo vie
nuolyne, Union city, New Jer
sey, Julius Urbonavičius buvo 
įšvtntintas kunigu. Vienuolio 
vardą jis pasirinko — tėvas Al
fonsas Marija. Čia tėvas Alfon
sas surado save ir savo pašau
kimą.

Įšventintas kunigu tėvas Al
fonsas pradėjo lankyti lietuviš
kas parapijas su misijomis. To 
jam neužteko. Jis norėjo, kad 
Dievo žodis pasiektų kiekvieno 
vaiko, kiekvieno senelio, kiek
vieno ligonio ir kiekvieno naš
laičio širdį. Šiame darbe jam 
reikėjo darbininkų, kurie atsi
sakytų savęs ir eitų Viešpaties 
vynuogynan dirbti, kur galėtų 
tarnauti Dievui ir dirbti žmo
nėms. Mažieji turi būti mokomi- 
ir auklėjami katalikiškoj dva
sioj, o vargšai ir seneliai, ku
riais niekas nesirūpina, turi pa
justi artimo meilę ir šilumą ir 
būti globojami ir aprūpinami.

Netoli Scranton, Elmhurst, 
Pennsylvanijoj, tėvas Alfonsas 
įgijo keletą medinių pastatų, ku 
riuos pavadino Šv. Marijos Vil
ią ir kuriuose pasėjo pirmuosius 
daigus Jėzaus Nukryžiuotojo se 
serų vienuolynui. Čia pradėjo 
rinktis ir pirmosios noviciatės.

Buvo šiokie tokie pastatai, bu 
vo jau keletas noviciačių, tik 
truko leidimo iš Romos. 1923 
metais lapkričio mėn. buvo pa
siųstas Šv. Sostui prašymas, 
prašant pripažinimo. Po kelių 
mėnesių neaiškaus laukimo, bu
vo gautas iš Scranton vyskupo 
Hoban pranešimas, kad 1924 
metais sausio 21 d. Roma pa
tvirtino Jėzaus Nukryžiuotojo 
vienuolyną. Tėvui Alfonsui ir 
noviciatėms buvo didelis džiaugs 
mas.

Tėvas Alfonsas ‘vienuolyną 
globojo iki 1931 metų, o po to 
grįžo į pasionistų vienuolyną. 
Čia 1939 m. jis turėjo širdies 
priepuolį, o 1946 metais jis vėl 
pasikartojo. Tėvas Alfonsas po 
truputį sveiko, bet sveikata jau 
nesugrįžo. 1949 m. spalio 18 d. 
mirties pasiuntinys aplankė tė
vą Alfonsą ir pakvietė amžiny
bėn.

Tėvo Alfonso pasėtas geras 
grūdas rado ir gerą dirvą. Jo 
įsteigtas vienuolynas augo ir di
dėjo. 1945 m. Jėzaus Nukry
žiuotojo seserys, su pagelba kar 
dinolo Cushing įsigijo namus 
Brocktone, Mass., ir čia perkė
lė vienuolyno centrą. Dabar Jė
zaus Nukryžiuotojo seserys yra 
išsiplėtusios: Bostono, Hartfor
do, Philadelphijos, Scrantono, 
Albany ir Worcesterio vysku
pijose. Jos mokytojauja para
pijų mokyklose, kurias lanko

tūkstančiai mokinių, mokina vai 
kus katekizacijos, išlaiko ir pri
žiūri senelių namus ir kt.

Šių metų spalio 18 d. minima 
tėvo Alfonso Marijos 15-kos 
metų mirties sukaktis.

Povilas Žičkus

Buvęg nacių SS generolas Kari 
Wo!ff nuteistas 15 m. kalėjimo 
Miunchene už tai, kad jis kaip 
Himmlerio adjutantas, padėjo su
naikinti 300,000 žydų.
-000<X»000<XXX/«0000(XKXXXKK

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ............................... $2.0t

Redagavo J. Daužvardienė

LITHUANIA (Paveiksluose) $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

LITHUANIA THROUGH 
THE AGES ....................... $3.50

Parašė Dr. A. Šapokai

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.0(

Paraše Ig. Šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ............................... $1.26

Išleido Marlborougb 

Užsakymus su ninlgais prašome siųsti

“DRAUGAS"

4545 W. 63rd Street

Išeivijos gyvenimas užkrauna 
daug ir gana sunkių pareigų. 
Tautinės grupės išlikimas—-vi
sko pagrindas. Mes senstame, ir 
ne už ilgo mūsų vietas turės už 
imti kiti. Dabartiniai studentai, 
moksleiviai ir dar po jų atei
nantieji. Jokio pragiedrulio Lie
tuvos laisvės byloje nematyti. 
Niekas nežino, kiek laiko dabar 
tinė pasaulio pusiausvyra gali 
tęsti, taigi, lietuviškosios ben
druomenės išlikimo būtinybė su 
rišta su priaugančios kartos 
išlikimu lietuviškoje dvasioje.

Mokyklų talka

Per sunku vieniems tėvams 
būtų apsiimti visą lietuvišką 
mokymą ir auklėjimą. Čia į pa
galbą ateina lituanistinės mo
kyklos, lietuviški vaikų darže
liai. Daugiausia, tokios mokyk
los išlaikomos pačių tėvų, jau
čiančių gyvybinę pareigą savo 
tautos tęstinumui išlaikyti. Lie 
tuvių bendruomenės organai, 
stovėdami lietuvybės išlaikymo 
sargyboje, irgi visomis priemo
nėmis lituanistines mokyklas 
remia, jas steigia ir įtaigoja tė
vus, kad savo vaikus į tokias 
mokyklas leistų. Chicagos apy
gardoje priskaitysime 25 lietu-

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS

Vidaus lr lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS

Tel. 735-7338
3013 W. OOth PI., Chicago, III.

imiiimiimiiiimiinmiiiimmiiiminmii 
TV — RADIJŲ TAISYMAS P. RUDĖNAS 

4448 S. IVestern Avė.
Tel. 847-4829

Čia pat galite gauti Briedžio dažų.Chicago 29, III.
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A. f A. AGOTA RAZBADAUSKAS
(PO TĖVAIS ŠIMKUS)

Gyveno 4545 So. Paulina.
Mirė spalio 4 d.,1954, 1 v. ryto, sulaukusi 70 m. amžiaus
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskrities, Vaiguvos parapijos, 

Daugėliškiu kaimo. Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko- dideliame nuliūdime 3 dukterys: Josephine Evoskis ir 

žentas Alex, Helen Siaulys ir žentas Anthony, Ann Kulach ir žentas 
Edvard, sūnus Casimir ir marti Eleanor, dešimt anūkų, dvi seserys 
Amerikoje: Frances Shimkus su šeima (Spring Valley, Iii.), Rozalija 
Šimkus, Lietuvoje pasiliko sesuo Veronika Aluzienė su šeima, švo
geris Stanley Razbadauskas su šeima.

Priklausė Tretininkų draugijai.
Prašome nesiųsti gėlių.
Kūnas bus pašarvotas šiandien 6:30 vai. vakare John F. Eu

deikis koplyčioje, 4605 So. Hermitage avė..
laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 7 d. iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti š’ose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sflntLs, semto ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. VA 7-1741

TAUTOS MALDOS DIENA
Prezidentas Johnson paskyrė 

spalio 21 d. Tautos maldos die
na ir ragino piliečius tą dieną 
kreiptis į Dievą ir jam padėko
ti už Amerikai suteiktas dide
les dvasines dovanas ir mate
rialinį turtą.

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas 

Apdraustas perkraustymas 
WA 5-9209 Chicago, Iii.
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TeO^TnCUiF^ERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. Western Avenue

MOVING

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9538

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiitiiiifitimmiiimitiiii 
to%, 20%, 50% pigiau mokėsite
už apdrauda nuo ugnies lr auto- 
m'btlio pas
FRANK ZAPOLIS 

S208<4 West »5 Street.
Chicago 41, Illinois 

Tel. OA 4-8054 Ir OR 0-433*
lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll

viško švietimo institucijas, ir iš 
jų didesnė pusė reikalingos pa
ramos.

Bendruomenės mėnesio proga
LB Chicagos apygaros val

dyba, remdamosi JAV LB tary
bos siūlymu, ruošti 'bendruo
menės mėnesį kasmet, tokiu 
mėnesiu nurodžius rugsėjį, pa
skelbė piniginį vajų, lituanisti
niam švietimui remti, tobulinti 
ir plėsti. Apygardos lietuviams 
daktarams, prekybininkams ir 
kitiems, pagal turimus sąrašus, 
išsiuntinėta raginimai, kvie
čiant remti lituanistinį švieti- i

mą. Lėšų telkimo vedėja valdy
boje Jonė Bobinienė daug triū
so ir darbo įdėjo. Rezultatai po 
truputį matyti, aukos pažamu 
plaukia, tačiau ne tiek, kaip bu
vo galvota. O visų pareiga pri
sidėti prie šio taip reikšmingo 
vajaus. Kiekvienas centas bran
gus.

Pats vajus dar prailginamas, 
nes jis nebuvo pradėtas su rug 
sėjo mėnesiu. Mėnuo baigiamas 
spalio 10 dieną solidarumo po
būviu - vakariene Keymanso 
salėje. Juo daugiau lėšų lietu
vybės išlaikymui sutelksime, 
juo geresnes sąlygas sudarysi
me lietuviškajam švietimui.

J. Vaičiūnas

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME NrliĮKy

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, TOwnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

FUNERAL HOME

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

* Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

A. + A.

BRONE KRISTINA GINTAUTIENE

(PO TĖVAIS RAMOSZKAITĖ)

Velionė buvo mirusio Povilo Petro Gintauto žmona
Gyveno 1919 So. Harding avė.
Mirė spalio 4 d., 1964 m., 4:50 vai. ryto. sulaukusi 63 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Radviliškio parapijos.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: Povilas ir Vytautas, brolis 

Jonas Ramoszka, ir žmona Juozapina, mirusios sesers Salomėjos 
Dombrowskienės šeima; Lietuvoje liko sesuo Viktorija Gumbarakis, 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 7 vai. vakare Vasaitis-Butkus 
koplyčioje, 1446 So. 50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 7 d. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, brolis, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. -J- A.

FRANK ALUTIS

Mirė spalio 7 dienų 1960 m. Gimė Lietuvoje, Alkos kaime, 
Rietavo parapijoj.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lillian, brolio vaikai 
Tony Alutis, jo žmona Zbnta ir VValter Alutis, jo žmona Lora: 2 
švogeriai: Kostas Bartkus lr Robert Bartkus su šeima, gyv.
Brockton, Mass. Kiti giminės ir draugui Amerikoje.

Lietuvoje liko sesers duktė Kazimiera Žilinskienė ir kiti gi
minės.

Už mano mylimo vyro sielų bus atlaikytos šv. mišios švč. 
P. Marijos Gimimo bažn., Marąuette Parke trečiadienį, spalio 7 
d.. 8:00 vai. ryto ir sekmadienį, spalio 11 dienų, 10:45 vai. Kvie
čiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Mes tavęs, mūsų brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesiygrįšl, bet mes anksčiau ar vėliau pas tave 
nueisim. Tebūna tau lengva šios šalies žemelė.

Nuliūdę lieka: ŽMONA IR GIMINĖS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY&IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET 

Telef. PB 8-0833 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LAKAWICZ
Tel. REpubUe 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. Y Ardo 7-3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArd* 7-1138—1139

VASAITIS—* BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ., CICERO, ILL. .. Tel. OLympic 2-1008



DRAUGAS, pirmadienis, 1964 m. spalio mėn. 5 d.

X Urbanos Lietuvių studen
tų sąjungos skyrius išrinko nau 
ją valdybą: Jonas šalčius — 
pirm., Vytautas Palčiauskas — 
vicepirm., Algis Karsas — ižd., 
Dalia Ažubalytė — sekr. Spalio 
10 d. L.S.S. ruošia šokius (Ho- 
mecoming). Neturintiems na'kvy 
nės bus parūpintos.

X Lietuvių žurnalistų s-gos 
Chicagos skyriaus valdybos po
sėdis įvyko spalio 2 d. Jaunimo 
centre. Buvo pasiskirstyta pa
reigomis: Ignas Andrašiūnas — 
pirm., Algirdas Pužauskas — 
vicepirm., Bronius Macevičius— 
sekr., Marija Pėteraitienė — 
ižd., Leonas šulas—parenigimų 
vadovas. Taip pat buvo nutarta 
tęsti buv. valdybos darbus — 
ruošti kultūrines popietes.

X Kalėdinių kortelių dėžutes 
yra gavę mūsų dienraščio skai
tytojai. Esame dėkingi, kad 
daugelis atsiuntė už tai mokes
tį, daugelis net su aukomis. Tuo 
parodomas gražus noras parem
ti savąją spaudą. Kurie gauto
mis kortelėmis nesiinteresuoja, 
tie atitinkamai pažymėję adre
se, grąžina siuntėjui, ir jiems 
nei pašto išlaidos nekainuoja.

X Marųuette Pk. lit. mokyk
los dainų ir tautinių šokių pa
mokos pradedamos šį trečiadie
nį, spalio 7 d. Vaikų darželis ir 
I sk. pamokoms renkasi nuo 5 
v. iki 6 v. vak. H, HI ir IV sky
riai renkasi nuo 6—7 v. vak. 
Taip pat atkreipiamas tėvų dė
mesys, kad šiais metais, norint 
kuo anksčiau lavinti mažuosius 
šokiui ir dainai, veiks darželio 
grupė atskirai. Priimami visi 
vaikai nuo 4i/> metų amžiaus, 
ar dar jaunesni, susitarus su 
mokytojomis. Kas dar norėtų 
savo vaikučius užregistruoti, 
galima tai padaryti šį trečiadie
nį Marąuette Pk.mokyklos salė
je 5 v. popiet, šiais metais, 
kaip ir pernai, taut. šokius mo
kys p. Martienė, p. Vindašienė 
ir p. Dapkuvienė.

X Barbara Nu tau tie nė su
dukrele Silvija buvo išvykusi 
Washingtonan, D.C., į sūnaus dr. 
Jono Nutaut vestuvės. Ta pro
ga aplankė ir Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventovę ir būsi
mą lietuvių Šiluvos koplyčią. 
Jonas Nutant turi daktaro laip
snį iš aeronautikos srities. Dir
bo John Hopkins universitete 
Baltimore, Md., Nuo šių metų 
persikelia į Washington, D. C., 
atsakingoms pareigoms. Motina 
Barbora yra ilgametė “Draugo” 
skaitytoja.

X Bridgeporto Lietuvių namų 
savininkų svarbus pirmas susi
rinkimas po vasaros atostogų 
įvyks antradienį, spalio 6 d. Chi 
cagos Lietuvių auditorijoj, 3133
S. Halsted St., 7:30 v. v. Kvie
čiami nariai ir svečiai atsilan
kyti, nes yra daug svarbių ži
nių.

X Koks yra tikrasis lietuvės 
veidas? Ar padeda juodosios 
piliulės? Tai pilnai sužinosite, 
kai atvyksite į vieną iš penkių 
Antrojo Kaimo pastatymų, ku
rie, kabaretinėje formoje įvyks 
š. m. spalio 24, 30, 31 ir lapkri
čio 7 ir 8 dienomis, Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd st. Publi
ka bus priimama nuo 8 vai. v. 
(lapkr. 8-tą nuo 6 v. v.). Įėji
mui yra reikalingos rezervaci
jos, dėl kurių prašome skam
binti N. Stakauskienei, PR 8- 
6804, iki 9 vai. vak. Įėjimo kai
na $2.00 (pr.)

X Solidarumo vakarienė Key- 
menso salėje spalio 10 d., kvie
timai gaunami: Marginiuose, 
Terroje, Karvelio prekyboje, 
Imperial Jewels krautuvėje 
(4847 W. 14 St., Cicero), pas
L. B. Apyg. valdybos narius ir 
apylinkių pirmininkus. Neo-Li- 
tuanų orkestras, A. Stephens 
moterų oktetas. Ruošia L. B. 
Chicagos Apg. v-ba. (pr.)

X Altas gavo iš Kongreso (bi 
bliotekos (The Liibrary of Con- 
gress) Washington, D. C., tos 
įstaigos leidžiamą kas metų ket 
virtį žurnalą apie naujus leidi
nius ir kt. infomacijas — “The 
Quarterly Journal of the Libra
ry of Congress’’. Leidiny yra 
nurodyta Lietuvą liečiantieji rei 
kalai ir daug kitų naudingų in
formacijų iš Amerikos ir kitų 
kraštų praeities. Leidinys 245 
puslapių. Kongreso bibliotekos 
administracija praneša, kad no
rintieji tą leidinį įsigyti gali jį 
gauti pasiųsdami $0.50 šiuo ad
resu: Superintendent of Docu- 
ments Government Printing Of
fice, Washington, D. C. 20402.

X Kun. J. Dambrauskas, 
MIC, t. marijonų viceprovincio- 
las, yra pakviestas pasakyti kai 
bą mar. bendradarbių vakarie
nėje lapkričio 1 d., šarkos res
torane. Kun. Dambrauskas yra 
buvęs ilgametis Marianapolio įs
taigos bei mokyklos vadovas. 
Tik prieš pat įvykusį didįjį gai
srą, perėmė Mihvaukee, Wisc., 
lietuvių parapijos klebono parei 
gas. Vakarienės pelnas skiria
mas Marianapolio sudegusios 
mokyklos atstatymui.

X Genovaitė ir Jonas Migli- 
nai susilaukė sūnaus Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Tai ketvirtas 
kūdikis šeimoje.

X Graži bendruomeniška pa
rama. Danutės ir Eugenijaus 
Derenčių šeima, 4406 S. Camp
bell Ave., Chicago, III., 60632, 
dėkoja už parodytą jiems lietu
vių visuomenės dėmesį ryšium 
su gimusiais trynukais, Wa- 
bash Railroad komnapijos ben
dradarbiams ir kitiems lietu
viams. Aukojo inž. R. šiaudikis 
$5, K. Povilaitis, J. Kaunas po 
$3. Kiti po mažiau. Viso suau
kota 51 dol. Furniture Center, 
Ine., vad. J. Lieponio, sutiko De 
renčių šeimai paaukoti reikalin
gą, vertingą baldą. Visiems au
kotojams nuoširdus ačiū.

X šiais metais Jaunųjų daili
ninkų būrelis išrinko naują val
dybą: Algis Trinkūnas— pirm., 
Valentinas Ramonaitis — ižd., 
Henrikas Blyškia — sekr., ir 
Zita Sodeikienė — spaudos rei
kalų vedėja. Trečioji būrelio pa
roda įvyks šių metų spalio 10— 
18 d.

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Kas gali dalyvauti Balfo 
seime? Balfo seime balso teisę 
turi tik seimo atstovai - delega
tai, tačiau svečio teisėmis gali 
dalyvauti visi geros valios lie
tuviai, Balfo rėmėjai. Į Balfo 
banketą (spalio 17 d.) ir į Bal
fo pamaldas kviečiami visi.

— Pasaulio lietuvių katalikių 
moterų sąjungos suvažiavimas, 
neseniai įvykęs New Yorke, mo 
terims Lietuvoje siunčia tokį 
sveikinimo žodį: “Visuose kul
tūringuose pasaulio kraštuose 
sąžinės laisvė yra gerbiama, tik 
jūs, mielos sesės, komunistų pa

Stasys Zvigaitis su žmona spalio 11 d. švenčių 50 m. vedybinio gyve
nimo sukaktį. Gyvena 6710 Cobbs Creekl Pkwy, Philadelphia, Pa. Jų 
dukrelė yra vienuolė Marija de Brebeuf. Jubiliatai taip pat turi du 
sūnus, Stasį ir Paulių, ir tris anūkes.

Viktorija Kutchins, Palos Park, III., gyvenančių Kutchins šeimos duk
relė, šįmet įvykusio debiutančių pasirodymo Gintaro baliaus metu įve
dama savo tėvelio. Nuotr. V, Noreikos

CHICAGOS ŽINIOS
PROFESORIŲ ALGOS

Northwestern universitetas E- 
vanstone profesoriams moka 
$17,050 metinės algos; profeso
rių asistentai gauna ,$9,630; 
instruktoriai uždirba $7,382.

IŠPLAUKIA KARINIS 
LAIVAS

Laivyno 850 tonų patrulinis 
laivas USS Farmington, išbu
vęs 16-ką metų Didžiuosiuse eže 
ruošė, išplaukia iš Chicagos. 
Po modernizavimo Philadelphi
jos laivyno statyklose jis bus 
priskirtas prie JAV militarinės 
pagalbos programos. Juo plau
kiuos vieno sąjungininko jūrei
viai.

AUTOMOBILIŲ KAPINES
Kasmet apie 5 milijonai senų 

automobilių patenka į automo
bilių kapines. Chicagoj jų skai
čius siekia kelioliką tūkstančių. 
Laužininkai, išėmę iš seno au
tomobilio stiklus, gumą, vari
nes vėlas, aliuminijų ir kitus ne 
geležinius dalykus, suspaudžia 
likusius gelžgalius ir parduoda 
juos plieno liejykloms. Pernai

vergtoje mūsų tėvynėje esate 
dvasios vergijoje. Tepaguodžia 
jus bent tai, kad ne tik mes, 
bet ir viso pasaulio katalikės, 
susibūrusios į Pasaulinę katali
kių moterų organizacijų uniją, 
nuoširdžiausiai užjaučia jūsų 
kančias ir kiekvienais metais 
spalio 11 d. mels jums ištver
mės ir jėgų pasilikti ištikimo
mis katalikų Bažnyčios dukro
mis.

— Santaros - šviesos federa
cijos narių suvažiavimas New 
Yorke bus ne spalio 10 dieną, 
kaip buvo skelbta, o spalio 17 
dieną.

liejyklos nupirko 29,600,000 to
nų laužo, šiomis dienomis už 
toną laužo mokama $20.

RYTOJ PASKUTINE DIENA 
REGISTRUOTIS

Spalio 6 d. yra paskutinė 
diena registruotis norintiems 
balsuoti lapkr. 3 d. prezidenti
niuose rinkimuose. Galima regi
struotis savo balsavimo vieto
vėje nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vak.

SUSISIEKIMAS GREITKELIU
Spalio 24 d. bus atidarytas 

naujas Southwest greitkelis nuo 
26-tos ir Dan Ryan sankryžos 
iki susijungimo su vieškeliu nr. 
66 prie 71-os ir County Line 
gatvių. Spalio 26 d. CTA Ar
cher Ave ekspresiniai busai pra 
dės kursuoti nauju greitkeliu 
nuo Archer ir Harlem iki mies
to centro. Tai bus laikinas ban
dymas.

MILIJONINIS NAUJOKAS
John Janikas, 17 metų, 6330 

W. 64 pi., tapo milijoniniu nau
jokių įstojęs į Jungt. Am. Val
stybių aviacijos dalinį per pas
kutinį dešimtmetį. Nuo 1964 m. 
47,104 Chicagos jaunuoliai yra 
įstoję į karinę aviaciją.

PERKA DRUSKOS ŽIEMAI
CTA susisiekimas atsargoje 

turi 38,000 tonų druskos nau
dojamos tirpdyti žiemos sniegą. 
Yra užsakyta daugiau druskos 
už $400,000. Pernai žiemos me
tu CTA sunaudojo 23,531 toną 
druskos.

SUJUNGS GREITKELIUS
Pagaliaus po ilgo delsimo In

diana valstija sujungs Tri-State 
greitkelį su Indiana Toli keliu 
prie East Gary. Nauju sujungi
mu bus galima naudotis nuo 
spalio 27 d.

ŠAUDYMAS PRIEINAMAS 
VISIEMS

Iki šiol tiktai turtuoliai, pa
jėgią nusipirkti brangius šau
tuvus, užsiėmė šaudymu į kar
velius. Tam prie ežero pa
kraščio įsteigta keletas šaudy
mo klubų. Dabar du čikagiečiai 
— David Schwartz ir Charles 
Hoag — išrado monetos įmeti
mu automatiškai varomą šaudy 
mo prietaisą. Už 25 centus bus 
galima šaudyti į 8 molinius kar
velius paleidžiamus kas 12 se
kundžių. Greitai išdygs šaudy- 
m galerijos.

ORO TERŠIMAS

Daugelis Chicagos gyventojų 
nežino kam skųstis, kai pastebi 
oro teršimą dūmais iš kaminų, 
lapų deginimu ir įvairiomis 
smarvėmis. Apie tokį oro terši
mą reikia pranešti skambinant 
RA 6-8000 arba rašant City 
Hali, 121 N. La Šalie st. Pernai 
oro teršimo biuras ištyrė 8,000 
skundų. Už oro teršimą gresia 
kasdieninė pabauda nuo $10 
iki $200.

Chicagoj ir apylinkėse
TĖVŲ MARIJONŲ VEIKLA

Į marijonų bendr. Brighton 
Parko sk. susirinkimą atsilan
kė dvasios vadas kun. J. Kar- 
dauskas ir kvietė dalyvauti ap
skričio ruošiamoje vakarienėje, 
kuri įvyks lapkričio 1 d.

Skyrius neteko dviejų uolių 
narių: mirė O. širvaitienė ir M. 
Jurkšienė. Užprašytos šv. mi
šios. Nariai dalyvavo laidotu
vėse. Nutarta ruošti parengimą 
pirmininkės namuose, 2439 W. 
45 PI., lapkričio 8 d.

Išrinkta atstovai ir paskirta 
auka į Šv. Pranciškaus seselių 
rėmėjų seimą, spalio 11 d. 
Pirm. Skrebutienė nuoširdžiai 
padėkojo visoms, kurios prisi
dėjo darbu per buvusius išva
žiavimus seminarijos sode: D. 
Wenskiedei, B. Strumskienei, 
jos dukrai Zitai, E. Wienažin- 
dienei, U. Gerlavičienei, M. Pa- 
keltienei, V. Keruliui, kurios 
rūpinosi susisiekimo reikalais. 
Visiems nuoširdus ačiū. A. Ivin 
skas, pirmininkės sūnus, nors 
vedęs ir turi savų reikalų, bet 
per eilę metų randa laiko nu
vežti ir parvežti talkininkes 
prie darbo. Ir šįmet tris kartus 
tą paslaugą padarė.

Prisiminkim, kad šio mėnesio 
susirinkimas įvyksta spalio 4 d. 
1:40 v. p. p. parapijos salėje. 
Nariai kviečiami gausiai atsi
lankyti. • K.
LIETUVIS KUNIGAS, BUVUS 

RAUDONARMIETIS
Rugsėjo 27 d. Brighton Par

ko lietuvių parapijoj buvo iškil
mingai pagerbtas salezietis vie
nuolis, svečias iš Italijos kun. 
Mečys Burba. Dar tik praėjusį 
kovo mėn. Italijoje įšvęstas į 
kunigus, jis saleziečių vadovy
bės buvo atsiųstas 3 mėnesiams 
į Amerikos žemyną pašaukimų 
reikalu.

Kun. M. Burba, gimęs 1923 
m. Tauragės apskr., pagal am
žių yra jau vidurinės kartos at
stovas, nors šventimus gavęs 
tik šį pavasarį. Kilęs iš didelės 
13 vaikų šeimos, bėgimo iš 
Lietuvos metu 1945 m. Dancige 
pateko rusams į nelaisvę. Šie, 
nieko nelaukę, jį įrikiavo į 
raud. armijos dalinius ir pasiun 
tė į frontą. Per kietą komunis
tinės disciplinos gruodą veržėsi 
M Burba, kol pateko vokiečiams 
į nelaisvę. Greit atėję amerikie
čiai, jį išvadavo ir iš nacių ir 
iš bolševikų rankų.

Su Chicaga kun. M. Burbą 
riša tai, kad gera Brighton Pk. 
liet. parap. parapietė Mikalina 
Janušauskienė savo lėšomis jį 
išleido į mokslus, o taipgi ir 
klebonas prel. D. Mozeris sale
ziečiams rodo daug prielanku
mo.

Kun. M. Burba rūgs. 27 d. 
Brighton Pk. lietuvių bažnyčioj 
atlaikė iškilmingas mišias, asi
stuojant kan. P. Juknevičiui ir 
kun. Pr. Kelpšai. Pats pasakė 
gilų pamokslą, išryškindamas 
savo kelionės tikslą — pašau
kimų misiją. Mišių metu gie
dojo parap. choras, vadovauja
mas J. Kudirkos.

2 vai. p. p. apie 200 žmonių 
susirinko į paarpijos salę, kur 
įvyko pietūs kun. M. Burbai pa
gerbti. Pietus suorganizavo di
delės kun. M. Burbos ir salezie
čių rėmėjos-ai: Mikalina Janu
šauskienė, Marijona Paukštienė. 
Benetta Cicėnienė, Anastazija 
Snarskienė ir Alb. Dzirvonas. 
Pradedant pietus, maldą sukal
bėjo prel. D. Mozeris, gražų į- 
vadinį žodį tarė A. Snarskienė, 
o trumpą programą pravedė 
kun. prof. fV. Mikolaitis, klebo
no ir parapijos kunigų vardu į- 
teikdamas auką svečiui. Pagrin 
dinę kalbą pasakė kun. A. Sa-

SUMAŽES APDRAUDA 
NUO GAISRŲ

Su lapkr. 1 d. įmonės ir biz
nio įstaigos Chicagoje sutaupys 

,apie $1,250,000 mokesčiais už 
apdraudą nuo gaisro. Reziden
cinių namų apdrauda pasiliks 
nepakeista.

baliauskas, nušviesdamas tą ide 
alistą kunigą, kurio gyvenimo 
kelias, kaip ir daugelio tremti
nių, pradžioje buvęs labai kie
tas ir dygus. *

Svečią kunigą, gausiai susi
rinkusią senąją lietuvių emigra
cijos kartą ir visus kitus labai 
sužavėjo sol. Roma Mastienė, 
akompanuojant komp. V. Jaku- 
bėnui, paadinavusi kelis lietu
viškus kūrinius. Mezzosoprano 
balsas buvo geros formos ir pa
jėgumo.

Šiame pagerbime, šalia para
pijos klebono ir kunigų, dar da
lyvavo vienas iš tvirtųjų sale
ziečių gimn. rėmėjų kun. B. 
Sugintas ir kun. Velutis. Vi
siems gražiu, nuoširdžiu žodžiu 
padėkojęs už pagerbimą, kun.
M. Burba rytojaus rytą išsku
bėjo atgal į Italiją darbuotis 
lietuvių saleziečių gimnazijoje, 
kurią šį rudenį jau lankys 60 
mokinių. VI. R.

VISI PAŠAUKTI 
APAŠTALAUTI

Popiežius Paulius VI tarp 
daugelio tūkstančių kitų maldi
ninkų šv. Petro bazilikoje pri
ėmė naujo tarptautinio apašta
lavimo sąjūdžio MIAMSI na
rius, kurie šiomis dienomis da
lyvavo pirmajame tarptautinia
me sąjūdžio kongrese Romoje. 
“Tikras krikščionis negali vien 
sau laikyti tikėjimo turto, kurį 
yra gavęs, — kalbėjo šio sąjū
džio nariams šv. Tėvas.—.Kiek
vienas, kuris yra pakrikštytas,

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 1-7282
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

onrmil dividend on investment bonus
4jį% DIVIDENDU MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų investavimo bonus mokoma dividendų kas pusmetj ir

dar išmokame i»o %% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHTCAGO 32, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad.. Penkt. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p.
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.
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CIRCUIT T.V.
TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISU GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS. 

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena
sąskaita
ligi
$10.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

August Saldukas, 
Prezidentas

4040 Archer Ave. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

Kas tik turi gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

IIITIIVIV PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

• ra

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30.' kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atda
ra nuo 12 val. iki 5 vai. poppiet.
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drauge yra pašauktas apašta
lauti, tai yra savo žodžiu ir gy
venimo pavyzdžiu skelbti bei 
nešti kitiems tą Dievo malonę, 
kurią pats gyvena.” Tarptauti
nis apaštalavimo sąjūdis MIAM 
SI yra galutinai įsikūręs tik 
prieš vienerius metus, bet jau 
plačiai paplitęs 28-iuose įvai
riuos kraštuos. Jo tikslas—apa
štalauti nuo Bažnyčios nutolu
siuose gyventojų sluoksniuose, 
panaudojant modernias sociali
nės bei ekonominės analizės 
priemones, anketas ir stengian
tis sueiti į pokalbį su visų so
cialinių sluoksnių žmonėmis. 
Šiam sąjūdžiui vadovauja žymi 
prancūzų katalikų intelektualė 
Monnėt. Popiežius Paulius VI 
savo kalboje pareiškė, kad MIA 
MSI sąjūdžio pirmininkė yra 
viena iš tų moterų atstovių, 
kurios yra pakviestos dalyvau
ti kaip klausytojos visuotinia
me Bažnyčios susirinkime.

— Saugokis žmogaus, kuris 
atsakymą jau žino dar nesupra
tęs klausimo.

SIUNTINIUS | LIETUVA, 
TAIP PAT IR MAISTĄ 

SIUNČIA
Llcenzljuota lietuviu JmenS regis

truota U.S. Depart. of Justice
COSMOS PABCELS EXPRES8 

Corp.
3212 8. Halsted, Chicago B, Dl.

'Ifl. CA 6-1804
MARQUETTE GIFT PARCELS 

SERVICE
2438 W. 00 st. Ir 2008 W. 00 Bt., 

Chicago 20, III.
Tel. — WA 8-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS me
džiagų ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių PAPIGINTO
MIS KAINOMIS.
Akordeonai. siuvamos mažino*, 
skalbimo mašinos, automobiliai, 
motociklai, pianinai iš Europos 
ir Sov. Sųjut/os sandelių.
Vedėjai: Edv. ir Vyt. Žukauskai

& RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS


